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I. Koordinációs divízió 

 

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:  

1082 Budapest, Baross utca 118.  

1085 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. 

1084 Budapest, Mátyás tér 14. 

1084 Budapest, Mátyás tér 14. pince 2. 

1086 Budapest, Magdolna utca 47. 

8220 Balatonalmádi, Somfa utca 1. 

2621 Verőce, Orgonás utca 7. 

 

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. Sára Botond, polgármester 

 

A társaság működésének időtartama:  

Határozatlan 

 

A társaság jogállása: 
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- A Társaság tevékenységét a Civil tv. szerinti közhasznú nonprofit Zrt.-ként látja 
el. 

- A Társaság nem folytat olyan tevékenységet, amely a Civil tv. rendelkezéseibe 
ütközik. 

- A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

- 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. §-nak (5) bekezdésében a 11. és 19. pontjában foglalt „szociális 
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és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások” valamint a „nemzetiségi ügyek” közfeladat 
ellátása érdekében végzi. Ezen feladatok megvalósítására az Alapítóval közszolgáltatási 
szerződés köt. A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, 
mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. III. tv.) 

A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. 

 

A Társaság alaptőkéje 

A Társaság alaptőkéje 5.000.000- Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió 
forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100%-a. 

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. 

Az Alapszabály értelmében a Társaság igazgatósága maximum 5 főből állhat. 

 

Alapfeladatok 

 

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Társaságnál (továbbiakban: JKN ZRT.) a központi 
irányítást a koordinációs divízió látja el, mely közvetlenül az igazgatósági elnök irányítása 
alatt dolgozik. A koordinációs divízió tevékenysége sokrétű, három csoportra osztva látja el 
a feladatait – Pénzügyi iroda, HR iroda, Koordinációs iroda. A Koordinációs iroda munkáját 
segíti a Titkársági csoport és a Műszaki csoport. 

Főbb feladatai: 

- Adatszolgáltatás 

- Könyvelés 

- Bérszámfejtés 

- Beszámolók elkészítése 

- Számla kontroll 

- Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése, 

- Szerződések elkészítése, nyilvántartása  

- Előterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása 
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- Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása 

- Folyamatos jogszabálykövetés 

- Házi pénztár kezelése 

- Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés 

- Határozatok nyilvántartása 

- Nyilvánosság biztosítása 

- Iktatás 

 

Döntések és hozzá kapcsolódó feladatok 

 

Dankó utca 40. telephely törlése 

Döntés (2018.01.09.): A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-49/2018. sz. alapítói 
határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. telephelyeként használt 1086 Budapest, Dankó 
utca 40. sz. alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan a Társaság telephelyei közül 
törlésre kerüljön.  

Elvégzett feladat: a változásbejegyzés a Társaság jogi képviselőjén keresztül a cégbíróságra 
beadásra került. 

Rendelkezésre állt határidő: 2018. február 9.   

 

2018. évi üzleti terv elfogadása 

Döntés (2018.01.29.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 54/2018. (I.29.) sz. határozatában úgy döntött, 
hogy elfogadja a JKN ZRT. közszolgáltatási szerződésének 2. sz. mellékletének módosulását 
és a Társaság 2018. évi Üzleti tervét.  

Elvégzett feladat: A feladatellátás biztosítása az Üzleti tervben és a közszolgáltatási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.  

Rendelkezésre állt határidő: 2018. február 15.  

 

Felügyelőbizottsági tag személyének változása 

Döntés (2018.02.22.): A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-49/2018. sz. alapítói 
határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. felügyelőbizottságába jelölt Szabó Árpád 
lemondását elfogadta és a Társaság felügyelőbizottságába Máté Andrást jelölte 2018. 
március 02. napjától 2020. szeptember 30. napjáig.  

Elvégzett feladat: változásbejegyzés a Társaság jogi képviselőjén keresztül a cégbíróságra 
beadásra került. 

Rendelkezésre állt határidő: 2018. március 22.   
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Életmentő pont üzemeltetésének meghosszabbítása  

Döntés (2018.02.26.): A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 29-2/2018 sz. 
határozatában úgy döntött, hogy 2017. december 15. napjától a VIII. kerület Dankó utca 18. 
szám alatti ingatlan „Életmentő Pont”-ként való üzemeltetését 2018. március 14. napjáig 
meghosszabbította. 

Elvégzett feladat: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. között 2017. december 15. napján létrejött használati szerződés 
meghosszabbítása megtörtént. 

 

Józsefvárosi roma zenészek foglalkoztatása 

Döntés (2018.02.22.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete 12/2018. (II.22.) számú határozatában úgy döntött, hogy a józsefvárosi roma 
zenészek foglalkoztatásának érdekében önként vállalt feladatként 18.678 e Ft-ot biztosít a 
JKN ZRT. részére 

Elvégzett feladat: A 2018.évi közszolgáltatási szerződés és annak mellékletét képező 
kompenzáció, támogatás módosítása és aláírása megtörtént.  

Rendelkezésre állt határidő: 2018. február 28.  

 

Változás az igazgatósági elnök személyében  

Döntés (2018.04.18.): A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-49/2018. sz. alapítói 
határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. igazgatóságába jelölt és egyben igazgatósági 
elnökének megválasztott dr. Pesti Ivett lemondását elfogadta, és a Társaság igazgatóságába, 
valamint annak elnökének Kovács Barbarát jelölte ki.  

Elvégzett feladat: Változásbejegyzés a Társaság jogi képviselőjén keresztül a cégbíróságra 
beadásra került. 

Rendelkezésre állt határidő: 2018. május 18.  

 

2017. évi éves jelentés elfogadása, túlkompenzáció visszafizetése 

Döntés (2018.05.14.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 399/2018. (V.14.) sz. határozatában úgy döntött, 
hogy elfogadja a JKN ZRT. 2017. évi jelentését és felkérte a JKN ZRT.-t, hogy az elfogadott 
elszámolás alapján 108 777 035 Ft fizessen vissza az Önkormányzat részére.  

Elvégzett feladat: A túlkompenzáció visszafizetése az Önkormányzat felé.  

Rendelkezésre állt határidő: 2018. május 30.  

 

 

2017. évi mérleg elfogadása 



8 
 

Döntés (2018.05.14.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 400/2018.(V.14.) sz. határozatában úgy döntött, 
hogy elfogadja, a könyvvizsgálói jelentés alapján, a JKN ZRT. 2017. évi egyszerűsített záró 
beszámoló mérlegét, eredmény-kimutatását, illetve a közhasznúsági jelentését.  

Elvégzett feladat: A 2017. évi mérleg elektronikus benyújtása az Igazságügyi Minisztérium 
felé.   

Rendelkezésre állt határidő: 2018. május 31.     

 

Skoda Rapid (MEU-863) átadása a JGK Zrt. részére 

Döntés (2018.05.28.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 420/2018.(V.28.) sz. határozatában úgy döntött, 
hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, JKN ZRT. használatában álló, Skoda Rapid (FRSZ: 
MEU-863) személygépjárművet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére használatba 
adja. 

Elvégzett feladat: A gépjármű átadásával kapcsolatos teendők elvégzése és az átadás-
átvételi jegyzőkönyv elkészítése. 

Rendelkezésre állt határidő: 2018. május 28. 

 

Igazgatósági Tag lemondása 

Döntés (2018.07.04.): A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-49/2018. sz. alapítói 
határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. igazgatóságába jelölt Szabóné Fónagy Erzsébet 
2018.07.15. napjával történő lemondását elfogadta.  

Elvégzett feladat: Változásbejegyzés a Társaság jogi képviselőjén keresztül a cégbíróságra 
beadásra került. 

Rendelkezésre állt határidő: 2018. augusztus 04. 

 

Autómentes nap – támogatási pályázat benyújtása 

Döntés (2018.07.11.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 598/2018. (VII.11) sz. határozatában úgy döntött, 
hogy a 2018. szeptember 22-én Autómentes Napot szervez, melynek megrendezési 
feladataival a JKN ZRT-t bízta meg.  

Elvégzett feladat: Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó támogatási pályázat benyújtása, 
rendezvény megszervezése.   

Rendelkezésre állt határidő: 2017. július 11.  

 

JKN Zrt. konzorciumi tagság 

Döntés (2018.07.16.): A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületet 53/2018. (VII.16.) 
sz. határozatában úgy döntött, hogy a Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, 
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Szakgimnázium, Gimnázium, Általános Iskola és Szakiskola konzorciumi tagsága megszűnik 
és helyette a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. konzorciumi taggá válik.  

 

Felügyelőbizottsági tag személyének változása 

Döntés (2018.07.30.): A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-49/2018. sz. alapítói 
határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. felügyelőbizottságába jelölt Hajcser Annát 
tisztségéből visszahívta és a Társaság felügyelőbizottságába Pásztor Piroskát jelölte 2018. 
augusztus 01. napjától 2020. szeptember 30. napjáig.  

Elvégzett feladat: Változásbejegyzés a Társaság jogi képviselőjén keresztül a cégbíróságra 
beadásra került. 

Rendelkezésre állt határidő: 2018. augusztus 30.   

 

Mátyás tér 14. pince telephely bejegyzése 

Döntés (2018.11.29.): A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-49/2018. sz. alapítói 
határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. telephelyként használja és a cégnyilvántartásba 
bejegyeztesse a 1084 Budapest, Mátyás tér 14. sz. alatt található önkormányzati tulajdonú  
pinceszinti ingatlant.  

Elvégzett feladat: a változásbejegyzés a Társaság jogi képviselőjén keresztül a cégbíróságra 
beadásra került. 

Rendelkezésre állt határidő: 2018. december 29.   

 

Életmentő pont – Dankó utca 18. Sportudvar területén 

Döntés (2018.12.03.): A Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsága 1175/2018. (XII.03.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a VIII. kerület Dankó 
utca 18. szám alatt található- JKN ZRT. telephelyén - „Életmentő Pontot” üzemeltet 2018. 
december 15. és 2019. február 15. között. Az üzemeltetéssel a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t bízta meg.  

Elvégzett eladat: megállapodás megkötése, telephely átadás-átvétele  

Rendelkezésre állt határidő: 2018. december 15.   

2018. évi költségvetés elfogadása 

Döntés (2018.12.18.): A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületet 111/2018. (XII.18.) 
sz. határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. részére 968 958 e Ft kompenzációt biztosít 
közszolgáltatási feladatok ellátására.  

Feladat: közszolgáltatási szerződés módosítás aláírása 

Rendelkezésre állt határidő: 2018. december 21. 

 

A Társaság 2019. évi könyvvizsgálójának kinevezése 
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Döntés (2018.12.20.): A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-49/2018. sz. alapítói 
határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. könyvvizsgálója 2019. január 01. napjától 2019. 
december 31. napjáig a Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft.  

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

Rendelkezésre állt határidő: 2018. december 20.   

 

Az Európai Unió új adatvédelmi rendeletével kapcsolatos intézkedések 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletét (a továbbiakban: GDPR) 2018. 
május 25-től kell alkalmazni. 

A GDPR-nak történő megfelelés okán a JKN Zrt. felülvizsgálta és módosította: 

- az Adatvédelmi szabályzatát, 
- a formanyomtatványokat, 
- a cookie szabályzatokat, minden kezelt honlap tekintetében, 
- elektronikus megfigyelőrendszerekre vonatkozó szabályozásokat, továbbá a kamerák 

helyénél frissített, részletesebb tájékoztatókat helyezett el, 
- az adatfeldolgozói szerződéseket, és az érintettekkel megkötötte azokat. 

 

Közfoglalkoztatás 

2018. évben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok közül az első, mely előző 
évben kezdődött, 2018. február 28-ig tartott.  

Az előző évektől eltérően, csak alapfokú végzettséghez kötött állásokat töltöttek be a 
munkavállalók. 

A következő programok márciustól 01-től június 30-ig, határozott időre szóltak, melyből az 
egyik 15 fő zenész, akiket Józsefvárosi Cigányzenekar keretein belül foglakoztatunk, mint 
kulturális segítő, a másik pedig 2 fő foglalkoztatására vonatkozott, végzettség nélküli 
státusszal, melyre 1 főt tudtunk felvenni a Kormányhivatal közvetítése alapján.  

2018. július 23-án indult újra egy hosszabb program, mely átnyúlik a következő évre. Az 
előzőhöz hasonlóan 15 fő kulturális segítőt alkalmaztunk a Józsefvárosi Cigányzenekarban, 
és a 2 fő alapfokú végzettséghez kötött segédmunkás státuszból egyet töltöttünk fel október 
közepéig, akinek sikerült elhelyezkednie a piacgazdaságban. 

Közérdekű önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket, melyről 
igazolást is állítunk ki Kormányrendelet alapján. Ezzel az igazolással a Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban, illetve az aktív korúak ellátásában részesülők tudják igazolni az 
önkéntes tevékenységüket a Kormányhivatalban, és nem szűnik meg a fenti ellátások 
folyósítása. 2018. évben 3 személyt fogadtunk ilyen célból. Az előző évekhez képest ez ismét 
jóval kevesebb. 

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 
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értesítést állítunk ki az illetékes Osztálynak. 2018-ban 6 fő szabálysértőt fogadtunk. Az előző 
évhez képest a létszám csökkent, azoknak a nálunk jelentkező szabálysértőknek, akiknek a 
kiszabott óraszámai magasabbak, a ledolgozási ideje elhúzódik. 

 

 

II. Üdültetés 

 

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. 

 

Magyarkúti tábor 

 

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. látta el. A bérlő biztosította 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. 2018-ban a döntésnek megfelelően történt a 
csoportok tájékoztatása, szervezése, a költségek viselése. 

2018-ban elkészült a tábor vizes helyiségeinek felújítása (7 db zuhanyzó, 14 db wc), 
kicserélésre kerültek a víz- és szennyvíz vezetékek, szerelvények és szaniterek, új 
hidegburkolat került kialakításra.  

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 végezték. A 
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táborvezető napi kapcsolatban állt a csoportkísérőkkel és az intézmények vezetőivel.  A 
védőnői szolgálatot, illetve az ellenőrzést az üzemeltető vállalkozó biztosította, az időpont 
egyeztetéseket a táborvezető végezte. 

Az érkező csoportok részéről felmerült igényeket továbbítottuk a szolgáltató felé, aki 
maximálisan igyekezett azokat teljesíteni. 

A JKN Zrt. biztosította a gyermekek csomagjainak szállítását Budapestről Magyarkútra és 
vissza saját gépjárművével. 

A 2018. évi üzleti tervben meghatározott 4.500 vendégéjszakát nem léptük túl, a tervezett 
keretlétszámon belül teljesíteni tudtuk az összes táborozási igényt. 

 

A vendégül látott csoportok: 

Intézmény Vendégéjszaka 

Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája 212 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 637 

Németh László Általános Iskola 294 

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 870 

Losonci Téri Általános Iskola 264 

Deák Diák Általános Iskola 398 

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 151 

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Általános Iskola 51 

Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája 64 

Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája 100 

Biztos Kezdet Gyermekház 153 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 92 
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2018-as évben vendégéjszakák száma: 3286. 

 

Káptalanfüredi tábor 

 

A Káptalanfüredi gyermektábor 2018. 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 látta 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 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 2018. évi üzleti tervben meghatározott 5.000 vendégéjszakát nem léptük túl, a tervezett 
keretlétszámon belül teljesíteni tudtuk az összes táborozási igényt. 

A vendégül látott csoportok: 

Intézmény Vendégéjszaka 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 615 

Losonci Téri Általános Iskola 505 

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 436 

Január Februá
r

Márciu
s Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

vendégéj 64 276 60 394 742 752 92 0 336 570 0 0
létszám 16 69 15 100 227 196 18 0 87 151 0 0
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Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája 100 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ – 
Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona 160 

Deák Diák Általános Iskola 836 

Németh László Általános Iskola 287 

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 105 

Nyugdíjasok 255 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 135 

 

 

2018 évben vendégéjszakák száma: 3434. 

 

Strand 

Az idény 2018. május 15-től 2018. 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 strandra új játékokat, napágyakat, szereztünk be. Az elkorhadt, balesetveszélyes játszóvár 
pótlására a nagymozgásos játékigény biztosítására egy trambulint állítottunk fel a parton.  

Január Febru
ár

Márci
us Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

vendégéj 0 0 0 0 282 930 549 833 840 0 0 0
létszám 0 0 0 0 71 209 77 134 232 0 0 0
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A 2018. évi szezon rendben lezajlott, a strand téliesítése októberben megtörtént. 

 

III. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei 
szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel 

 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2018-ban hetedik alkalommal valósította meg Józsefvárosban 
nyári napközis táborát a 7-14 éves korú, józsefvárosi lakcímmel rendelkező vagy józsefvárosi 
általános iskolában tanuló gyermekek számára. 2018. június 18-án indult a 10 héten át tartó 
tábor, ahol 6 csoportban, 12 gyermekfelügyelő, 5 állandó programkoordinátor biztosított 
tartalmas szabadidős tevékenységet a gyermekek számára. A gyermekek étkeztetése a 
Lakatos Menyhért Általános Iskola ebédlőjében történt, mely keretében napi háromszori 
étkezésre volt lehetőség (reggeli, ebéd, uzsonna). 2018-ban összesen 184 gyermek 
jelentkezett a táborba. Ebből 55 gyermek hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű, 40 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 15 gyermek 
50%-os támogatottságú (nagycsaládos, tartósan beteg, sajátos nevelési igényű), 74 gyermek 
0%-ban támogatott, azaz fizet az étkezésért. Az egészségügyi feladatokat a kerületi iskolai 
védőnők látták el. 

A tábor állandó helyszínei: 

- Kesztyűgyár Közösségi Ház, 

- Homok utcai sportudvar, 

- Fido Ifjúsági és Szabadidős park, 

- HO-HO Horgász játszótér, 

- II. János Pál pápa tér, 

- Teleki tér, 

- Kálvária tér, 

- Orczy park, 

- Losonczi tér, 

- Grund, 

- Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornaterme. 

A napközis táborban a gyermekek tematikus programokon vettek részt, melyek igazodtak 
életkori sajátosságaikhoz. A programok célja az volt, hogy a gyerekek hasznosan és 
tartalmasan töltsék el a szünidőt, így rekreációs, tudásközpontú, kompetenciafejlesztő, 
valamint prevenciós programokon, előadásokon vehettek részt – hétfőn, szerdán és 
pénteken. Kedd délelőttönként az Orczy Parkban a mozgásos tevékenységeken volt a 
hangsúly – futball, kosárlabda, street workout, csapat – és sorversenyek.  Csütörtökönként 
egész napos kiránduláson vettek részt a gyerekek – Margitsziget, Elevenpark, Future Park, 
Tarzan Park, hajókázás a Dunán, Nehru Park, Kölyökvadon Játszóház, Millipop Mosolygyár, 
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Fusion Élményközpont, Fővárosi Állatkert, Budakeszi Vadas- és Dinópark. Számos egyéb 
program állt a gyermekek rendelkezésére: kézműves foglalkozás, mozi, rajzfoglalkozás, 
sportjátékok, háztartástan, ének kórus, csoportfoglalkozások, game klub, néptánc. 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház más szervezetekkel közösen együttműködve (VIII. kerületi 
Rendőrkapitányság, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Közbiztonsági 
Munkacsoportja, Nemzeti Lovarda, „Wegera a Kommunikátor: Kutya-segélyszolgálat 
Alapítvány", Aranyszamár Színház, Árpád Népe Hagyományőrző, Kulturális és Sport 
Egyesület, Debreceni Triál Klub) valósította meg a programjait.  

 

 

 

IV. Szociális gondoskodás 

 

 

Adományok gyűjtése 

 

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. 

Igénybevett szolgáltatások: közüzemi díjak, rágcsálóírtas, autó karbantartási költségek. 

A raktározási hely a Képviselő testület 143/2017.(VI.08.) sz. döntése alapján, a Baross utca 
118. szám alatti raktárhelység. 

2018-ban két adomány érkezett a LÉLEK program részére (áprilisban és augusztusban). A 
felajánlás használati cikkeket (bútorok, szőnyeg), játék (gyermekjáték) és ruházatot 
(gyermekruha) tartalmazott. 
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Fókusz Női Közösségi Központ - Magdolna utca 47. 

 

A program neve: Női csoport – kreatív órák 

A program ideje: 2018.01.01. – 2018.10.31. 

Résztvevők száma: 1-12 fő/alkalom 

A program hétfő délelőtti idősávban került megrendezésre, célcsoporttagjai a kerületben 
élő hátrányos helyzetű nők. A foglalkozásokon kötést, horgolást, nemezelést és 
alkalmanként szövés és gépi varrást tanulhattak az ügyfelek – az elkészült alkotásokkal az 
elmúlt fél év során egy alkalommal, közösségi rendezvényen is megjelentek. A 
foglalkozásokon megjelenő ügyfelek többsége a Központ nyitása óta rendszeres látogató, de 
jellemzően csak ezeken a programokon jelentek meg. A program a Fókusz Női Közösségi 
Házból a Kesztyűgyár épületébe került, majd a program megvalósítója nyugdíjba vonulásával 
megszűnt. A programot egy fő valósította meg. 

A program neve: Aktív péntek  

A program ideje: 2018. 01.01. – 2018. 03.31. 

Résztvevők száma: 4-6 fő/alkalom 

Januárban a résztvevők a Mária-kiállításon vettek részt, a további pénteki napokon 
társasjátékok, filmnézés került előtérbe. Tekintettel arra, hogy a Női csoport halmozottan 
hátrányos ügyfelei a részükre szervezett külső programokon nem szívesen jelentek meg, 
illetve arra, hogy a Központban áprilistól működési struktúraváltás történt, a fenti program 
megszűnt. A programot egy fő valósította meg. 

A program neve: Anyák a Fókuszban 

A program ideje: 2018. 01.01. – 2018. 03.31. 

Résztvevők száma: 1-7 fő/alkalom 

A programot 2018-ban is a 0-3 éves korú gyermeket nevelő anyák részére hirdettük meg, heti 
egy alkalommal. A jelzett időszakban az anyák részére elsődlegesen kompetenciafejlesztő 
és tanácsadó programokat, illetve szabadidős tevékenységeket hirdettünk meg. Női 
egészség, gyógynövények- és egyéb házi receptek, angol társalgás és gyermeknevelési 
kérdésekben szerveztünk előadásokat. A programokon az anyák a gyermekeikkel együtt 
érkeztek, akik számára korosztályuknak megfelelő játszósarkot alakítottunk ki és az 
előadások során gondoskodtunk a felügyeletükről is. A programot 1 fő valósította meg. 

A program neve: Gondold újra! 

A program ideje: 2018. 02.01.-2018.03.31. 

Résztvevők száma: 1-4 fő/alkalom 

A programot hetente egy alkalommal a szerdai napokra hirdettük meg 0-3 éves gyermeket 
nevelő anyák részére. Az egyes programok során a korábbi, Anyák a Fókuszban 
programstruktúrához képest kötetlenebb, inkább az anyák kreativitására és a praktikus 
tudások iránti érdeklődésükre fókuszáltunk. A programokat a kora délutáni idősávokban 
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hirdettük meg. A programot a Központ struktúraváltása miatt integráltuk egy új 
programtervbe. A programot 1 fő valósította meg. 

A program neve: Hogyan tovább? 

A program ideje: 2018.01.01.-03.30. 

Résztvevők száma: 1-2 fő/alkalom 

A „Hogyan tovább?” – program a Fókusz Női Közösségi Központ szociális- és életvezetési 
tanácsadó szolgáltatása, melyet heti egy alkalommal biztosított. A 2018-as évben a 
szolgáltatást jellemzően szociális- és más hátránnyal küzdők vették igénybe. A leginkább 
jellemző problémák továbbra is a foglalkoztatás, a lakhatási nehézségek, közüzemi 
díjtartozás, alap- és szakellátáshoz kötődő gyermekvédelmi problémák, a családon belüli 
konfliktusok, illetve a mentális defektusokból és szenvedélybetegségekből fakadó alacsony 
társadalmi alkalmazkodás- és az ebből következő kényszerű hátrányok voltak. A programot 
1 fő valósította meg. A program megszüntetésre került a struktúraváltás miatt. 

 

A program neve: Én / idő  

A program ideje: 2018. 04.15-12.31. 

Résztvevők száma: 30-165 fő/ hét 

Az Én/ idő program 0-3 éves korú gyermeket nevelő anyák részére jött létre, 2018. április 
közepétől működik, melynek során az első 3 hónapban a korábbi hasonló célú programokból 
építkezve, egy olyan közösségi teret hoztunk létre, melyben elsődlegesen az anyák „énidős” 
igényeire fókuszálunk. Keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki napokon szerveztünk részükre 
külső és belső programokat. Keddenként pszichológus szakember segítségével csoportos és 
egyéni foglakozásokat szervezünk – ezek középpontjában az anya, mint nő áll, illetve 
részükre ezen felül tanácsadással és információnyújtással is szolgáltunk. A programot 3 fő 
valósította meg. 

 

A program neve: Babamasszázs 

A program ideje: 2018.07. – 2018.11.  

Résztvevők száma: 1-6 fő/alkalom 

A program elindulásánál az anyukák érdeklődően, sokat kérdezve vettek részt. Kisebb 
fizikális tünetek esetén masszírozási technikákat tanultak meg. Nyár végétől csökkent a 
programon való részvételi arány, így a heti alkalmak ritkultak, majd érdeklődés hiányában 
meg is szűntek.  A programot 1 fő valósította meg. 

 

A program neve: Gyermekfelügyelet 

A program ideje: 2018.04.15. – 2018-12.31. 

Résztvevők száma: 1-6 fő/alkalom 
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A gyermekfelügyelet szolgáltatást az Én/idő programon belül 2018. áprilistól szakképzett 
munkatárs valósította meg hetente egyszer. Majd az ügyfelek részéről érkező igényeknek 
eleget téve 2018. novemberétől hétköznaponként két napon valósult meg. Az anyukák 
hálásak a szolgáltatásért és a bizalom kiépülése után egyre inkább merik a 0-3 éves korú 
gyermekeket a gyermekfelügyelőkre bízni.  

A program neve: Én, én vagyok - önismereti csoport 

A program ideje: 2018.11. – 2018.12. 

Résztvevők száma: 2-4 fő/alkalom 

Az önismereti csoport azon anyukák részére jött létre, akik már egyéni konzultációs 
folyamataik lezárása után tovább szerettek volna haladni önmaguk megismerése felé. A 
csoport zártnak indult, de a tapasztalat azt mutatta, hogy nyitottként tud működni, a 
csoporttagok állandó vagy változó jelenlétét jelenti. A gyermekek őszi betegségei, illetve az 
ünnepkörök miatt többször előfordult, hogy nem tudtak jelen lenni vagy a gyermekük 
szeparációs szorongásai mellett önmagukra figyelni.  

 

A program neve: Pszichológiai konzultáció 

A program ideje: 2018.01.01.-2018.12.31. 

Résztvevők száma: 3-8 fő/alkalom 

A program hetente egyszer 9-17 óra között valósult meg, ahol az anyukák előre egyeztetett 
időpontban részt tudtak venni egy vagy több alkalmas konzultáción. A résztvevők az aktuális 
élethelyzeteikben megjelenő problémaköröket, kérdéseket és döntési helyzeteket hoztak 
leginkább. Az alkalmakon gyakran előfordult, hogy a babák pszichés, testi fejlődése, alvási 
ciklusa stb. miatt fontos a fizikális jelenléte az édesanyának, így baba-mama barát 
környezetet biztosítva is lehetőségük volt részt venni az konzultációkon. 

Pszichiátriai vagy határterületet érintő esetek kapcsán a szakszerű tájékoztatás és más 
intézményhez vagy szakemberhez való elirányítás megtörtént. 

 

 

A program neve: Társalogjunk angolul! 

A program ideje: 2018.09.06– 12.13. 

Résztvevők száma: 0-6 fő/alkalom 

2018 szeptemberében egy új programként került fel a repertoárba a Társalogjunk angolul! 
elnevezésű csoportfoglalkozás. A program heti rendszerességgel, eleinte egy, majd másfél 
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órás periódusban zajlott, - a kerületi édesanyákkal, hölgyekkel/nőkkel -, amíg a gyermekeik 
önfeledten és biztonságban tudtak játszani a gyermekfelügyelő társaságában, a 
babaszobában. Fontosnak tartottuk, hogy ne egy nyelvtanfolyam intenzív és elvárásokkal teli 
hangulatát előidéző programot tartsunk, hanem egy olyan időintervallumot és teret 
biztosítsunk a résztvevők számára, ahol nem éreznek feszültséget, ha meg kell szólalniuk 
angolul. Mivel legtöbb esetben állandó tagokkal zajlottak a foglalkozások, így eleinte 
általános hétköznapi témákról beszélgettünk, hogy felmérjük, ki milyen szinten van a 
nyelvet illetően és egy kicsit megismerjük egymást. Ezek után már tudtunk építkezni az 
igényeknek megfelelően, és tematikusan, nyelvvizsga tételeken végig haladva, vagy 
igeidőket, rendhagyó igéket és szókincset bővítve csempésztünk egy kis lehetőséget az 
érkezők mindennapjaiba, amikor aktívan használják az angol nyelvet.  

 

 

Képzések 

A program neve: Infoklub - számítástechnikai képzés 

A program ideje: 2018.01.05. – 2018.12.21. 

Résztvevők száma: 3-13 fő/alkalom 

Az alapfokú számítástechnikai képzés Infóklub programja elsősorban a kerület lakosai 
számára kívánt felzárkózási lehetőséget biztosítani az informatika világában. 

A képzés ideje alatt a hallgatók személyre, illetve egy csoportra szabott tematika alapján 
sajátíthatták el azon ismereteket, melyek ma feltételei egy-egy munkakör 
megpályázásának, de egyben a magánéletben használt napi rutinnak is. A foglalkozáson 
megismerhették a számítástechnikai eszközök közül a számítógépet, azon belül is az asztali- 
és mobilgépek sajátosságait, a számítógépek felépítését, egységességét, az operációs 
rendszereket, szintén azok egyediségét, sajátosságait, a kommunikációs felületet, a 
különböző programokat, szoftvereket, applikációkat, mint Microsoft Office Word 
szövegszerkesztő, Excel táblázatkezelő, Publisher kiadványszerkesztő, PowerPoint 
prezentáció készítő, valamint Access adatbázis-kezelő. Továbbá az elektronikus levelezés 
jellemzőit, létjogosultságát, használatát, a kliensek beállításait, internetes tartalmak és 
állományok kezelése, közösségi oldalak használata, s nem utolsósorban a különböző online 
műveleteket és azok pozitív, negatív hatásait, előnyeit, hátrányait.  
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Foglalkoztatási programok 

 

A program neve: Álláskereső Klub 

A program ideje: 2018.01.05. – 2018.12.21. 

Résztvevők száma: 2-13 fő/alkalom 

A program lehetőséget kívánt biztosítani elsősorban a kerület lakosai számára az 
álláskeresésben. Ilyen segítséget jelentett a különböző oldalak áttekintése a Kesztyűgyár 
Közösségi Ház munkatársainak segítségével, önéletrajz készítése, illetve képek, fényképek 
szerkesztése, elkészítése, vágása, valamint rövid tájékoztatás a különböző közösségi oldalak 
tekintetében. Állásinterjúk, arra való felkészülés, tárgyalás, érvelés, viselkedési forma. A 
program hetente, csütörtökönként délelőtt 9 órától 12 óráig, 3 óra időtartamban valósult 
meg. 

 

  

A program neve: A Kesztyűgyár Közösségi Ház és Fókusz Női Közösségi Központ 
programjainak bemutatása a Munkaügyi Központ álláskeresőknek tartott csoportos 
tájékoztatóján  

A program a VIII. kerületi Munkaügyi Központ szerda délelőttönként megrendezett, 
álláskeresőknek megtartott csoportos tájékoztatójához kapcsolódik. A Kesztyűgyár 
Közösségi Ház, mint olyan partner intézmény, mely programjaként segíti az álláskeresőket, 
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egy tájékoztató erejéig kapcsolódott a csoportos tájékoztatókhoz. Öt-tíz percben 
munkatársunk beszámolt a megjelenteknek azokról a programokról, melyek segíthetik a 
munkanélkülieket, így az Álláskereső klubról, ahol lehetőség van munkaügyben telefonálni 
és internetet használni, illetve a kollégák segítenek az internetes álláskeresésben, valamint 
pályázatírásban.  

 

A program neve: Állásra fel! 

A program ideje:  2018.03.08.-12.14. 

Résztvevők száma: 2-6 fő/alkalom 

2017 közepétől indult az „Állásra fel!” című programunk, a VIII. kerületi munkaügyi 
központtal közösen szervezett, havi három alkalmas készségfejlesztő tréningek. Az 
álláskereséshez alapvető készségek elsajátításában segítette az álláskeresőket, akik 
magukévá tehették a pályázatírás szabályait, megismerkedtek azokkal az internetes 
oldalakkal, melyek munkalehetőségekről, átképzésekről adnak tájékoztatót, illetve fel 
tudtak készülni állásinterjúkra.  

Egy-egy csoport ideális létszáma a hat fő, ez tette lehetővé, hogy mindenkivel, akár 
személyesen is tudtunk dolgozni. Az év második felében változatlanul folyt a program, 
változás annyi történt, hogy bár a hat fő számára kötelező a megjelenés, amit vissza is 
kellett igazolnunk a Munkaügyi Központ felé, mégis jelentős volt a lemorzsolódás.  

 

 

A program neve: Állásbörze 

A program ideje: 2018. március 22. 

Résztvevők száma: 354 fő 

 

A 2018.03.22-én a Kesztyűgyár Közösségi Házban a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 
azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében Budapest 
Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály és Budapest Főváros Kormányhivatala 
VIII. Kerületi Hivatala által megrendezett állásbörze a számok tükrében a következőképpen 
alakult: 
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 6115 db felhívó e-mailt került megküldésre a Foglalkoztatási Főosztály segítségével a 
regisztrált álláskeresőknek. 

 A helyszínen 354 fő írt alá jelenléti ívet, 
 közülük 262 fő adott le kérdőívet – ezen alkalommal a rendezvényen való részvétel 

igazolását csak úgy fogadták el, ha előzetesen az álláskereső min. 3 munkáltatót 
felkeresett a rendezvényen, aki aláírásával igazolta a megkeresést a kérdőív hátoldalán. 
 

A kérdőívet leadók: 

 15,65% alapfokú végzettséggel, 
 16,8% szakmunkás vagy szakiskolai végzettséggel, 
 40,1% érettségivel (gimnáziumi vagy szakközépiskolai végzettség, fele-fele 

arányban), 
 27,45% felsőfokú végzettséggel rendelkezik (főiskolai vagy egyetemi végzettség 

pontosan fele-fele arányban). 
 A toborzásban kiugróan magas arányban a Foglalkoztatási Osztály(ok) 

ügyfélirányítása volt eredményes, de a második helyen a digitális hirdetőfelületek 
(Facebook, hírlevél, weboldal, stb.) szerepel. Az esemény digitális penetrációja a 
tavalyi év hasonló időszakához képest közel a duplájára nőtt – jelenleg 9,16%-os. 
Mindezek mellett a Józsefváros c. lapban és a budapesti kerületi családsegítő 
szervezeteken keresztül is hirdették az eseményt. 

 32,06% jelezte, hogy talált megfelelő állást a rendezvényen. 
 

Az álláskeresők részéről a legkeresettebb munkakör elsöprő többséggel az 
irodai/adminisztratív munkakörök, ezt követi a takarító, a konyhai kisegítő, a portás, a 
gépkocsivezető, az informatikus. Új elemként jelent meg a pénzügyi állások, az 
ingatlanértékesítő és a különböző művészeti állások (zenészt leszámítva) iránti igény az 
álláskeresők részéről. Sajnos általánosságban elmondható, hogy az álláskeresők többsége 
nem értette, hogy mit keres egy ilyen rendezvényen, mi volna a feladata és csak kevés volt 
a tudatosan állást is kereső ügyfél. A rendezvényen 33 munkáltató jelent meg, akik közel 
1500 szabad pozíciót hoztak, többségében takarítói, szakképzett ápoló, karbantartó, 
targoncavezető, raktáros, konyhai kisegítői és egyéb vendéglátó-ipari munkakörben. A 
korábbi évek gyakorlatával ellentétben most több mérnöki és informatikai, illetve egyéb 
diplomához kötött állással is megjelentek. A visszajelzéseik alapján örültek a 
rendezvénynek, a kezdeti néhány passzív álláskeresői érdeklődés („pecsételni jöttem”) után 
a többségüknél valódi érdeklődők is megjelentek. 650 ügyfél-munkáltató találkozásból 193 
esetben történt további tárgyalás vagy megegyezés, ez az összes találkozások 29,7%-a. 

A program neve: Közösségi szolgálat 

A program ideje:  2018.01.01.-12.31. 

Résztvevők száma: 5 fő 

2015 óta a középiskola elvégzésének egyik feltétele az ötven óra közösségi szolgálat 
elvégzésének igazolása. Örömmel fogadtuk, hogy idén is minket választott 5 tanuló, hogy, 
ezen óráikat a Kesztyűgyár Közösségi Ház programjainak keretein belül töltsék el. A diákok 
közül egy fiú szinte minden héten részt vett a hetente maximális eltölthető óraszámban, 
míg az egyik lány eddig (csak) két alkalommal jelent meg, de szerencsére mindkettőjüknek 
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több év van még hátra a teljesítés végéig, így már most jó ütemben haladnak. A rájuk bízott 
feladatokat mindig pontosan elvégezték, mindig segítőkészek voltak a rögtönzött 
helyzetekben is, bármiben kérhettük a részvételüket. Mivel nagyrészt gyermekprogramokon 
vettek részt, ez idő alatt a bejáró fiatalokkal is szorosabb kapcsolatot sikerült kialakítaniuk. 
Sajnálatos módon három tanuló ugyan megjelent 3 alkalommal is, viszont róluk nem 
mondható el az a fajta lelkesedés, feladatvégzési elszántság és precizitás, amit elvártunk 
volna tőlük, így velük a továbbiakban nem kívánunk együttműködni a közösségi szolgálati 
órák teljesítése kapcsán.  

 

 

      V. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 

Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok – Mátyás tér 15. 

A program neve: Foci és labdajátékok 

Program ideje: 2018.01.09. – 2018.12.18. 

Résztvevők száma: 0 – 30 fő/alkalom 

A program hetente egyszer valósult meg, amíg az időjárás engedte, a homok utcai 
sportudvaron, majd a Ház termeiben. Legnépszerűbb csapatjátéknak a foci és kosárlabda 
bizonyult, télen pedig a csocsó.  

Fontos számunkra, hogy elősegítsük a szociális és kognitív fejlődést. A gyerekek a játékok 
által ismerkednek a környezetükkel, valamint nyitottabbá válhatnak a társas kapcsolatok 
iránt. Sajnos manapság a fiatalok egyre kevesebbet játszanak egymással, hiszen a fő 
elfoglaltságuk a számítógépezés, televíziózás. Így ennek a fő problémának a kiküszöbölésére 
igyekszünk megoldást keresni ezzel a foglalkozással. 

 

 

 

A program neve: Festőműhely 

A program ideje: 2018.01.03.- 2018.12.19. 

Résztvevők száma: 9-20 fő/alkalom 
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A programot a már jól bevált időpontban (hétfő-kedd-szerda), egy fő program koordinátor 
valósította meg. Csámpai Rozália roma festőnő tematikája az adott hónaphoz tartozó 
ünnepekhez kapcsolódott. Kapcsolatunk a Küldetés Egyesülettel továbbra is zavartalanul 
működött, a két, autista emberekből álló csoport heti két alkalommal jött el a programra. 

 

 

 

A program neve: Nyitott ház 

A program ideje: 2018.01.11. – 2018.12.04 

Résztvevők száma: 2–23 fő/alkalom 

A Nyitott Ház sport és szabadidős foglalkozást biztosító programsorozat, ahol előtérbe 
kerültek a legnépszerűbb egyéni, páros és társasjátékok: kártyajátékok, csocsó, ping-pong, 
darts, stb. Fontos, hogy a fiatalok a szabadidejüket tudatosan és hasznosan töltsék el. 
Ennek köszönhetően számos lehetőséget biztosítottunk számukra, hogy mindenki 
megtalálhassa a számára legoptimálisabb elfoglaltságot. A gyerekek a játékok által 
ismerkednek a környezetükkel, valamint nyitottabbá válnak a társas kapcsolatok iránt. 

 

 

 

A program neve: Mini ének Kórus 

A program ideje: 2018. 01.08.-06.11. 

Résztvevők száma: 0-9 fő/alkalom 
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A programot még 2017 novemberében indítottuk el azzal a céllal, hogy felkeltsük a 
gyermekek szeretetét a zene iránt, zenei képességüket fejlesztve formáljuk zenei ízlésük, 
valamint közösséget formáljunk, építsünk. Sajnos a célunk nem valósult meg, a programon 
való résztvevőszámok nem hozták az elvárásunknak megfelelőt. Ezért a nyári tábor után a 
programot nem folytattuk tovább. 

 

 

A program neve: Kézműves foglalkozás 

A program ideje: 2018.01 18.- 12.12.  

Résztvevők száma: 0-13 fő/alkalom 

A Kézműves programok heti egy alkalommal valósultak meg minden hónapban, a Kesztyűgyár 
Közösségi Házban, két óra időtartamban szerdánként. A program célja az, hogy a résztvevő 
gyerekek minél szélesebb képet kapjanak azokról az eszközökről, kellékekről, textúrákról, 
módszerekről és alkotási folyamatokról, amiket esetleg korábban nem ismertek vagy nem 
volt lehetőségük kipróbálni. A változatos, évszakokhoz és jeles eseményekhez szorosan 
kapcsolódó feladatokkal leginkább a kreativitást, képzelőerőt, koncentrációt és 
finommotorikát tűztük ki fejlesztendő területként. Így az év során a gyöngyfűzésen, 
varráson, festésen, mintázáson, gyurmázáson át, egészen az origamiig terjedt a 
megvalósítási skála. Emellett igyekeztünk minél nagyobb hangsúlyt fektetni az 
újrahasznosításra és tartalékosabb eszközhasználatra is. A programokat minden alkalommal 
egy programkoordinátor és egy programasszisztens vezette, akikhez bátran fordulhattak a 
gyerekek, ha esetlegesen elakadtak egy feladatrésznél. A foglalkozások mindig jó 
hangulatban teltek, amiket sok esetben háttérzenével tettünk még élvezhetőbbé és 
kikapcsolóbbá. 
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A program neve: Drogprevenció 

A program ideje: 2018.10.08.-2018.12.05. 

Résztvevők száma: 7-18 fő/alkalom 

 

Együttműködési megállapodás keretében, októbertől két hetente drog prevenciós előadáson 
vehettek részt a Lakatos Menyhért Általános Iskola tanulói. Az előadó önkéntes rehabilitációs 
mentor, az előadás kétszer három alkalmas folyamatot jelentett, mely az alábbi tematika 
alapján épült fel: Első 3 alkalmas folyamat: 6-8. osztályosokkal, második 3 alkalmas 
folyamat: 7. osztályosokkal. 

1, beszélgetés függőségekről (drogkultúra régebben és napjainkban, mechanizmusok, 
berögződések, szenvedélybetegség kialakulása/formái, kriminalizáció, stb.); 

2, film nézés a témában; Az alapötlet a Dízájneren című film lett volna, de mivel 18-as 
besorolású, így a Leálltunk című filmre esett a választás. Ezt az iskola pedagógusai jelezték 
vissza. 

3, interaktív labor. Reflektálás az eddig hallottakra/látottakra, kötetlen beszélgetés, 
kérdések megválaszolása, beszélgetés a felépülésről. 

 

 

 

A program neve: Mocorgó 

A program ideje: 2018.10.16.-2018.12.16. 

Résztvevők száma: 3-4 család/alkalom 

A programra előzetes regisztrációval lehetett jelentkezni. A résztvevő családok különböző 
kérdésekkel, problémákkal érkeztek. Többek között megkésett beszédfejlődés gyanúja, 
megkésett mozgásfejlődés, eltérő vagy kórós mozgásformák előfordulása, izomtónus 
eloszlási zavar, egyes mozgásformák kimaradása miatt. A szülőket a gyermek állapotának, 
egyéni képességeinek megfelelően tanácsokkal, otthon végezhető feladatokkal látta el az 
önkéntes konduktor, illetve egyes mozgásproblémáknál az otthon végezhető fogásmódokat 
be is mutatta. 2 családot a tavaszi alkalmak egyikére hívta vissza kontrollvizsgálatra, a 
fejlődés ütemének további megfigyelése, felmérése miatt. 
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A program neve: Mentor Program 

A program ideje: 2018.01.08.-2018.12.21. 

Résztvevők száma: 134 fő/év 

A program elsődleges célja, hogy olyan tantárgyi felkészítést biztosítson minden érdeklődő 
tanuló számára, amivel tanulmányi előmenetelüket javíthatják. 

A program két egymástól eltérő formában kínált lehetőséget a tanulóknak és a programnak 
közös célja elérésért. Ez a két forma két külön napszakban történt, délelőtt általános iskolai 
magántanulóknak nyújtottunk tantárgyi felkészítést a vizsgáik sikeres elvégzéséhez. Míg 
13:00 – 18:00 között nappali tagozatos (általános iskolától egyetemig) tanulók kaptak 
korrepetálást az általuk igényelt tantárgyakból. 

Oktatási és mentálhigiéniás feladatokat a ház alkalmazottai közül öten láttunk el, míg az 
oktatásban 18 önkéntes segítette a munkát, mint óraadó tanár.  A délelőtti időszakban a 
tantárgyi felkészítés mellett a tanulók számára életvezetési tanácsokat, mentálhigiéniás 
foglalkozásokat, drámapedagógiát, művészetpedagógiát konfliktuskezelést tartottunk. 
Felsős tanulóinknak pályaorientációt, iskolalátogatást, szakmabemutatót szerveztünk, hogy 
megkönnyítsük, a továbbtanulni szándékozók választását. 

Külső szakemberként a pszichológus egyéni és csoportterápiás foglalkozásai tették teljessé 
a gyerekek gondozását, hiszen olyan, életkoruknál, szociális és társadalmi helyzetüknél 
fogva kiemelten nehéz helyzetben lévő tanulókról – tágabb értelemben családokról – van 
szó, ahol nagyon sok esetben a probléma gyökere évekkel korábbi okokra vezetendő vissza, 
így a problémakezelés csak akkor lehet eredményes, ha ismerjük ezeket a rejtett traumákat. 

Iskolán kívüli programként állandó programként kirándulásokat szerveztünk, kulturális és 
művészeti programokra vittük el tanulóinkat. A tanulást egyéni motivációként ajándékokkal 
és jutalmakkal honoráltuk. Együttműködésünk a szociális ellátórendszerrel és az iskolákkal 
az elmúlt évben tovább erősödött, ami a családok védelmét sokban segíti. 

A következő táblázat egyaránt mutatja a tanulók létszámának alakulását, a foglalkozásokon 
való részvételüket, valamint a tanítási feladatot ellátó személyek számát. 
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02. 15 15 16 5 17 

03. 15 13 20 5 17 

04. 17 16 17 5 17 

05. 18 18 6 5 17 

06. 18 14 11 5 17 

07. 0 0 26 5 4 

08. 0 0 22 5 3 

09. 7 7 22 5 18 

10. 12 11 26 5 18 

11. 15 15 26 5 18 

12. 15 13 20 5 17 

 

A táblázat a korábbi évek számainak alakulásával szemben mutatja, hogy sikerült keretek 
között tartani a létszámot, mind a bemeneti szinten, mind a lemorzsolódás tekintetében. A 
programban való részvétellel kapcsolatos megszorítások eredménye, hogy bár kevesebb 
tanuló volt 2018-ban, de így nagyobb óraszám jutott egy tanulóra, és tantárgyi felkészítés 
mellett több idő maradt a mentálhigiéniás foglalkozásokra és a pszichológiai megsegítésre 
is. 

Zárás képen az alábbi diagram bemutatásával szemléltetnénk a programban résztvevő 
tanulók és tanárok létszámának éves alakulását. 

 

 

A program neve: Party Aerobic 

A program ideje: 2018.01.08.-2018.12.12. 

Résztvevők száma: 2-11 fő/alkalom 
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A program hetente egyszer valósult meg, szerdánként egy óra időtartamban. A party aerobik 
a tánc és a torna ötvözete, ennek a mozgásnak nagy előnye, hogy kortól és nemtől 
függetlenül bárki látogathatja, és bármikor csatlakozhat. Az órák kellemes hangulatban 
teltek, mai zenékre, mely jó alap volt, hogy egy közösséget hozzon létre, állandó létszám 
mellett. 

 

 

 

A program neve: Bábozó 

A program ideje: 2018.03.14.-12.05. 

Résztvevők száma: 3-18 fő/alkalom  

 

A Bábozó foglalkozás immáron harmadik éve zajlik a Biztos Kezdet Gyerekházzal 
együttműködésben. A program célja, hogy a gyermekeket közelebb hozzuk a bábozás 
világához és az ezzel kapcsolatos félelmeiket, gátlásaikat feloldjuk egy közös program 
keretein belül, ahol a szülők és a gyermekek közösen tudnak újabb és újabb élményekkel 
gazdagodni, játszani. Ezáltal egy új szemszögből bemutatva a mesélés jótékony hatását és 
előnyeit. 

A Bábozó során arra törekedtünk, hogy az előadások interaktívak legyenek, így a gyermekek 
is be tudtak kapcsolódni a történetekbe. A Gyerekház profiljába beleillő, 0-3 év közötti 
korosztályt és szüleiket mondhatjuk leginkább a célközönségnek. 

 

 

A program neve: Drámajáték iskolákban 
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A program ideje: 2018. 01.01. – 12. 21. 

Résztvevők száma: 0 fő/alkalom 

A program a Kesztyűgyár Közösségi Ház palettájában egy lehetőség a kerületi iskolák 
számára, melynek témája a programkoordinátor és az osztályfőnök egyeztetése alapján 
alakul, a lehető legjobban az osztályra és annak szükségleteire szabják a foglalkozást. Ebben 
az évben, sajnos nem érkezett felkérés egy iskolától sem, így a program nem valósult meg. 

A program neve: Pici torna 

A program ideje: 2018. 03. 01. – 05.30. 

Résztvevők: 4-15 fő 

A Pici torna program március hónapban indult útjára. A program kéthetente szerdán 12.00-
12.30 között valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Ház tükörtermében. A program főleg 
édesanyáknak és 0-3 év közötti gyermekeiknek szólt. 

A Pici torna során a gyerekek át- és megmozgatása, fejlesztése, valamint közösséghez 
szoktatása volt a cél. A programot vezető kollégák távozása miatt a programot nem 
indítottuk el újra. 

 

 

A program neve: Drámajáték óvodákban/Mozgásfejlesztés 

A program ideje: 2018. 03. 01. – 05.30. 

Résztvevők száma: 139 fő  

Az óvodapedagógusok meglátása szerint a gyermekek mozgásfejlődése nem a megfelelő 
ütemben haladt, így a Drámajáték az óvodákban c. foglalkozás helyett új program került 
bevezetésre: Mozgásfejlesztés elnevezéssel. A program célja az volt, hogy fejlesszük a 
fiatalok mozgáskoordinációját, így elősegítsük az iskolai felkészítésüket, valamint a 2018-as 
nevelési évnek a mozgásfejlesztés is volt a célkitűzése. A program a baross utcai 
Virágkoszorú Tagóvodában valósult meg, heti egy alkalommal. A foglalkozásokat különböző 
fogó- illetve ügyességi játékokkal egészítettük ki, valamint egy záró körrel fejeződött be, 
ahol a legügyesebb és legrendesebb gyerekeket kis apróságokkal jutalmaztunk meg. Mivel 
ezt a programot is ugyanazok a kollégák valósították meg, mint a Pici tornát, ezért 
ugyanazon okból kifolyólag nem folytattuk szeptembertől a programot. 
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A program neve: Kézműves foglalkozás a Lakatos Menyhért Általános Iskola számára 

A program ideje: 2018. január 1. - június 30. 

Résztvevők száma: 0-19 fő/alkalom 

A Lakatos Menyhért Általános Iskola 4. osztályos tanulói 2017. szeptember óta vesznek részt, 
általában havi egy alkalommal, kreatív foglalkozásunkon. 2018. I. félévében öt alkalommal 
került megtartásra a program. A gyerekek munkáját 2 fő gyermek program koordinátor 
segítette, akik az órákat előre megtervezték, az eszközöket előkészítették, majd pedig 
lebonyolították a teljes foglalkozást. A gyerekek egy óra időtartamban érdekes, kreatív, 
kézműves programon vettek részt, mely fejlesztette a színérzékelésüket, térlátásukat, 
kreatív és öko tudatos gondolkodásukat, együttműködésüket. Szemembertől a Lakatos 
Menyhért Általános Iskola egyéb elfoglaltságai miatt nem tudtuk tovább folytatni a 
programot. 

 

 
 

A program neve: Sportolj Józsefvárosért! 

A program ideje: 2018.06.07. 

Résztvevők száma: 120 fő 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház negyedik alkalommal szervezte meg a józsefvárosi szervezetek 
közötti sportvetélkedőjét, 2018. június 7-én, csütörtök délelőtt. A program célja, hogy a 
kerületi önkormányzati szervezetek munkatársai közelebbi kapcsoltba kerüljenek 
egymással, valamint még jobban megismerjék egymást az itt dolgozók. Az eseményen 7 
sportágra (labdarúgó torna, kosárlabda dobás, ping-pong, csocsó, léghoki, tollas, darts) 
lehetett előzetesen jelentkezni. A versenyek után eredményhirdetéssel, az első három 
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helyezett kupával, minden résztvevő oklevéllel, valamint egy közös uzsonnával zártuk az 
eseményt. 

 

A program neve: Boksz 

A program ideje: 2018.02.01.-12.19. 

Résztvevők száma: 8-25 fő/alkalom 

Hetente kétszer Sipos Mihály edzőbevonásával valósult meg a foglalkozás. Kiemelt szerepet 
kap ez a sportág a programkínálatban, hiszen pedagógiai és egészségügyi szempontból 
egyaránt kiemelt szerepe van. A sport pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a 
lélekre és a szellemre is hatnak. A gyermekeknek 9 éves kortól van lehetőségük csatlakozni 
a programhoz. Ez a foglalkozás rendkívül népszerű a Kesztyűgyár Közösségi Házban. 

 

 

 

A program neve: Dance Force hip-hop táncfoglalkozás 

A program ideje: 2018.01.08-12.12. 

Résztvevők száma: 9-25 fő/alkalom  

A foglalkozás hetente három alkalommal valósult meg. A foglalkozás nagy előnye, hogy 
előképzettséget nem igényel. Három csoporthoz - kezdő, középhaladó és haladó – volt 
lehetőség csatlakozni. A gyermekek egyforma fellépő ruhában táncoltak, amely elősegítette 
a közösségfejlesztést, az együvé tartozó tudatot is. Az oktató személye biztosította a magas 
szintű képzést, aki rengeteg magyar sztárfellépő háttértáncosa. 
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A program neve: TEGYESZ, CSÁO - csoportfoglalkozás 

A program ideje: 2018.11.01.-12.31. 

Résztvevők száma: 5-9 fő/alkalom, 7-14 fő/alkalom 

 

Mindkét program novemberben indult el, Együttműködési Megállapodás keretében. Olyan 
foglalkozást szerettünk volna nyújtani ezen intézmények részére, ahol az intézményben élő 
gyermekek hasznosan tölthetik el a szabadidejüket, felügyelet mellett. A Kesztyűgyár 
Közösségi Ház minden eszközt (játékot) biztosított a program során, ami eszköztárában 
megtalálható és a korosztálynak megfelel, egyúttal rekreációs, tudásközpontú, és 
kompetenciafejlesztő. A programot a 2019-es évben is folytatjuk. 

 

 

 

 

 

A program neve: #YOLO 

A program ideje:  2018.01.01.-01.31. 

Résztvevők: 1-3 fő/alkalom 
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A tinédzser korosztály számára létrehozott programunk az első hónapban hanyatlásnak 
indult, kevesen jelentek meg a programon, így februártól a program nem folytatódott 
tovább.  

A program neve: Táblás játékok 

A program ideje:  2018.01.01. 

Résztvevők: 0 fő 

A programot 2018-ban is szerettük volna folytatni az iskolákkal közös együttműködésben, de 
az iskolák leterheltsége miatt nem volt lehetőség további alkalmak megvalósítására. 

A program neve: Internet 

A program ideje: 2018.01.05 –12.21. 

Résztvevők száma: 7-20 fő/alkalom 

A program internet hozzáférés lehetőséget kívánt biztosítani elsősorban a kerület lakosai 
számára. Célcsoportja minden olyan személy volt, akiknek nem volt lehetőségük indoktól 
függetlenül arra, hogy a mai világban a technológiai fejlődés által nyújtotta lehetőségeket 
használják, kihasználják. Célja az információhoz való jutás elősegítése, annak 
megkönnyítése, a digitális spektrum bővítése mindeni számára, aki igényli ezt. Éppen ezért 
nem voltak korlátok, ám a program ideje alatt a Kesztyűgyár munkatársa tudott segítséget 
nyújtani, illetve egyben felügyelni is, valamint bizonyos keretek között tartani a használatot 
(böngészés, keresés, szórakozás). A foglalkozás hetente két alkalommal, hétfőn és 
csütörtökön, délután 14 órától 19 óráig, 5 óra időtartamban valósult meg. 

 

 

 

A program neve: Pincestúdió  

A program ideje: 2018.01. 01. – 12.20.  

Résztvevők száma: 9 zenekar/énekes 

A zenestúdió jelenlegi felhasználása elsősorban nem a dalok rögzítésére és keverésére 
szolgált, hanem kimondottan arra fókuszált, hogy zenekarok próbáljanak és igénybe vegyék 
az intézmény hangszerparkját. Egyaránt lehetőséget nyújtottunk amatőröknek hangszeres 
gyakorlásra vagy zenekarok számára, koncertre készülésre, de arra is volt példa, hogy tanár-
diák rendszeres együttműködésének adjunk helyet. 
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A program neve: Bolhapiac 

A program ideje: 2018.01.05 – 12.21. 

Résztvevők száma: 30-60 fő/alkalom 

A Bolhapiac egy kimondottan a közösséget építő programként jelent meg a Kesztyűgyár 
foglalkozásai között. Célja nem más volt, mint elsősorban a kerület lakosainak egy olyan 
közös „élettér” kialakítása, ahol a különböző kultúrát képviselő lakosok nem csupán a 
program nyújtotta lehetőségeket használhatják vagy élhetnek az általa nyújtott 
lehetőségekkel, hanem egyben lehetőséget biztosítson a kommunikációra, beszélgetésekre, 
a másik megismerésére, annak megértésére, s nem utolsósorban annak elfogadására. A 
programon megjelent lakosok által behozott, már nem használt ruhák, cipők, játékok és 
egyéb tárgyak találtak gazdára. A program minden hónapban egy alkalommal, a hónap utolsó 
hetének péntekjén, alkalmanként 2 óra időtartamban valósult meg. 

 

 

A program neve: Felnőtt mozi (Mozi Klub) 

A program ideje:  2018.01.11.-12.07. 

Résztvevők száma:  8-13 fő/alkalom 

Több műfajból válogatott, de igényes filmek alkotják a program repertoárját. Az igényes 
szórakozás mellett fontos szempontja volt a klubnak az ismereterjesztés is, hiszen a 
bemutatott alkotások kapcsolódnak más programok, így a például a Felnőtt internethez vagy 
a Tudós klubhoz. Ebben az esetben a filmművészet eszközivel közelítettünk egy-egy témát, 
persze a műfaj adottságaiból adódóan elsősorban ekkor a történelmi és társadalmi 
kérdéseket feszegető filmek kerültek előtérbe. 

 

 

A program neve: Tudós Klub 
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A program ideje: 2018.01.15.-12.04. 

Résztvevők száma:  5-12 fő/alkalom 

A Tudós klub menete az elmúlt évben végleg kikristályosodott, a minden hét hétfőjén 
megtartott program során két tudományos kérdés megtárgyalása és az ezekhez kapcsolódó 
filmek levetítése történt, kiegészítve az internet adta lehetőséggel. Leginkább a történelem, 
a csillagászat, illetve a fizika legújabb felfedezései érdekelték a résztvevőket. 

 

 

A program neve: Fénykereső fotókör 

A program ideje: 2018.01.05.-12.06. 

Résztvevők száma: 4-6 fő/alkalom 

A célközönség mindenekelőtt azoknak az amatőr fotósoknak a köre, akik szeretnének 
komolyabban megismerkedni ezzel a művészeti ággal. A korosztály vegyes, bár felnőtt 
programként van meghirdetve, voltak kamaszkorú, fiatalabb érdeklődők is. A program két 
részből állt, egyfelől magukkal a fotós eszközökkel, azok technikai sajátosságával 
ismerkedtek meg a résztvevők, másfelől, a már elsajátított tudásukat konkrét témákon 
(portré-, táj-, épület-, szociofotózás) gyakorolhatták. 2018-ban már részletesebben 
dolgoztuk ki egy-egy hónap programtervét, igazodva az évszakok sajátságaihoz, hiszen az 
őszi vagy a téli táj egy évben csak néhány hét erejéig adott téma, ekkor viszont egyedülálló 
lehetőséget kínált a természetfotózás számára, ugyanígy egy-egy ünnep szocio- vagy 
riportfotó-lehetőségeit sem érdemes elszalasztani. Rosszabb idő esetén, a program harmadik 
elemeként fotókiállításokat és fotóelemzéseket iktattunk a tematikába, erre szerencsére a 
fővárosi tárlatok (Capa-Központ, Mai Manó Ház, Műcsarnok) alkalmat biztosítottak. 

 

 

A program neve: Íjászat 
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A program ideje: 2018.01.09.-12.05. 

Résztvevők száma:  5-12 fő/alkalom 

Az Íjászat több fontos célt összetetten valósított meg: egyszerre jelentett hagyományőrzést, 
sportrendezvényt és közösségépítést, talán ennek is köszönhető, hogy stabil, átlagosan 5-12 
fő volt a rendszeres látogatottsága. A célközönség a felnőtt korosztály, a programon 
megjelenők között előfordult profi és haladó íjász, de szinte minden hónapban érkeztek a 
sportággal ismerkedni vágyók. Kedvezőbb időjárás esetén lehetőség volt a szabadban, a 
sportpályán edzeni, ekkor mód volt arra, hogy ne pusztán a céllövést, hanem a nagyobb 
távot igénylő távlövést is gyakorolhassák az íjászok. Az edzések bontásban történtek, a 
kezdők oktatása mellett folyamatos a gyakorlott versenyzők edzése. 

 

 

 

A program neve: Filmmúzeum 

A program ideje:  2018.01.06.-12.11. 

Résztvevők: 4-8 fő/alkalom 

A Filmmúzeum tipikusan művelődési program, mely az év második felében sikeresen elindult 
átlag 4-8 fő részvételével.  A Filmmúzeum, mely egyben rövid oktatói, filmesztétikai, elemző 
előadással egybekötött program, olyan alkotók műveit sorakoztatta föl a félév során, mint 
Ingmar Bergman, Woody Alain, Federico Fellini, Milos Forman, vagyis az európai és amerikai 
filmművészet legnagyobbjainak műveiből válogattunk. A jövőben ugyanezt a tematikát 
kívánjuk folytatni, annyi kiegészítéssel, hogy ázsiai, afrikai és ausztrál szerzőkkel kívánjuk 
színesíteni a programot. 
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A program neve: Game klub 

A program ideje:  2018.01.06.-12.11. 

Résztvevők: 0 fő 

Game klub (mely során igényes társas és közösségi játékokat szerettünk volna megismertetni 
az látogatókkal), érdeklődés hiányában elmaradt. A Game klub programjáról nem mondtunk 
le a jövőre nézve, jelenleg alakulóban van egy csoport, a program szervezés alatt áll, 
valószínűleg még 2019 januárjának végén vagy februárjának elején elindulnak a 
foglalkozások. 

A program neve: Nyugdíjas pingpong 

A program ideje: 2018.09. 04. – 12.12.  

Résztvevők száma: 0-6 fő/alkalom 

 

A Kesztyűgyár Közösségi Házban 2018 szeptemberében új programként indult az idősebb 
generáció részére létrehozott Ping-pong foglalkozás. A kezdeti nehézségek ellenére, a 
kerület legtöbb időskorúak klubját személyesen felkeresve, később a sportfoglalkozás 
beindult, az év végére pedig már egy lelkes, állandó közösség ping-pongozott keddenként a 
délelőtti órákban. A program célja, hogy a nyugdíjas korosztály testi és lelki egészségét 
megőrizve, velük együtt közösséget építve a Kesztyűgyár Közösségi Ház az idősebbek 
szabadideje egy részének fontos és hasznos eltöltési lehetőségét biztosítsa. Jövőbeni célunk, 
hogy a már kialakult közösségnek továbbra is biztosítsuk a lehetőséget a sportolásra, illetve 
az igényeknek megfelelően, a lehetőségekhez mérten a programot kibővítsük és minél több 
alkalommal meg tudjuk azt valósítani.  

 

 

A program neve: Meglepetés péntek 

A program ideje: 2018. január 1. – december 31.  

Résztvevők száma: 17-440 fő/alkalom 

 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház hagyományosan péntekenként tartotta családi programját, ahol 
a program tekintetében minden alkalommal meglepetés várta a résztvevőket. A tematizált 
programsorozat alkalomról alkalomra más fókuszpont köré gyűjtötte össze a játékos 
elfoglaltságokat: az egész éven átívelő program során a palacsintasütő versenytől a 
szabaduló szobáig, a csocsóbajnokságon, kincskereső kalandtúrán és a játékos kísérleteken 
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át számos témakörre épültek fel a programok. Nem lehetett kivétel ez alól a 
programsorozaton belül a Kesztyűgyár Közösségi Ház egészét megmozgató Farsang, Húsvét, 
a Föld napja, a Gyermeknap, a Halloween, Márton nap, Mikulás és a közös Karácsony 
megtartása sem. A programsorozat célja az állandó gyermekprogramok mellett, azokat 
kiegészítve az, hogy a gyermekek a hétvége közeledtével még egyszer, a héten utoljára 
közösen, játékkal töltsék el az időt a Közösségi Házban, melynek a preventív és a 
közösségépítő szerepén túl szórakoztató jellege is hangsúlyos. 

 

 

 

A program neve: 10 éves a Kesztyűgyár, Magdolna Napok 

A program ideje: 2018.08.30-09.01. 

Résztvevők száma: 1800 fő 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2018-ban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A 
rendezvényen részt vettek a jelenlegi és korábbi együttműködő partnerek, akik ezen időszak 
alatt valamilyen formában is kapcsolatba kerültek a Közösségi Házzal. A Ház munkatársai 
ajándéktasakokban, emblémával ellátott tollat, noteszt, marcipánkorongot adtak át a 
vendégek részére. Köszöntőt mondott a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere, valamint 
a JKN Zrt. Igazgatósági Elnök Asszonya. Ezt követően az elmúlt tíz évben megvalósult 
programokról tekinthettek meg kiállítást a résztvevők, melyet az Iski Roland zenei játéka 
tett hangulatossá.  

A minden évben megrendezésre kerülő Magdolna napok is a jubileum jegyében zajlott. 
Péntek délután koncertek (Roma Soul, Ruby Harlem), valamint táncbemutató, flashmob 
(Dance Force), illetve gólyalábasok szórakoztatták a rendezvényre látogatókat. Az est 
fénypontja egy meglepetés tűzijáték volt.   

A szombati, második napon családi nap keretében ugrálóvár, kézműves foglalkozás, 
arcfestés, csillámtetoválás, népi játékok, tudományos vetélkedő várta a programra 
érkezőket. A jó hangulatról a Józsefvárosi Cigányzenekar és Zimezum együttes 
gondoskodott. 

A program neve: Budapest 100 

A program ideje: 2018. május 5. 
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Résztvevők száma: 393 fő 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2018-ban csatlakozott a Budapest 100 eseményhez. A 
rendezvény egy civil városi ünnep, amelynek célja, hogy felhívja a budapestiek figyelmét a 
körülöttünk lévő város mindennapi értékeire. 2011-ben azzal a szándékkal indult az OSA 
Archívum és a KÉK – Kortárs Építészeti Központ kezdeményezésére, hogy legyen egy olyan 
hétvége, amikor mindenki megismerheti és megszeretheti a minket körülvevő várost, 
épületeivel és lakóival együtt. 

A rendezvény célja az is, hogy már a szervezés előkészítő fázisában közelebb hozza 
egymáshoz a városlakókat, a szomszédokat, a generációkat. 

Délelőtt 10-14 óra között megtekinthető volt az épület (Kesztyűgyár Közösségi Ház) és 
udvara bárki számára. 11 órától, előzetes regisztráció alapján egy kolléga pedig 
körbevezette a házban és az irodákban a látogatókat. Délután 14-18 óra között a 
legsikeresebb programunkkal, ami a Ház nyitása óta töretlenül működik (Nyitott ház), vártuk 
a gyerekeket, ahol társasjátékozni és sportolni lehetett. Közben Csámpai Rozália roma 
festőművésznővel lehetett Anyák napi rajzokat és festményeket készíteni. A felnőttek 
számára pedig bemutattuk az újonnan induló programunkat az Én/időt. 

A program neve: Szupervízió 

A program ideje: 2018.01.01.-2018.12.31. 

Résztvevők száma: 1-3 fő/alkalom 

2018-ban havi minimum 3 órában külső szakember biztosított a munkavállalók részére egyéni 
szupervíziót. Az előre egyeztetett alkalmakon 1-3 fő vett részt. 

 

 

Zászlógyűjtemény  

 

Az intézmény egyik alapvető célja az volt, hogy az állandó zászlókiállítás mellett helyet 
biztosítson más időszaki kiállításoknak, gyűjteményeknek, tárgyi valóságában is bemutassák 
az atlaszokban látható jelképeket, ezen felül információkat adjanak a bemutatott 
országokról. Feladataink a következőek voltak: kapcsolattartás a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium illetékes helyettes-államtitkárságával és a Magyar Természettudományi 
Múzeum főigazgatójával, más előadókkal, továbbá a közreműködők felkérése, a fogadás 
megszervezése, a rendezvény zavartalan lebonyolítása a BRFK segítségével. 

2018. évi terv szerint 4 kiállítás megrendezése volt célkitűzésünk, mely meg is valósult.   

A kiállítások megvalósításában résztvevő munkatársak: 2 fő 

A kiállítások megvalósításához igénybevett szolgáltatás: a megnyitón fellépő művészek 
tiszteletdíja, catering. 

 

1. KIÁLLÍTÁS - Bhutáni Királyság 

A kiállítás megnyitója 2017. novemberében volt, 2018. február 28 -ig volt megtekinthető. 
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2. KIÁLLÍTÁS - Grönland 

A kiállítás időtartama: 2018. március 7 - május 23. 

Grönlandról eddig még nem volt kiállítás. A kiállítás anyagát Jasper K. Engede grönlandi író, 
fotós, Katona Mária a Kelet-európai Sarkkör Kutató Egyesület elnöke, fotós és Farkas Tamás 
fotós, sarkkör kutató biztosította. Ezen kívül Balogh László (Zászlómúzeum) készítette el a 
Grönlandról szóló tablókat. A kiállítást Miehle Dániel geográfus, világjáró, Farkas Tamás 
nyitotta meg. Jasper K. Engede grönlandi nyelven és angol nyelven köszöntötte a 
vendégeket.  

3. KIÁLLÍTÁS - Madagaszkár 

A kiállítás időtartama: 2018. május 30 – szeptember 7. 

Két hónapos szervezés után május 30-án megnyitásra került a „Madagaszkár” c. kiállítás. A 
kiállítást Öexc. Dr Suha György, nagykövet, professzor a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
miniszteri biztosa nyitotta meg. Fontosnak tartotta a magyar – madagaszkári kapcsolatok 
fejlődését, gazdasági és politikai vonalon egyaránt. G. Németh György „Benyovszky Móric 
Emlékére Alakult Magyar – Madagaszkári Társaság (Józsefvárosban van a központ) elnöke 
méltatta Benyovszky Móric érdemeit, beszámolt néhány fontos eseményről, mely a 
Madagaszkári Kormány és a Társaság között történt. 

4. KIÁLLÍTÁS „Haiti”   

Időpont: 2018 szeptember 26. A kiállítás 2019. február 1-ig látható. 

A Haiti kiállítást prof. Dr. Suha György a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri 
biztosa és Fortuné Dorlean a Haiti Köztársaság Kulturális és Külügyminisztériumának 
általános helyettese nyitotta meg. Mindkét politikus hangsúlyozta, hogy nagy jelentőségű 
kulturális esemény ez a mostani kiállítás, mivel a két ország között nincsen diplomáciai 
kapcsolat, ez az első hivatalos megjelenése Haitinek Magyarországon. A kiállítás megnyitásán 
több nagykövetség is képviseltette magát.   

 

A 2018-ban rendezett 4 kiállítást 2 390 fő látta. 

 

ELŐADÁSOK 

2018-ra 6 előadást terveztünk, viszont 7 előadást valósítottunk meg. 
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1. ELŐADÁS - Bhután ismeretterjesztő előadás 

Időpont: 2018 január 11.(csütörtök) 17 – 19 óra 

A Magyar – Bhutáni Baráti Társasággal sikerült egy magyar nyelvű előadást szervezni. 
Valcsicsák Zoltán elnök úr rendkívül élvezetes előadás keretében mutatta be a Bhutáni 
Királyság gazdaságát, földrajzát, politikáját, történelmét, kultúráját, turizmusát. A Stiefel 
Eurocart falitérképén kiválóan lehetett követni az előadásban szereplő földrajzi 
helyszíneket. Az előadás során megtekinthettünk egy kb. 20 perces filmet a Bhutáni 
Királyságról. Bemutatásra került a bhutáni zászló és címer Balogh László jóvoltából. Az 
előadás végén Öexc. Samten Yeshi úr köszöntötte a megjelent vendégeket. Valcsicsák Zoltán 
elnök úr (MBBT) válaszolt a közönség kérdéseire.   

(Megjegyzés: Magyarországon első alkalommal került sor Bhutánt bemutató előadásra.) 

 

2.  ELŐADÁS - Bhután a bruttó boldogság földje c. előadás 

Időpont: 2018. január 18.(csütörtök) 17 – 19 óra 

Résztvevők száma: 110 fő 

A 2017. november végén megnyílt „BHUTÁN” c. kiállítás további folytatása a Bhutáni 
Királyságról szóló előadás. Előadónak felkért Samten Yeshi bhutáni állampolgár angolul 
tartotta a vetítéssel egybekötött előadást. Öexc. Samten Yeshi úr a királyi család tagjaként, 
de magánszemélyként érkezett a világ egyetlen Zászlógyűjteményébe. 

 

3. ELŐADÁS - Vexillológiai Nap 

Időpont: 2018. április 21. 17 – 19 óra 

Résztvevők száma: 40 fő 

A vexillológiai Napon több előadás is elhangzott a zászlók és címerek világából. Érdeklődéssel 
hallhattuk, hogy az új világatlasz 2019 karácsonyára elkészül. Sliman Ahmed a Szaharai Arab 
Demokratikus Köztársaság (Nyugat-Szahara) budapesti képviselője tartott előadást országa 
földrajzáról – különös tekintettel a Szaharára – és az ország geopolitikájáról. Harmadik 
előadó Balogh László volt (Zászlógyűjtemény) az aktuális – esetleges – zászló változásról 
beszélt, mely elképzelhető lesz a Koreai-félszigeten. Az előadásokat rövid vetítés kísérte. 
Majd a végén a vendégek kérdezhettek az előadóktól.   

 

4. ELŐADÁS - VEXI KLUB 

Időpont: 2018. június 9. 17 – 19 óra 

Résztvevők száma: 40 fő 

Több alkalommal sikeresen megrendezett „VEXI KLUB” keretében történelmi és jelenkori 
vexillológiai (zászlótudományi), ismeretterjesztő előadás hangzott el a koreai zászlók 
történetéről, a Brit Indiai-óceáni-szigetek zászlójáról (Chagos-szigetek). Mindezt követte a 
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vendégek és előadók közötti beszélgetés. Két előadó vezette a programot, Szabó Júlia, 
zászlószakértő és Balogh László, zászló gyűjtő volt. Későbbiekben is megrendezésre kerül az 
esemény, mivel a vendégek jelezték, hogy érdekesnek tartják az előadásokat.  

 

5. ELŐADÁS - Új-Kaledónia a függetlenség előtt 

Időpont: 2018. október 19. 

Vendégek: 40 fő 

A „Vexi Napon” új előadó mutatkozott be Nagy Bence személyében, aki egy székesfehérvári 
gimnáziumi érettségi előtt álló diák. Már szeptemberben jelezte, hogy szívesen felkészül és 
tart előadást a jelképekből. Rövid vetítést tekinthettünk meg Új-Kaledóniáról és zászlójának 
fejlődéséről. 

 

6. ELŐADÁS - Himnuszok 

Időpont: 2018. október 19. 

Vendégek: 40 fő 

Szűcs Iván a Zászlógyűjtemény - közel 20 éve - „oszlopos barátja” a himnuszokról tartott 
zenei aláfestéses előadást. Az előadások után a vendégek és az előadók még hosszasan 
beszélgettek a hallottakról. 

 

7. ELŐADÁS: „BHUTÁN A BOLDOGSÁG ORSZÁGA”  

Időpontja: 2018. november 29. 17,30 óra 

Jelenlévők: 85 fő 

A Bhutáni Királyságról szóló film bemutatója került levetítésre, melyet Kiss Gábor rendező 
és Téglás József operatőr készített. A filmet a Magyar – Bhutáni Baráti Társaság elnöke, 
Valcsicsák Zoltán előszavával vetítették le.  

(Filmről: Bhután változatos tájait láthattuk a K5 csúcstól – Himalája – és délen a trópusi 
őserdők buja növényzetét. Bemutatásra kerültek a különböző települések, a főváros Timpu 
és a falvak, az itt élő emberek mindennapjai. Bhután a világ egyik legnagyobb chili termelő 
országa, bemutatásra kerültek a termő földek.)  

A film hossza kb. 90 perc volt, ezt később a DUNA TV és a Spektrum TV is bemutatta. 

A film végén a közönséggel beszélgettek a film készítői és Valcsicsák Zoltán elnök úr.                
A közönség soraiban megjelent Mészáros József a Mauritiusi Köztársaság tiszteletbeli 
konzulja, Gabrovszky Gábor ezredes, a Honvédelmi Minisztérium képviseletében, Sliman 
Ahmed a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság budapesti képviselet vezetője, Dr. Bakó 
László ny. főügyész-helyettes, a Magyar Protokoll Egyesület volt elnöke. 

 

A 2018-ban rendezett 7 előadáson 450 fő jelent meg. 
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Zászlógyűjtemény 

 Mennyiségi egység (db) Résztvevők száma (fő) 

Megnevezés 2017 2018 Változás (%) 2017 2018 Változás (%) 

Kiállítások 
zászlógyűjteményben és 
külső helyszíneken 7 4 57% 4000 2390 60% 

       

Előadások 8 7 88% 340 450 132% 

Fizetős 0   0  0% 

Ingyenes 15 11 73% 4340 2840 65% 

Kötelezően vállalt feladat 
összesen 15 11 73% 4340 2840 65% 

 

A Zászlógyűjtemény a 2018-as évben külső helyszínen nem rendezett kiállítást, ezért a 
kiállítások száma és a résztvevők számadata csökkent. A Szigetfesztiválon bemutatkozott a 
Zászlógyűjtemény, de ennek adatai nem kerültet számszerűsítésre. 

 

 

Józsefvárosi Galéria 

 

GALÉRIA ESTEK 

A „GALÉRIA ESTEK” programok keretében a „Könyvjelző zenei” esteket valósítottuk meg. 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 voltak. A 
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célközönségünk körét szélesíteni kívántuk, korosztály és érdeklődés tekintetében egyaránt. E 
tekintetben elért sikereinket nagymértékben köszönhetjük a Galéria estek változatos, 
színvonalas zenei programjainak, a hetente ismétlődő, két éve sikeresen beindított 
Könyvjelző Zenei esteknek. 
 
A program megvalósításához igénybe vett szolgáltatás: az előadók tiszteletdíja, 
nyomdaköltség. 
Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művészekkel, plakátok, 
szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai 
munkák; adminisztráció (szerződések, megrendelők) konferálás, a program lebonyolítása. 
Belső munkatársak: 3 fő 
Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művészek 
Külső előadók: 1-6 fő/alkalom 

2018. évre heti 1 (évi 40) „Könyvjelző zenei estet” terveztünk, 33 előadást valósítottunk meg. 
A koncertek szervezése helyett a rendelkezésünkre álló költségkeretünkből az év során, a 
zenei esteken elhangzott koncertek válogatásából CD kiadványt készítettünk részben 
promóciós céllal, részben partnereink és klubtagjaink részére ajándékoztunk belőle. 

 

KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERTEK   

1. KONCERT - Winand Gábor és Elsa Valle duó 

Időpont: 2018. január 23.  

2.  KONCERT – VOICE and BASS Lakatos Ági és Csuhaj-Barna Tibor duó 

Időpont: 2018. január 30.  

3.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – The Pontiac együttes  

Időpont: 2018. február 6.  

4.  KONCERT – Rafael Mario trió  

Időpont: 2018. február 13.  

5.  KONCERT – MOJO WORKING együttes 
Időpont: 2018. február 20.  
6.  KONCERT – Gáspár Károly trió  
Időpont: 2018. február 27.  
7.  KONCERT – Trans-Formation zenekar 
Időpont: 2018. március 6. 
8.  KONCERT – Makó Béla gitárművész 
 Időpont: 2018. március 13.   
9.  KONCERT - Szakonyi Mihály és a Balázs Elemér trió  
Időpont: 2018. március 20.  
10.  KONCERT – Baló Projekt 
Időpont: 2018. március 27.  
11.  KONCERT – Palásti Máté gitárművész 
Időpont: 2018.április 3.  
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12.  KONCERT – Gyémánt Bálint Trió 
Időpont: 2018. április 10.  
13.  KONCERT – Dennert Árpád és Gáspár Károly Trió 
Időpont: 2018. április 17.   
14.  KONCERT – Mester Csaba és barátai 
Időpont: 2018. április 24. 
15.  KONCERT – Ferenczi György és Pintér Zsolt együttes 
Időpont: 2018. május 8. 
16.  KONCERT – Arif Erdem Ocak 
Időpont: 2018, május 15. 
17.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Pleszkán Écska és Ratkóczy Huba duó 
Időpont: 2018. május 22.  
18.  KONCERT – Knutdut Men együttes 
Időpont: 2018. május 29. 
19.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Heritage B zenekar 
Időpont: 2018.június 5. 
20.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Bende Zsolt Quintett 
Időpont: 2018.június 12. 
21.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Horváth Balázs Trió 
Időpont: 2018. június 19. 
22.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Tenderfoot Blues 
Időpont: 2018. szeptember 18.  
23.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – The Pontiac együttes 
Időpont: 2018. szeptember 25.  
24.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Bende Zsolt Quintett 
Időpont: 2018. október 2. 
25.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Perpetuum együttes 
Időpont: 2018. október 9.  
26.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Mojo Workings együttes 
Időpont: 2018. október 16.  
27.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Halper – Török Ádám - Fehér Ádám 
Időpont: 2018. november 6.  
28.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Gábor Varga trió 
Időpont: 2018. november 13.  
29.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Jack Cannon 
Időpont: 2018. november 20.  
30.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – East Gipsy Band együttes 
Időpont: 2018. november 27. 
31.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Jazzy Stripe zenekar 
Időpont: 2018. december 4.  
32.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Knutdut Men zenekar 
Időpont: 2018. december 11.  
33.  KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Amondó Zenekar 
Időpont: 2018. december 18.  
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2018. évben 33 Könyvjelző varieté koncerteken 1 698 fő vett részt. 

 

ISMERETTERJESZTÉS 

ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁSSOROZATOK 

2018. évben két témában (jazz és blues) szerveztünk zenetörténeti előadássorozatot, keddi 
napokon 17 órai kezdettel.  
2018. évre 20 előadást terveztünk, melyből 18 előadás valósult meg, 2 előadást nem tudtunk 
megrendezni az előadók más elfoglaltsága miatt. 
A programok megvalósításához igénybevett szolgáltatások: az előadók tiszteletdíja, 
nyomdaköltség. 
Munkatársak feladatai a program során: kapcsolatfelvétel a művészekkel, plakátok, 
szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; 
adminisztráció (költségvetés, szerződések, megrendelők); konferálás; részvétel, technikai 
háttér biztosítása és lekövetése. 
Belső munkatársak: 4 fő 
Külső szakemberek tevékenységei: közreműködő művész 
Külső szakemberek: 2 fő 
 

JAZZTÖRTÉNETI ELŐADÁS Halper László „Jazz sztori” c. előadássorozata 

1. ELŐDÁS – „A huszadik század elejének új amerikai stílusa” 

Időpont: 2018. február 6.  

2. ELŐADÁS - „JAZZ SZTORI” 20-as, 30-as, 40-es évek blues, jazz és country címmel 
Időpont: 2018. március 6.  
3.  ELŐADÁS - ” Az 50-es évek különböző jazz irányzatai címmel 
Időpont: 2018. április 3.  
4.  ELŐADÁS – „A 60-as évek zenei robbanása”címmel 
Időpont: 2018. május 8.  
5.  ELŐADÁS 70-es, 80-as évek amerikai zenéje 
Időpont: 2018.június 5.  
6.  ELŐADÁS – Jimi Hendrix életművének körbejárása jazz oldaláról nézve  

01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó
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Időpont: 2018. szeptember 28.  
7.  ELŐADÁS – „A Beatles indulása”címmel 
Időpont: 2018. október 2.  
8.  ELŐADÁS – „A Beatles diadala” címmel 
Időpont: 2018. október 30.   
9.  ELŐADÁS – „A 70-es évek brit rockzenei stílusai”címmel 
Időpont: 2018. november 27.  

 

BLUES TÖRTÉNETI ELŐADÁSOK – „Blues sztori” Benkő Zsolt előadássorozata 

10.  ELŐADÁS - „Kalandozás a blues meghatározó előadóival” 
Időpont: 2018. február 20.   
11.  ELŐADÁS - Rory Gallagher, a blues zenész” 
Időpont: 2018. március 20.   
12.     ELŐADÁS - „T-Bone Walker és a texasi blues” 
Időpont: 2018. április 17.  
13.  ELŐADÁS – „Az angol blues hullám, mint jelenség”  
Időpont: 2018. május 22.  
14.  ELŐADÁS - A blues kapcsolata egyéb műfajokkal 
Időpont: 2018 június 19.   
15.  ELŐADÁS – „Jimi Hendrix életművének körbejárása a blues oldaláról nézve” 

Időpont: 2018. szeptember 28.  

16.  ELŐADÁS – A Beatles diadala 
Időpont: 2018 október 13.  
17.  ELŐADÁS – Kortárs blues előadók 
Időpont: 2018 november 13.  
18.  ELŐADÁS – Blues életérzés 
Időpont: 2018 december 11.  

 

 

2018. évben a 18 zenetörténeti előadáson 894 fő vett részt. 

02,hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó
Zenetörténeti előadás 92 85 104 105 101 120 138 97 52
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SZABADEGYETEM ELŐADÁSOK (havi 1 évi 10) 

2018. évre 10 előadást tervezetünk, 13 programot valósítottunk meg a nagy érdeklődésre való 
tekintettel. 

A szabadegyetem előadások keretében folytattuk a Koronaőr Szalon tudományos 
munkatársainak előadássorozatát, az év második felében a Magyar Szentkoronáról 8 sikeres 
előadást tudhatunk magunkénak.  További két témakörben szervezetünk előadásokat, 
természetvédelem (3 előadás) és az egészséges táplálkozás témakörben (2 előadás). 
2018 – as munkatervünkben havonta 1, évi 10 előadást terveztünk, 13 előadást tartottunk 
meg.  
Az előadások havi rendszerességgel, általában csütörtöki napokon valósultak meg.  
Munkatársak feladatai a program során: kapcsolatfelvétel az előadókkal, szerződések 
készítése, plakátok, szórólapok, grafikai és nyomdai munkálatai, kommunikáció, 
hirdetmények készítése, konferálás, részvétel, technikai háttér biztosítása és lekövetése. 
Belső munkatársak: 4 fő  
Külső szakemberek: 2 fő/alkalom 

 

1. SZABADEGYETEM – Őfelsége a Magyar Szent Korona, Csomor Lajos történész előadása 

Időpont: 2018. február 1.   

2.  SZABADEGYETEM– „A királykoronázás” c. Dr Tóth Endre régész előadása 

 Időpont: 2018. március 1.  

3.  SZABDEGYETEM – Székesfehérvártól Budáig c. profodé Pálffy Géza előadása 

 Időpont: 2018. április 5.    

4. SZABADEGYETEM – „Az ezeréves történelmünkben és napjainkban” Dr. Zétényi Zsolt 
előadása 

 Időpont: 2018 május 3.   

5. SZABADEGYETEM – „Szent István király koronája”c. Dr. Német Zsolt előadása 

 Időpont: 2018 október 4.  

6. SZABADEGYETEM – „Szent István király koronája”c. előadás a Magyar Szent Koronáról 

 Időpont: 2018 november 8.   

7. SZABADEGYETEM – „Szent István király koronája”c. előadás a Magyar Szent Koronáról 

 Időpont: 2018 december 6.  

8. SZABADEGYETEM – „Szent István király koronája”c.  Erdő Péter bíboros előadása 

 Időpont: 2018 december 14.  

Ócsai Péter ornitológus előadássorozata 

9 – 11. SZABADEGYETEM- Magyarország természetvédelmi kihívásai  

Időpont: 2018. október 18.  
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Időpont: 2018. november15. 

Időpont: 2018. december 13. Résztvevők száma: 62 fő 

 12 -13. SZABADEGYETEM – A cukorbetegek világnapja alkalmából 

Játékos ismeretet terjesztő előadás az egészséges táplálkozásról, a cukorbetegségről 
óvódások és kisiskolások részére. 

Időpont: 2018. november 16. 9.30 és 11 óra /2 program Résztvevők száma: 90 fő 

 

 

2018. évben a 13 szabadegyetem előadáson 896 fő vett részt. 

 

GYEREK ÉS IFJUSÁGI PROGRAMOK, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 

A gyerekprogramok keretében olyan produkciók bemutatására törekedtünk, melyek kis 
színpadon előadhatók a gyerekek közelségében - legtöbbször őket is bevonva az előadások 
menetébe, illetve interaktív foglalkozások tartására. Az előadásokra kerületi óvodásokat és 
kisiskolásokat hívtunk meg. 

A tervezett havi 2, évi 20 programból 19-et valósítottunk meg a gyerekek számára. 

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: az előadók tiszteletdíja, 
nyomdaköltség. 
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. 
Belső munkatársak: 3 fő 
Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művész (ek). 
Külső szakemberek: 2 fő 

 

GYEREKPROGRAM 1 - 2. Gryllus Vilmos „Farsang, maszkabál” koncertje 2 előadás, Időpont: 
2018. január 26.  Résztvevők száma: összesen 250 fő 

GYEREKPROGRAM 3.  Lakatos György fagott művész mesés koncertje „Fából faragott” 

Időpont: 2018. február 2. Résztvevők száma: 115 fő 
GYEREKPROGRAM 4.  Az aranyszőrű bárány – Gulyás Laci vándormuzsikus meséje 
Időpont: 2018. március 23. Résztvevők száma: 120 fő 

02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 10.hó 11.hó 12.hó
Szabadegyetem 85 75 80 82 140 220 214
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GYEREKPROGRAM 5-6. „Történetek a Tejútról” c. az Aranyszamár Színház 2 előadása 
Időpont: 2018.április 13. Résztvevők száma: 230 fő 
GYEREKPROGRAM 7-8-9. Gyereknap a Galériában, három részből álló program, Hrubi László 
ének, gitár előadása, ritmushangszerek készítése és a Tótágas zenekar koncertje. 
Időpont: 2018, május 25. Résztvevők száma: összesen 150 fő 
GYEREKPROGRAM 10-11. Krisztus urunk és a furulya - Fabók Mancsi bábszínháza 2 előadás 
Időpont: 2018. szeptember 21. Résztvevők száma: összesen 240 fő 
GYEREKPROGRAM 12-13. Gulyás Laci előadása a Magyar Népmese Napján 2 előadás 
Időpont: 2018. szeptember 25.  Résztvevők száma: összesen 240 fő 
GYEREKPROGRAM 14-15. Gryllus Vilmos „Ősz szele zümmög” koncertje (2 előadás) 
Időpont: 2018. október 19. Résztvevők száma: összesen 240 fő 
GYEREKPROGRAM 16-17. Mohai Tibor bohócműsora „Moha bácsi” (2 előadás), Időpont: 2018. 
november 23. Résztvevők száma: összesen 240 fő 
GYEREKPROGRAM 18-19. Aranyszamár Színház –„Régi karácsony” (2 előadás) Időpont: 
2018.december 13. 
 

 

2018. évben rendezett 19 gyerekprogramon 2 065 fő vett részt. 

 

 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYEREKEKNEK 

A foglalkozások Sípos Orsolya vezetésével valósultak meg. A foglalkozásokra óvódás és 
kisiskolás csoportokat hívtunk meg.  

2018. évre a tervünk szerinti 40 foglalkozást valósítottunk meg. 

Feladatok: témák kiválasztása, egyeztetés a foglalkozás vezetőjével, időpontok egyeztetése, 
programok hirdetése műsorfüzetben. 

A foglalkozások megvalósításában résztvevő munkatársak: 2 fő 

Külső munkatárs: 1 fő (foglalkozás vezetője) 

 

Foglalkozás 1-4.- Farsangi álarcok készítése 

Időpontja: 2018. január 25. 26.  

Foglalkozás 5-8. Természetes anyagokból készített alkotások. 

01.hó 02.hó 03,hó 04.hó 05.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó
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Időpontja: 2018. február 13.14.  

Foglalkozás 9-12. Közös alkotást készítése, rajzolással, festéssel, ragasztással. 

Időpontja: 2018. március 12. 13.  

Foglalkozás 13-16. Ismerkedés az indián kultúrával (5-6 és 7-18 éveseknek) 

Időpontja: 2018. április 18. 19-én  

Foglalkozás 17-20. Kő és sziklafestés 

Időpontja: 2018. május 7-én és 9. 

Foglalkozás 21-24. Népmesei képek és fantáziák 

Időpontja: 2018. június 5. 6.  

Foglalkozás 25-28. Mesemondó kártyák készítése 

Időpontja: 2018. szeptember 25. 26. 

Foglalkozás 29-32. Erdei lények 

Időpontja: 2018. október 25. 26.  

Foglalkozás 33 -36. Mesemondó kártya 

Időpontja: 2018. november 20. 22.   

Foglalkozás 36 -40. Ajándék készítés 

Időpontja: 2018. december 4. 11.,22.  

       

 

2018. évben 40 kézműves foglalkozás tartottunk, melyen 1092 fő vett részt. 

 

IFJUSÁGI PROGRAMOK 

2018. évre 5 ifjúsági programot terveztünk, melyek megvalósításra kerültek. 

Feladatok: a program kitalálása, előadók felkérése, adminisztráció (szerződések, 
költségvetés), közönség szervezése. 

A program megvalósításában résztvevő munkatársak: 3 fő 

01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó
KÉZMŰVES PROGRAMOK
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IFJÚSÁGI ROGRAM 1. Ferenczy György: „Az első pesti rackák” 1956 emlékére forradalmi 
költészet. 

Időpont: 2018. október 25.  
Résztvevők száma: 92 fő 

 

IFJÚSÁGI ROGRAM 2.  Halper-Hendrix Experiment koncert 

Időpont: 2018. október 30. (csütörtök) 18 óra 
 
IFJÚSÁGI ROGRAM 3-4-5.  „Népmeseország játékterme” A Népmesék Világa Kulturális 
Egyesület programja 
Időpont: 2018. november 30. 3 program 

 

 

 

2018-ban szervezett 5 ifjúsági programon 365 fő vett részt. 

 

ADVENTI PROGRAMJAINK (évi 3) 

A Karácsony közeledtével olyan produkciókat hívtunk meg intézményünkbe, melyek 
kifejezetten az ünnephez kapcsolódtak, vagy lelkiségükben a várakozás időszakához 
illeszthetők. Népszerű művészeket és művészeti produkciókat hívtunk, 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 első programot, a színházi estet úgy 
terveztük, s annak szenteltük, hogy a kiállító művészeink, előadóink, állandó beszállítóink és 
a klubtagjaink (klubtagsági kártyával rendelkezők) személyesen is találkozhassanak egymással 
és terített asztal mellett ismerkedhessenek egymással. 

 

ADVENT 1. Szabó Magda: „Töredékek” c. előadás, a Turay Ida Színház adventi darabja  

Időpont: 2018. november 30. péntek, 15 óra 

Résztvevők száma: 82 fő 
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ADVENT 2. Messze zsong a hálaének – Meskó Bánk karácsonyi műsora 

Időpont: 2018. december 7. péntek, 15 óra 

Résztvevők száma: 80 fő 

ADVENT 3. Faragó Laura ünnepi előadása dallal, versekkel és népballadákkal  

Időpont: 2018. december 14. péntek, 15 óra 

Résztvevők száma: 93 fő 

Az adventi programjainkon résztvevő száma 255 fő volt. 

 

 

EGYÉB KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK  

 

A 2018-as évre „Könyvjelző Varieté” irodalmi esteket terveztünk, havi 1, évi 10 alkalomra, 
melyből 8 irodalmi estet, 1 versszínházi előadást és 1 zenés könyvbemutatót szerveztünk. 

Az egyéb programok körébe soroltuk a klasszikus zenei koncerteket (évi 4-et), melyből az év 
során 5 előadás került megvalósulásra. 

 

KÖNYVJELZŐ VARIETÉ IRODALMI EST 

1. Könyvjelző irodalmi est – Lackfi János és Magyari Andrea irodalmi estje                

Időpont: 2018. január 18. 

2. Könyvjelző irodalmi est A Dokk Irodalmi Kikötő felolvasóestje 

Időpont: 2018. január 25. 

3. Könyvjelző irodalmi est – Erdős Virág, Bakos Zita és Kirschner Péter előadásában az 
irodalom és zene találkozása valósult meg. 

Időpont: 2018. február 15. 

4.  Könyvjelző irodalmi est – Szakály Sándor Dsc egyetemi tanár előadásában  

Időpont: 2018. március 8.  

5.  Könyvjelző irodalmi est – Filip Tamás költő és Urbán Péter író  

Időpont: 2018. április 26.  
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6.  Könyvjelző Irodalmi est – Háy János író, költő, festő, illusztrátor felolvasó estje 

Időpont: 2018. május 17.  

7.   Zenés versszínházi előadás – „Fülemüle” Fanyar Arany – Arany János est 
Időpont: május 10.  
8. Könyvjelző Irodalmi est – Csender Levente és Szálinger Balázs írók felolvasó estje 

Időpont: 2018. október 11.  

9.  Könyvjelző Irodalmi est – Both Balázs és Horváth Tamás felolvasó estje 

Időpont: 2018. december 6. 

10. IRODALOM és ZENE TALÁLKOZÁSA – Oláh Tamás: Álomfejtés c. verseskötetének 
bemutatója 

Zenei közreműködők: Szakcsi – Lakatos Béla zongoraművész, Kathy – Horváth Lajos hegedű 
virtuóz, a verseket felolvasta Takács Bence 

Időpont: 2018. december 10. 

  

 

2018. évben rendezett 10 irodalmi esten 543 fő vett részt. 

 

KOMOLYZENEI HANGVERSENY 

A klasszikus zenei koncertek szervezése kapcsán a komolyzene értékeinek közvetítésére 
törekedtünk. 

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: zongora hangolás, előadó tiszteletdíja 

Belső munkatársak feladatai a program során: kapcsolatfelvétel a művészekkel, plakátok, 
szórólapok, meghívók grafikai munkálatai, kommunikáció, hirdetmények készítése, grafikai 
munkák, adminisztráció (szerződések, megrendelők), konferálás, részvétel, technikai háttér 
biztosítása és lekövetése. 

Belső munkatársak: 3 fő 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, zongora hangolás, közreműködő művész. 

Külső szakemberek: 3 fő 

2018. évre 4 komolyzenei koncertet terveztünk, az I. félévben 3 koncert valósult meg. 

01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 10.hó 12.hó
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1. Hangverseny - A Józsefvárosi Zenebarát Kör Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
koncertje 

Időpont: 2018. január 22. 

2. Hangverseny- A Józsefvárosi Zenebarát Kör „Szívhez szóló dallamok” c. hangversenye 

Időpont: 2018. június 4.  

3. Hangverseny – Pánti Anna operaénekes „Opera az érzelmek iskolája” c. 

Időpont: 2018 június 11.  

4. Hangverseny – Catherine Nardiello zongorakoncertje 

Időpont: 2018 szeptember 14.  

5.  Hangverseny - A Józsefvárosi Zenebarát Kör a Zene Világnapja alkalmából rendezett 
koncertje 

Időpont: 2018. október 1.  

 

 

2018-ban szervezett 5 komolyzenei hangversenyen 364 fő vett részt. 
 

EGYÉB RENDEZVÉNYEK – Józsefvárosi Galéria 5 éves évfordulója 

 

Felújított intézményünk 2018. szeptember 27-én betöltötte újra nyitásának öt éves 
születésnapját. Erre az alkalomra meghívót küldtünk az elmúlt 5 évben kiállító 
képzőművésznek, alkotónak, hogy együtt ünnepelhessük az elmúlt évek sikeres munkáját. 
Ünnepségünkön Egry Attila alpolgármester úr mondott köszöntőt és egyben méltatta a Galéria 
eddigi teljesítményét, közösségformáló munkáját. 

Az esemény hangulatát Sipos Mihály, a Kossuth-díjas Muzsikás együttes prímásának és 
feleségének muzsikája emelte. Azt est házigazdája Szakolczay Lajos, Széchenyi-díjas 
művészeti író volt. 
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Az eseményt fogadás zárta. Sok művész adott hangot elismerésének, hogy ilyen színvonalas 
fórumon ritkán találkozhatnak és kapcsolódhatnak a különböző művészeti ágban alkotó 
művészek. 

Kiállítás a Galériában 5 év alatt kiálló alkotók munkáiból. Köszöntők, műsor és állófogadás. 

Időpont: 2018. szeptember 27. csütörtök, 18 óra 

Résztvevők száma: 130 fő 

Feladatok: A művészek felkérése, meghívók, kiállított képek grafikai munkálatai, a fogadás 
előkészítése, részvétel, kapcsolódó program szervezése. 

Igénybevett szolgáltatások: előadók tiszteletdíja, catering, nyomdaköltség, beszerzések. 

A program megvalósításában résztvevő munkatársak: 6 fő 

Külső megbízottak: 2 fő 

 

TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK 

 

SAJÁT SZERVEZÉSŰ TANFOLYAMOK 

1. Örömtánc szenior korúaknak (heti 1, évente kb.37- 40 alkalom) 

A foglalkozások heti rendszerességgel, szerdai napokon kerültek megrendezésre 11-12 óráig. 

A résztvevők Galéria Klubkártyával rendelkeztek, tehát rendszeres látogatói kulturális 
programjainknak.  A tanfolyam díjtalanul látogatható. 

Tanfolyam vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna tánctanár, testnevelő, gyógytornász 

A program ideje: 2018. január 10. és december 19. között 36 foglalkozás. 

Belső munkatársak feladatai a program során: plakátok, szórólapok, meghívók grafikai 
munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai munkák; adminisztráció 
(szerződések, megrendelők), terem biztosítás. 

Belső munkatársak: 3 fő 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, tanfolyamvezető. 
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Külső szakemberek: 2 fő 

 

2018-ban a 36 szenior tánc tanfolyamon 380 fő vett részt. 

2. Meridián torna (heti 2, évi kb. 80) 

A Meridián torna Dr. Eőry Ajándok professzor által meghonosított kínai egészség megőrző 
módszer. A tornát nagyrészt kerületi lakosok látogatták. Sok ember számára nyújtott 
segítséget a közérzetük javításában. Díjtalanul látogatható program. 

A foglalkozások heti rendszerességgel, keddi és csütörtöki napokon kerültek megrendezésre 
8.15-9.15 óráig. A foglalkozásokat Szalay Csilla vezetette. 

A program ideje: 2018. január 9- december 20. között 76 alkalom, a résztvevők száma 980 fő 
volt. 

 

3.  JOZEFIN Klub 

A Galéria látogatóinak egy része Galéria Klubkártyával rendelkező kerületi nyugdíjas. Az így 
kialakult kis közösség igényét támogatva létrejött a „Jozefin” klub.  Női tagjainknak helyet 
és lehetőséget biztosítottunk, ezzel segítettük szabadidejük hasznos eltöltését. 

Időpont: hétfői napokon 14.30.15.30 óráig. Résztvevők száma: 12 fő/alkalom 

Az I. félévben 38 alkalommal 498 fő vett részt. 

 

Kulturális rendezvények 2018. 01 - 12. hó 

     

Megnevezés 
Terv 

rendezvény 
száma (db) 

Megvalósulás 
rendezvények 

száma (db) 

Megvalósulás 
%-os aránya 

eltérés terv-
megvalósulás 

(db) 

Galéria estek- Könyvjelző zenei estek  40 33 83% -7 

01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó
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Zenetörténeti előadássorozat - Jazz - sztori 
címmel 

20 19 95% -1 

Szabadegyetem - a Föld jövője 
előadássorozat 

10 13 130% 3 

Gyerekprogramok - délelőtti előadások 
óvódásoknak és kisiskolásoknak 

20 19 95% -1 

Kézműves foglalkozás gyerekeknek 40 40 100% 0 

Ifjúsági Programok - délelőtti 5 5 100% 0 

Adventi programok 3 3 100% 0 

Egyéb rendezvények - Könyvjelző irodalmi 
estek 

10 10 100% 0 

Egyéb rendezvények - Klasszikus zenei 
koncertek 

4 5 125% 1 

Galéria 5 éves évfordulója 1 1 100% 0 

                                                             
Műterem látogatás - helyett Művészeti 

kirándulás 
2 1 50% -1 

Tanfolyamok, foglalkozások - Örömtánc 
szenior korúaknak 

37 36 97% -1 

Jozefin klub 38 38 100% 0 

Meridián torna 76 76 100% 0 

Lakossági közművelődési tevékenység 
összesen 

306 299 98% -7 

 

 

Megnevezés résztvevők száma (fő) 

Galéria estek- Könyvjelző zenei estek  1 698    

Zenetörténeti előadássorozatok (Jazz, blues) 894    

Szabadegyetem - Korona Őr Szalon előadássorozat 896    

Gyerekprogramok - délelőtti előadások óvódásoknak és 
kisiskolásoknak 2 065    

Kézműves foglalkozás gyerekeknek 1 092    

Ifjúsági Programok - délelőtti 365    
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Adventi rendezvények 255    

Egyéb rendezvények "Könyvjelező" irodalmi estek 543    

Egyéb rendezvények - Klasszikus zenei koncertek 364    

5 éves évforduló 130    

                                                                                    
Műterem látogatás - helyett Művészeti kirándulás 51    

Tanfolyamok, foglalkozások - Örömtánc szenior korúaknak 380    

Tanfolyamok- foglalkozások- Jozefin Klub 498    

Tanfolyamok foglalkozások - Meridián torna 980    

Galéria kulturális rendezvényein résztvevők száma:  10 211    

 

TEREMBÉRLET IGÉNYBEVÉTELÉVEL SZERVEZŐDŐ TANFOLYAMOK 

A Galériában működő tanfolyamok, illetve foglalkozások nagy része terembérlet alapján 
működik.  

 

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK 

Kerekítő foglalkozások – Kozma - Nemcsics Bernadett vezetésével. 

„Mondókás móka” 0-3 éveseknek heti rendszerességgel, hétfői napokon 10-10.30 óráig. 

„Bábos torna” 1-3 éveseknek, heti rendszerességgel, hétfői napokon 10.35-11.15 óráig. 

 

Művészi torna  

Testépítő és mozgásfejlesztő gimnasztika, tartásjavító gyakorlatokkal, zenei kísérettel. Az 
egészséges életmódot, a szép és harmonikus mozgást sajátították el a gyerekek Berczik Sára 
módszere alapján, iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csoportokban. 

A foglalkozások heti rendszerességgel történtek, hétfői napokon 17-19.15 óráig (3 csoport) 
és szerdai napokon 16-18 óráig (2 csoport). 

Foglalkozás vezető: Solti Eszter az Óbudai Mozgásművészeti iskola tanára. 

 

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK 

Gerinctorna felnőttek számára. 

Gyógy testnevelő vezetésével a gerinctorna alkalmas az erő- és állóképesség fejlesztésére, az 
egészség megőrzésére, gerincbántalmak megelőzésére, a már kialakult gerincproblémák 
korrigálására. 
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A foglalkozások heti rendszerességgel, szerdai napokon 9.45-10.45 óráig történtek. 

Foglalkozás vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna gyógy testnevelő. 

 

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 19- 21 óráig, szerdai napokon 19-21 óráig 
történtek. 

Foglalkozás vezető: a Jóga Hagyomány Egyesület tanárai. 

 

 

Nyomdai kivitelezések 2018. január – december hónap 

 

Műsorfüzetünk havonta 1 000 példányban készült. A grafikai munkák kollegánk feladat körébe 
tartozott. 

 

időpont 
Plakátok 

száma (db) 
Műsorfüzet 
száma (db) 

Szórólapok 
száma (db) 

Meghívó 
száma 
(db) 

Egyéb 
nyomdai 
anyagok 

katalógus, 
naptár 

kivitelezés 

01.hó 
6 1 000 400 0   nyomdai 

20   800     házilag 

02.hó 
4 1 000 400 52   nyomdai 

20   1 600     házilag 

03. hó 
2 1 000 400 52   nyomdai 

20   1 800     házilag 

04.hó 
5 1 000 650 104   nyomdai 

20   2 000     házilag 

05.hó 
6 1 000 400 52   nyomdai 

20   1 600     saját 

06.hó 
4 1 000 1 000 52   nyomdai 

20   800     házilag 

07.hó 4   0     nyomdai 
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10   200     házilag 

08.hó 
4   0     nyomdai 

15   200     házilag 

09. hó 
6 1 000 400 52 300 nyomdai 

10   2000     házilag 

10. hó 
4 1 000 400 52   nyomdai 

10   0     házilag 

11. hó 
6 1 000 400 52   nyomdai 

15   1500     házilag 

12. hó 
4 1 000 400 52 400 nyomdai 

15   1500     házilag 

összesen: 250 6 000 18 850 520 700   

 

 

 

INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS, PR- ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉGÜNK 

A 2018-as évre tervezett kommunikációs és marketingtevékenységünket csaknem 
maradéktalanul megvalósítottuk. Az utcákon, tereken tervezett hirdetőtáblák kihelyezését  
továbbra is tervezzük. 

Erősítettük a megjelenésünket úgy a virtuális, mint a kommunikációs térben.    

Tartalmaink és hirdetéseink rendszeresen megjelentek a Józsefvárosi Újságban és a 
jozsefvaros.hu honlapon. Programjainkat folyamatosan népszerűsítettük a web és Facebook 
felületünkön, kiemelt eseményeinket és a mozgóképes tartalmakat a Youtube-on is. 

Friss, modern letisztult, könnyen használható felület a Galéria weboldala, melyet 
folyamatosan frissítettünk. Követőink száma egyre nő. Havonta 2500 db e-mail címre küldtünk 
programajánlót, meghívót. 

A www.youtube.com videó megosztó weboldalra a galéria nagyobb eseményeiről készült 
videofelvételeket minden alkalommal feltöltöttük. A galéria közösségi oldala (Facebook) jól 
működik. Minősítése: **** (4,8 csillag)  

Biztosítottuk a mindenkori média megjelenéseket: kiemelten a Magyar Rádió kulturális ajánló 
műsoraiban, a Magyar Televízió kulturális műsoraiban, országos napilapok kulturális 
rovataiban és kulturális online magazinokban.  

A tavalyihoz képest több alkalommal kerültünk be a szélesebb körű médiába, ami nagyban 
hozzájárult a Galéria népszerűsítéséhez. Rendszeres médiapartnereink a helyi médiumok /a 
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Józsefvárosi Újság, a Józsefváros Önkormányzat honlapja/ a Bonum Tv, az M5 és esetenként 
az M1 televízió élő csatornája. Gyakran vagyunk vendége a Kossuth rádió Belépő című 
műsorának.  

A kiállító művészeink szép számmal nyilatkoztak Galériánkról és saját munkásságukról. 
Kiállításainkat és programjainkat nagyon sok rangos művészeti újságban méltatták neves 
művészettörténészek, művészeti írók, mint pl. Szakolczay Lajos, Feledy Balázs, Wehner Tibor. 

Nagy igény volt még a hagyományos, papír alapú reklámtevékenységünkre is, hiszen a 
látogatóink legnagyobb része még mindig a nyugdíjas korosztályból került ki. A két havonta, 
2 000 példányban kiadott műsorfüzetünk tartalmában és megjelenésében is nagyon sokat 
fejlődött, színesebbé, átláthatóbbá vált, nagyon népszerű látogatóink körében. A középső 
lapon irodalmi szemelvény tette a nyomtatványt még érdekesebbé. Nyomdai és házi 
kivitelezésű plakátokat, szórólapokat is terjesztettünk. Továbbra is keressük az újabb 
helyszíneket, ahol elhelyezhetjük reklámjainkat.  

Célközönségünk továbbra is Budapest és a kerületünk kultúra iránt érdeklődő rétege, de 
gyakran jönnek hozzánk vidékről, sőt megfordulnak nálunk külföldi turisták is. 

Kapcsolatot tartunk egyesületekkel, civil szervezetekkel, egyházi felekezetekkel, más 
galériákkal és művészeti szervezetekkel, többükkel közös programokban gondolkodunk. 

A művészekkel a kiállításuk lezajlása után is tartottuk a kapcsolatot. Az elmúlt évben a galéria 
születésnapi programja is az élő kapcsolattartást célozta. Büszkék vagyunk rá, hogy erre az 
eseményre a meghívottak majdnem száz százalékban eljöttek. Hangot adtak 
meghatottságuknak és példa nélkülinek nevezték gondoskodásunkat. 

 

Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok 

 

A Józsefvárosi Galéria eredeti arculatához hozzátartozó, legreprezentatívabb programtípust 
a kiállítások jelentik, melyek havi rendszerességgel váltakoznak és ingyenesen látogathatók a 
közvetlenül a kiállításokhoz 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 is változatosságra 
törekedtünk. A Galéria 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. 

Munkatársaink feladata a  kiállítások szervezésével, rendezésével kapcsolatban: 
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, számlák, megrendelők); a 
fogadás előkészítése; konferálás; részvétel; kapcsolódó programok szervezése és 
megvalósítása; kiállítás bontása, utógondozása. 
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A kiállítások és kapcsolódó programok feladatainak ellátásban résztvevő munkatársak száma: 
5 fő/ kiállítás. 

A recepciós feladatok, az információs tevékenység, takarítási feladatok ellátását 3 fő/ 
kiállítás végzi. 

A feladat ellátásban résztvevő megbízott szakemberek tevékenységei: kommunikációs 
tevékenység, nyomdai munkák, kurátori munka, szállító, beszállító (catering), kiállítást 
megnyitó szakember, közreműködő művész. 

Külső szakemberek: átlagosan 8 fő/kiállítás  

 

KIÁLLÍTÁSOK (havonta 1, évente 11) 

A 2018-as évre 11 „nagy” kiállítást terveztünk, a földszinti kiállító termünkbe a tervezett 
kiállításokat megvalósítottuk. 

Kiállítások ideje: 2018.január 12.- 2018. december 31-ig havonta 1, évi 11, pénteki napokon 
18 órai kezdettel. 

 

2018-ban megvalósult „nagy” kiállítások: 

 

 
1. KIÁLLÍTÁS - Kálmán László Ferenczy Noémi - díjas ötvösművész „Személyes mandalák” 

A kiállítás időtartama: 2018. január 12 - február 6-ig  

2. KIÁLLATÁS - Bakonyi Mihály festőművész „A rettegett, tisztelt, szeretett mester” 

A kiállítás időtartama: 2018. február 9 – március 6-ig. 

időpont művész műfaj 

január 12-től - február 6-ig Kálmán László ötvös 

február 9-től - március 6-ig Bakonyi Mihály festészet 

március 9-től - április 3-ig Tóvölgyi Katalin kerámia 

április 6-tól - április 27-ig Kocsis Imre festészet, grafika 

május 3-tól - május 29-ig Verebes György festészet, grafika 

június 1-től - június 29-ig Kovács Imre festészet, grafika 

július - - 

augusztus 10-től - szept.2-ig Buda István  szobrászat 

szeptember 7-től - október 2-ig Kő Pál szobrászat 

október 5-től november 6-ig Maracskó Gabriella festészet, grafika 

november 9-től december 4. Gáti Gábor szobrászat 

december 7-től – 2019. január 7-ig Molnár János festészet, grafika 
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3. KIÁLLÍTÁS - Tóvölgyi Katalin keramikusművész „Jutalomjáték” 

A kiállítás időtartama: 2018.március 9 – április 3. 

Résztvevők száma: a megnyitón 123 fő, összesen 3 460 fő látta a kiállítást 

4. KIÁLLÍTÁS - Kocsis Imre Munkácsy-díjas festőművész, grafikus, polihisztor „Konklúzió”  

A kiállítás időtartama: 2018. április 6- április 27-ig  

5. KIÁLLÍTÁS Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, grafikus „Opus”  

A kiállítás időtartama: 2018. május 3 - május 29-ig  

6. KIÁLLÍTÁS Kovács Imre Munkácsy-díjas grafikusművész, „A Föld Napja” 

A kiállítás időtartama: 2018. június 1 - június 26. 

7. KIÁLLÍTÁS Buda István szobrász és éremművész, Százados úti művésztelep 

A kiállítás időtartama: 2018.augusztus 10 - szeptember 2-ig  

8. KIÁLLÍTÁS Kő Pál Munkácsy-díjas grafikusművész, „Szántottam, vetettem”  

A kiállítás időtartama: 2018. szeptember 7- október 6.  

9. KIÁLLÍTÁS Maracskó Gabriella grafikusművész „HOMAGE Á MANNA”  

A kiállítás időtartama: 2018.október 5 - november 6-ig  

10. KIÁLLÍTÁS Gáti Gábor szobrász, éremművész, „NYOLC VAN EGY”  

A kiállítás időtartama: 2018. a kiállítás december 4-ig volt megtekinthető. 

11. KIÁLLÍTÁS Molnár János festőművész, grafikus „Életrajz” című kiállítása 

A kiállítás időtartama: 2018. december 7 - január 8-ig  

 

 

2018. évben rendezett 11 „nagy” kiállítás látogatóinak száma 32 200 fő volt. 

 

„KIS” KIÁLLÍTÁS - a Galéria emeletén 
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Terveink szerint az emeleti folyosón és a rendezvényteremben is kiállításokat szerveztünk, 
mivel az intézményünk e részén sokan láthatják az alkotásokat. Nagyszámú gyerekközönség 
is megfordult itt, ezért nem titkolt célunk az, hogy esztétikai tartalmat közvetítsen és ezzel 
művészetkedvelő közönséget neveljen. 

 

2018-re 6 „kis” kiállítást terveztünk, melyek megvalósítása megtörtént. 

1. „KIS” KIÁLLÍTÁS - „A mi Józsefvárosunk” c. fotókiállítás „Józsefváros 240.” 

A kiállítás időtartama: 2018. január 1- február 29-ig (2017. november 9-én nyílt meg.) 

Résztvevők száma: 2 800 fő 

2. „KIS” KIÁLLÍTÁS - Prof. Dr. Kiss Tamás tárlata „Genezis” 

A kiállítás időtartama: 2018. március 23. – április 12. 

Résztvevők száma: 1500 fő 

3. „KIS” KIÁLLÍTÁS - Zohár Attila Józsefvárosi autodidakta alkotó intarziái és táblaképei  

A kiállítás időtartama: 2018. április 23 – május 14. 

Résztvevők: 2 500 fő 

4. „KIS” KIÁLLÍTÁS - Szél Ágnes fotókiállítása „Tavaszi hangok” 

A kiállítás időtartama: 2018. május 15 – május 22. 

Résztvevők száma: 2 200 fő 

5. „KIS” KIÁLLÍTÁS - Gopcsa Paula festőművész kiállítása „Fény, Víz, Levegő”  

A kiállítás időtartama: 2018. május 31. – június 30. 

Résztvevők száma: 3 000 fő  

6. „KIS” KIÁLLÍTÁS – Plakátkiállítás az újjáépült Józsefvárosi Galéria eddigi kiállító 
művészeinek egy-egy alkotásából. 

A kiállítás időtartama: 2018. szeptember 27. – december 31. (látogatható 2018.március 1.) 

Résztvevők száma: 3 150 fő  
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A 2018-ban rendezett 6 „kis”kiállítást összesen 15 150 fő látta. 

 

„NAGY” KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

TÁRLATVEZETÉS 

Állandó tárlatvezetéseinket rendszerint Mónus Viktor kollegánk végezte, aki a kiállítások 
rendezésében is nagy feladatot vállalt. Időnként más, akár maga a kiállító művész vagy a 
kiállítás kurátora tartott 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 tartalmazott, melyeket meg is valósítottunk. 

Feladatok: hirdetmény készítése, szakmai felkészülés, tárlatvezetés. 

A munkában részt vevő belső munkatársak: 1 fő/ tárlatvezetés 

Külső szakemberek: 1 fő/tárlatvezetés (esetenként) 

 

1. Tárlatvezetés - Kálmán László ötvösművész kiállításán 
Időpontja: 2018. január 26. Tárlatvezető: Mónus Viktor és a kiállító művész 
2. Tárlatvezetés- Bakonyi Mihály festőművész kiállításán 
 Időpontja: 2018. február 14. Tárlatvezető: Mónus Viktor 
3.  Tárlatvezetés – Tóvölgyi Katalin keramikus kiállításán 

Időpontja: 2018. március 23. Tárlatvezető: a kiállító művész 

4. Tárlatvezetés – Kocsis Imre festőművész kiállításán 

Időpontja: 2018. április 20. Tárlatvezető: Sipos Endre művészetfilozófus 

5. Tárlatvezetés – Verebes György festőművész kiállításán 
 Időpontja: 2018. május 24. Tárlatvezető: Mónus Viktor 
6. Tárlatvezetés - Kovács Imre grafikus művész kiállításán 
Időpontja: 2018. június 6.  Tárlatvezető: Mónus Viktor 
7. Tárlatvezetés - Buda István szobrászművész kiállításán 
Időpontja: 2018. augusztus 15. Tárlatvezető: Mónus Viktor 
8. Tárlatvezetés – Kő Pál szobrászművész kiállításán 
Időpontja: 2018. szeptember 19. Tárlatvezető: Mónus Viktor 
9. Tárlatvezetés – Maracskó Gabriella grafikusművész kiállításán 
Időpontja: 2018. október 17. Tárlatvezető: Mónus Viktor 
10. Tárlatvezetés – Gáti Gábor szobrász-, éremművész kiállításán 
Időpontja: 2018. november 17. Tárlatvezető: Gáti Gábor 
11. Tárlatvezetés – Molnár János festő-, grafikusművész kiállításán 
Időpontja: 2018. december 19. Tárlatvezető: Molnár János 
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2018. évben rendezett 11 tárlatvezetésen 255 fő vett részt. 

 
FILMVETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK „Művésztársakkal 
filmnyelven”címmel. 
2018. évre havi 1 (évi 11) programot terveztünk, 15 programot valósítottunk meg. 

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. 

Munkatársaink feladatai: A program megtervezése, egyeztetés a résztvevőkkel, 
közönségszervezés, a program lebonyolítása, adminisztráció (szerződések, megrendelők), 
technikusi feladatok. 

Külső munkatársak feladatai: moderálás, film beszerzése, társművészetek alkotói (film 
készítője) 

Belső munkatársak: 3 fő/programonként 

Külső munkatársak: 2 fő/ esetenként 

 

Program 1.  Kálmán László ötvösművész kiállításához kapcsolódó kerekasztal beszélgetés 

Időpont: 2018. január 26. (péntek) 18 óra  

Program 2-3. Bakonyi Mihály kiállításához kapcsolódóan filmvetítést és beszélgetés. 

Időpont: 2018. február 14. (szerda) 18 óra  

Program 4-5.Tóvölgyi Katalin kiállításához kapcsolódó filmvetítés és beszélgetés 

Időpont: 2018. március 23. (péntek) 18 óra  

Program 6-7. Kocsis Imre kiállításához kapcsolódó filmvetítés és beszélgetés 

Időpont: 2018. április 20. (péntek) 18 óra  

Program 8-9. Verebes György kiállításához kapcsolódó filmvetítés és beszélgetés 

Időpont: 2018. május 24. (csütörtök) 18 óra  
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Program 10-11. Kő Pál kiállításához kapcsolódó filmvetítés és beszélgetés 

Időpont: 2018. szeptember 20. (péntek) 18 óra  

Program 12-13. Maracskó Gabriella kiállításához kapcsolódóan filmvetítés és beszélgetés 

Időpont: 2018. október 20. (péntek) 18 óra  

Program 14-15. Molnár János kiállításához kapcsolódó filmvetítés és beszélgetés  

Időpont: 2018. december 18. (szerda) 18 óra  

2018.évben a kiállításokhoz kapcsolódó 15 programon 572 fő vett részt. 

  
 
EGYÉB Kiállításhoz kapcsolódó programok 
 
2018. évre 1 műterem látogatás helyett művészeti kirándulást szerveztünk, melyet az első 
félévben valósítottunk meg. Művészet kedvelő klubtagjaink részére szerveztük a kirándulást, 
melynek során, Mohorán a Tolnay Klári Múzeumot, Vácott a Sajdik kiállítást, hajótörténeti 
kiállítást tekinthették meg. Idegenvezető közreműködésével Vác barokk műemlékeivel is 
megismerkedhettek a résztvevők.  
Feladatok: A program kitalálása, szervezése, kapcsolatfelvétel a múzeumokkal, közönség 
szervezése, idegen vezető felkérése, autóbusz bérlése, ismertető anyagok elkészítése, 
szerződések elkészítése, program lebonyolítása, részvétel. 
A program megvalósításban résztvevők száma: 4 fő 
A feladat ellátásban résztvevő megbízottak: 1 fő (idegenvezető) 
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: autóbusz bérlés, biztosítás, múzeumi 
belépők, catering. 
Időpont: 2018. április 4. Résztvevők száma: 51 fő + 3 fő kísérő 
 
MÚZEMPEDAGÓGIA FOGLALKOZÁSOK 

Célunk, hogy a kiállításainkhoz gyerekek is kapcsolódjanak. Játékos, beszélgetős és gyakorlati 
foglalkozásokat terveztünk. A foglalkozásokra kerületi iskolai csoportokat hívtunk meg. 

2018. évre havonta 2 (évi 20) foglalkozást terveztünk, a tervezett foglalkozások 
megvalósultak. 
A program megvalósításában résztvevők száma: 5 fő 
Külső megbízott a foglalkozás vezető 1 fő 
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1-2 Foglalkozás - „Labirintusjárás és rajzolás” Kálmán László ötvösművész geometrikus 
alkotásait a labirintusok ihlették. 

Időpont: 2018. január 24. 

 3-4 Foglalkozás - „Belső kép - külső természeti formákból kiindulva”Bakonyi Mihály 
festményei, pasztellképei között. A résztvevők ezúttal grafikai feladatokkal próbálkoztak. 

Időpont: 2018. február 15.  

 5-6 Foglalkozás - Domborművek készítése agyagból, Tóvölgyi Katalin keramikus művész 
kiállításához kapcsolódóan. 

Időpont: 2018. március 13, 14. 
 7-8 Foglalkozás - „A fantázia ösvényein” a foglalkozáson egy megkezdett műalkotás önálló 
folytatása volt a feladat. 
Időszak: 2018. április 19,20.  
9-10 Foglalkozás – Nemezelés és népmesei elemeket tartalmazó nyomatok készítése. 
Időpont: 2018. május 8.  
11-12 foglalkozás - Nyomatok népmesei elemekkel 
Időpont: 2018. június 4.  
13-14 foglalkozás „Cirkusz” Aba – Novák Vilmos festményei alapján 
Időpont: 2018. szeptember 24.  
15-16 foglalkozás „Kusza vonalak, emberi alakok, mozdulatok, gesztusok” Maracskó Gabriella 
grafikái között. 
Időpont: 2018. október 24.  
17-18 foglalkozás „Dombormű készítése rézlemezből Gáti Gábor alkotásaihoz kapcsolódva. 
Időpont: 2018. november 15.  
19-20 foglalkozás „Nyomatok népmesei elemekkel” 
Időpont: 2018. december 4. 
 

 

 
2018. évben 20 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk, melyen 590 fő vett részt. 

 

LAKOSSÁGI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 

ELŐADÁSSOROZATOK – ISMERETTERJESZTÉS (havonta 4 évi 40) 

01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 09.hó 10. hó 11.hó 12.hó
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Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a józsefvárosi közönség számára könnyen elérhető 
lehetőséget teremtsünk arra, hogy jó légkörben érdeklődését, tudását, ismereteit fejlessze. 
Erre jó lehetőséget nyújtanak a különböző ismeretterjesztő előadásaink. Előadóinkat minden 
témakörben a szakma legkiválóbbjaiból válogattuk.   
Az előadások ingyenesen látogathatók. A rendszeres előadásainkat keddi napokon 15 órai 
kezdettel tartottuk. 
Feladatok: a rendszeres előadóinkkal előadás témájának kiválasztása, időpontok egyeztetése, 
plakátok, szórólapok készítése, műsorfüzetben és online felületeken történő megjelentetése, 
közönség szervezése, szerződéskötés, program lebonyolítása, konferálás, technikusi feladatok 
ellátása). 
A programok megvalósításában résztvevő munkatársak száma: 6 fő 
Külső szakemberek: 1 fő 
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: nyomdaköltség, catering. 
2018. évre havi 4 (évi 40) előadást terveztünk, amelyből ebben az évben 36 állandó, és 4 nem 
rendszeres előadás valósult meg.  
 
Előadássorozataink típusai:  
1. UTAZÁS, 2. KÉPZŐMŰVÉSZET, 3. TÖRTÉNELEM, 4. IRODALOM,5. NEM RENDSZERES 
 

UTAZÁS - VETÍTÉSES ELŐADÁSOK Kiss Imre Károly történész, idegenvezető előadássorozata 

1. ELŐADÁS Debrecen a kálvinista „Róma” Református Kollégiuma. 
 Időpont: 2018. január 9.  
2. ELŐADÁS „Szabadka, Zombor, Zenta a Délvidék szecessziós városai” 
Időpont: 2018. február 6.   
3.  ELŐADÁS – Szeged a szecessziós „hírös város” 
Időpont: 2018. március 6.   
4.  ELŐADÁS – „Bécs, a szecesszió bölcsője és a zene fővárosa” 
Időpont: 2018. április 3.   
5.  ELŐADÁS – „Burgenland és Alsó-Ausztria” 
Időpont: 2018. május 8.   
6.  ELŐADÁS – „Stájerország, Karintia, Tirol és Salzburg” 
Időpont: 2018. június 5.   
7.  ELŐADÁS – „Eger és Mezőkövesd” 
Időpont: 2018. szeptember 4.   
8.  ELŐADÁS – „Havanna” 
Időpont:2018. október 2.  
9.  ELŐADÁS – „Kuba, a boldog nők és férfiak szigete” 
Időpont: 2018. november 6. 
10. ELŐADÁS – „Buda a dalok tükrében"  
Időpont:2018. december 4.   
 

KÉPZŐMŰVÉSZET – VETÍTÉSES ELŐADÁSOK - Sipos Endre művészetfilozófus előadássorozata  

11.  ELŐADÁS – „A tartalom és a forma egysége az európai rajzművészetben”  
Időpont: 2018. január 16.  
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12.  ELŐADÁS – „A színek szerepe a kompozíciós egyensúly létrejöttében”  
Időpont: 2018. február 13.  
13.  ELŐADÁS – „Érzékeny feszültségteremtés a festészetben”  
Időpont: 2018.március 13.  
14.  ELŐADÁS „Erők harca az orosz avantgárd festészetben”  

Időpont: 2018. április 10.  

15.  ELŐADÁS – „A modern magyar festészet kezdete Ferenczy Károly művészetében”c. 
Időpont: 2018. május 15.  
16. ELŐADÁS – „Tér- forma-szín” 
Időpont: szeptember 11.  
17. ELŐADÁS – „Metafizikus terek”címmel 
Időpont: 2018. október 9.  
18. ELŐADÁS – „A festészeti műelemzés alapkérdései” címmel 
Időpont: 2018. november 13. Résztvevők száma: 83 fő 
19. ELŐADÁS – „Metafizikus terek II.”címmel 
Időpont: 2018. december 11. Résztvevők száma: 83 fő 
 

ELŐADÁS – IRODALMI ELŐADÁSOK - Kőszeghy Péter irodalomtörténész előadássorozata  

20.  ELŐADÁS – „Mikszáth a posztmodern” 
Időpont: 2018. február 20.  
21.  ELŐADÁS – „A rejtélyes Paksi Mihály” 
Időpont: 2018, március 20.  
22.  ELŐADÁS – „A vers egykori és mai létmódja” 
Időpont: 2018. április 17.  
23.  ELŐADÁS – „A magyar Grobián” 
Időpont: 2018. május 22.  
24.  ELŐADÁS – IRODALOM „Pécsi Lukács szüzei” 

Időpont: 2018. június 19.  

25. ELŐADÁS – IRODALOM „Tinódi” 

Időpont: 2018. szeptember 18.  

26. ELŐADÁS – IRODALOM „Apácák szökésben” 

Időpont: 2018. október 16.  

27. ELŐADÁS – IRODALOM „Humor a régi magyar irodalomban” 

Időpont: 2018. november 20.  

28. ELŐADÁS – IRODALOM „Evés, ivás, végeredmény” 

Időpont: 2018. december 18. Résztvevők száma: 61 fő 

 

ELŐADÁS – TÖRTÉNELEM - Dr. Tóth József történész előadássorozata 

29.  ELŐADÁS – „Kiegyezés”  
Időpont: 2018. január 30.  
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30.  ELŐADÁS –” Monarchia” 
Időpont: 2018. február 27.  
31.  ELŐADÁS – „Az I. Világháború” 

Időpont: 2018. április 24.  

32.  ELŐADÁS – „A forradalmak” 

Időpont: 2018. május 20.   

33. ELŐADÁS – „Trianon” 

Időpont: június 12. Résztvevők száma: 97 fő 

34. ELŐADÁS –” Legyőzve és széttépve” 
Időpont: szeptember 25. Résztvevők: 90 fő 
35. ELŐADÁS –” A konszolidáció” 
Időpont: október 30. Résztvevők: 98 fő 
36. ELŐADÁS –” Európa a diktátorok hatalma alatt ” 
Időpont: november 27. Résztvevők: 74 fő 

 

NEM RENDSZERES ELŐADÁSAINK 

Az előadásokat csütörtöki napokon 15 órai kezdettel tartottuk. 

37.  ELŐADÁS - Rejtőzködő Budapest – Tóth József fotográfus előadása  
Időpont: 2018. március 22.  
38. ELŐADÁS - Múltunk Hídjai- Tóth József „Füles” fotográfus előadása 
Időpont: 2018. május 17.   
39. ELŐADÁS „5 éves a megújult Galéria” Szakolczay Lajos művészeti író előadása 
Időpont: 2018. szeptember 27.  
40. ELŐADÁS - Tehéntúró és testvérei - Tóth József „Füles” fotográfus előadása 
Időpont: 2018. október 11. 

2018. évben 40 előadásunkon összesen 3 265 fő vett részt. 

 

Lakossági és közművelődési tevékenység megvalósulása 2018. 01-12. hó 

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 résztvevők száma (fő) 

"Nagy " Kiállítások 32 200    

"Nagy" kiállításokhoz kapcsolódó programok tárlatvezetés 255    

"Nagy" kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások 
gyerekeknek 590    

"Nagy " kiállításokhoz kapcsolódó programok "Művésztársakról 
filmnyelven", Kerekasztal beszélgetések 572    

" Kis" kiállítások az emeleti folyosón és termekben és hozzájuk 
kapcsolódó programok 15 150    

Előadássorozat - Utazás 808    

Előadássorozat - Képzőművészet 718    

Előadássorozat - Történelem 649    

Előadássorozat - Irodalom 575    

Előadás - Nem rendszeres 2 előadás 515    

Lakossági közművelődési tevékenység látogatóinak száma 52 032    

 

 

Megnevezés 
Terv rendezvény 

száma (db) 

Megvalósulás 
rendelvények 

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" kiállításokhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai foglalkozások 

gyerekeknek 20 20 100% 0 

"Nagy " kiállításokhoz kapcsolódó programok 
"Művésztársakról filmnyelven", Kerekasztal 

beszélgetések 15 15 100% 0 

" Kis" kiállítások az emeleti folyosón és 
termekben és hozzájuk kapcsolódó 

programok 6 6 100% 0 

Előadássorozatok 40 40 100% 0 

Lakossági közművelődési tevékenység 
összesen 103 103 100% 0 

 



76 
 

 

Józsefvárosi Galéria és Rendezvény központ 

  Mennyiségi egység (db) Résztvevők száma (fő) 

Megnevezés 2017 2018 Változás (%) 2017 2018 Változás (%) 

Rendezvények  125 299 239% 8327 10211 123% 

ebből fizetős 0 0 0% 0 0 0% 

ebből ingyenes 125 299 239% 8327 10211 123% 

Önként vállalt feladat összesen 125 299 239% 8327 10211 123% 

       

Józsefvárosi Galéria és Rendezvény központ 

  Mennyiségi egység (db) Résztvevők száma (fő) 

Megnevezés 2017 2018 Változás (%) 2017 2018 Változás (%) 

Kiállítások, lakosságok 
közművelődési feladatok 106 103 97% 59199 52032 88% 

ebből fizetős 0 0 0% 0 0 0% 

ebből ingyenes 106 103 97% 59199 52032 88% 

Kötelezően vállalt feladat 
összesen 106 103 97% 59199 52032 88% 

 
2018. évben a rendezvények (önként vállalt) számának növekedése a kézműves foglalkozások 
számának növekedéséből, a szenior korosztály részére szervezett tánc, meridián torna és a 
Jozefin klub rendszeres foglalkozásaiból eredt. Mivel ezek a programok kis létszámú 
programok, ezért a résztvevők száma jelentősen nem növekedett. 

 
 

Rendezvényszervezés 

JANUÁR 

JANUÁR 19. MAGYAR KULTÚRA NAPJA – KÖLCSEY EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁS 

Időpont: 2018. január 19. péntek 10:00 

Helyszín: Kölcsey utca 1. 

A résztvevők száma: 10 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorú rendelés (tervezett rendezvény) 

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. Január 19-én koszorúzással egybekötött 
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megemlékezés került megrendezésre a költőről elnevezett utcában található, felújított 
emléktáblánál. Józsefváros Önkormányzatát Sántha Péterné alpolgármester asszony 
képviselte. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 
http://jozsefvaros.hu/hir/5439/fohajtas-a-himnusz-szerzoje-elott 

 

JANUÁR 23. BAUER SÁNDOR HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA 

Időpont: január 23. kedd 10:00 

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Lépcső  

A résztvevők száma: 10 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorú rendelés (tervezett rendezvény) 

Leírás: Bauer Sándor 17 éves ipari tanuló 1969. január 20-án tiltakozása jeléül öngyilkosságot 
követett el a Nemzeti Múzeum előtt. Emlékéré 2001. október 17-én a Fidesz-Magyar Polgári 
Párt Országgyűlési Képviselőcsoportja emléktáblát állíttatott a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. 

Bauer Sándor halálának 49. évfordulójára emlékezett január 23-án Józsefváros 
önkormányzata nevében Egry Attila alpolgármester, 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/5450/bauer-sandor-onkentes-martiriumara-emlekeztek 

 

JANUÁR 26. HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA 

Időpont: Január 26. péntek 10:00 

Helyszín: Népszínház utca 

A résztvevők száma: 10 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorú rendelés (tervezett rendezvény) 

Leírás: 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg katonáinak érkezésével felszabadult a nácik 
legnagyobb és leghírhedtebb haláltábora, Auschwitz-Birkenau. Ebbe a táborba 1940-es 
megépítése és 1945-ös felszabadítása között közel 1,3 millió zsidót, lengyelt és romát 
deportáltak a nácik. Többségükre biztos halál várt. A tábor felszabadulásának napját az ENSZ 
Közgyűlése 2005-ben nyilvánította a holokauszt nemzetközi emléknapjává. 

2017. január 26-án délelőtt Józsefváros önkormányzata nevében Zentai Oszkár 
önkormányzati képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke, koszorút helyezett el az 
emléktáblánál, fejet hajtva a vészkorszakban kerületünkből elhurcolt zsidó honfitársaink 
emléke előtt. A megemlékezésen a Nagyfuvaros utcai hitközség 
elöljáróságának  tóraolvasója és előimádkozója, Horovitz László mondta el az ősi zsidó imát, 
a Kaddist, a vészkorszak áldozataiért. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 
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http://jozsefvaros.hu/hir/5463/megemlekezes-a-nepszinhaz-utcaban 

FEBRUÁR 

FEBRUÁR 22. – BUSÓJÁRÁS JÓZSEFVÁROSBAN 

Időpont: 2018. február 22. csütörtök 14:00-18:00 

Helyszín (Útvonal): 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 

Résztvevők száma: 600 fő 

Igénybevett szolgáltatás: Busók utaztatása, Busók bemutatója, Busók vendéglátása, 
Plakátok rendelése (tervezett rendezvény). 

Leírás: A mohácsi busójárás szereplői az idei évben is ellátogattak a kerületbe, hogy elűzzék 
a telet. A menet kiindulópontja a Teleki tér volt. A busók egészen a Múzeum utcáig haladtak, 
a főbb tereken megállva. A rendezvényre számos 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.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5548/busok-uztek-a-telet-jozsefvarosban 

FEBRUÁR 24. – JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGNAP 

Időpont: 2018. február 24. szombat 8:00-14:00 

Helyszín: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

Résztvevők száma: 350 fő 

Igénybevett szolgáltatás: hangtechnika, interaktív gyerekfoglalkoztató, lufidekoráció, host- 
hostessek, nyomdai szolgáltatás, promóciós tárgyak gyártása (tervezett rendezvény) 

Leírás: 2018 február 24-én Egészségnapot szervezett a Józsefvárosi Önkormányzat és a 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 14 különböző szűréssel várta a kerületi 
lakosokat (pl.: vércukormérés; tesztek, szűrések és tanácsadások; anyajegyvizsgálat; 
látásvizsgálat; csontsűrűség mérése; méhnyak-rákszűrés; nyirokkeringés vizsgálat; EKG-
készítés; légzésfunkció vizsgálata; demencia szűrés). Kísérő programként a gyermekek 
számára a Turay Ida Színház művészei interaktív foglalkozásokat tartottak. Az Egészségnapon 
hivatalosan is átadásra került 3 új gép: egy mammográfiai, egy ultrahang- és egy 
röntgenkészülék.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5555/kocsis-mate-jelentosen-nott-a-jozsefvarosiak-
egeszsegbiztonsaga  

 

FEBRUÁR 25. – A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKLAPJA – KOSZORÚZÁS 
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Időpont: 2018. február 25. 10:00 

Helyszín: Rezső tér 

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Koszorú megrendelése (tervezett rendezvény) 

Leírás: A kommunizmus közel 50 éves uralma alatt a diktatúra áldozatainak száma Kelet-
Közép-Európában elérte az egymillió főt. Rájuk, a koncepciós perekben elítélt és kivégzett, 
a kényszer-munkatáborban halálra dolgoztatott áldozatokra emlékezett kerületünk is a 
Magyarok Nagyasszonya-templom falán elhelyezett emléktáblánál, a kommunizmus 
áldozatainak emléknapján, február 25-én. Az áldozatok emlékét őrző márványtáblánál a 
Józsefvárosi Önkormányzat nevében Sántha Péterné alpolgármester helyezte el az 
emlékezés és a tisztelet koszorúját.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5556/emlekezes-a-kommunizmus-aldozataira 

 

MÁRCIUS 

MÁRCIUS 5-11. NŐNAPI ELŐADÁS AZ IDŐS OTTHONOKBAN 

Időpontok: 2018. március 5., 6., 7., 8., 9. 

Helyszínek: Ciklámen Idősek Klubja, Őszikék Idősek Klubja, Napraforgó Idősek Klubja, 
Napfény Otthon, Víg Idősek Klubja, Reménysugár Idősek Klubja 

Résztvevők száma: összesen 300 fő 

Igénybevett szolgáltatás: Operett előadások megrendelése, köszöntő virágok beszerzése, 
vendégfogadó pogácsa beszerzése  

Leírás: Nőnap alkalmából rendezvénysorozat valósult meg a kerületi idősklubokban. A 
programon a Turay Ida Színház színészei szórakoztatták a jelenlévőket operett slágerekkel. 
A szépkorú hölgyeket Kocsis Máté polgármester és Sára Botond alpolgármester köszöntötték. 
Egy-egy szál rózsával kedveskedtek nekik. 

(Nem előre tervezett rendezvény) A kerületi időskorú nők köszöntésére jött létre a 
rendezvénysorozat. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5585/nonapi-eloadas-a-keruleti-idosklubokban 

 

MÁRCIUS 11. NŐNAPI ELŐADÁS A TURAY IDA SZÍNHÁZBAN 

Időpont: 2018. március 11. 10:30 és 14:00 

Helyszín: Turay Ida Színház 

Résztvevők száma: 630 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Turay Ida Színház - előadó-művészeti tevékenység 
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Leírás: A nemzetközi nőnap alkalmából Józsefváros Önkormányzata színházi előadással 
köszöntötte a józsefvárosi hölgyeket. A Turay Ida Színház nézőtere 2 alkalommal is megtelt 
a meghívottakkal, akik a Hamu és Gyémánt című előadást tekinthették meg. 

(nem tervezett rendezvény) Nőnap alkalmából valósult meg. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5602/nonapi-hamu-es-gyemant-eloadas-a-turay-ida-szinhazban 

 

MÁRCIUS 7. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

Időpont: 2018. március 07. szerda 10:00 

Helyszín: Józsefvárosi Önkormányzat – Házasságkötő terme  

Résztvevők száma: 60 fő  

Igénybevett szolgáltatások: Hangtechnika rendelése, narrátor felkérése 

Leírás: Komplex szociális városrehabilitáció valósul meg a következő években az Orczy 
negyedben mintegy kétmilliárd forintból. A támogatási megállapodást március 7-én írta alá 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Kocsis Máté polgármester. 

(Nem előre tervezett rendezvény) A támogatási megállapodás aláírása kapcsán 
sajtótájékoztató valósult meg.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5588/ketmilliard-forintos-komplex-varosfejlesztes-indul-
jozsefvarosban 

 

MÁRCIUS 14. PETŐFI SÁNDOR SZOBRÁNAK ÚJJÁAVATÁSA 

Időpont: 2018. március 14. szerda  

Helyszín: MÁVAG Kolónia – a Vajda Péter utca, Delej utca, Golgota út, Bláthy Ottó utca által 
határolt háztömb udvara 

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Turek Miklós előadóművész felkérése 

Leírás: A MÁVAG Kolónia udvarán áll kerületünk egyetlen Petőfi Sándor szobra, amelynek 
környezete megújult a közelmúltban. Az ünnepség Turek Miklós szavalatával indult, majd 
felléptek a Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola második osztályos növendékei.   
A „Petőfi kert” kulcsait az 1848/49 forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 
tartott megemlékezésen Kocsis Máté polgármester adta át az épületegyüttes közös 
képviselőjének.  

(Nem előre tervezett rendezvény) A Nemzeti Ünnep kapcsán, Petőfi tiszteletére, szobor 
újjáavatásra került sor.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5614/unnepi-megemlekezes-a-kolonia-petofi-szobranal 



81 
 

 

MÁRCIUS 14. 1848-’49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA VALÓ MEGEMLÉKEZÉS 

Időpont: 2018. március 14. szerda 18:00 

Helyszín: Horváth Mihály tér  

Résztvevők száma: 600 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Színpadtechnika rendelése, narrátor felkérése, plakátok 
rendelése, hostess alkalmazása, műsor szervezése Turay Ida színházzal, rendezvény 
berendezések, mosdók, koszorúk rendelése, kokárda, csákó, párta, fáklya vásárlás. 
(Tervezett rendezvény) 

Leírás: A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Fúvós 
zenekara mintegy félórás koncertjével kezdődött az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcra való kerületi megemlékezés. Az ünnepi beszédet követően az Áldassék a 
neved forradalom című látványos műsort tekinthették meg a jelenlévők a Turay Ida Színház 
és a Csepel Táncegyüttes művészeinek előadásában, Koltay Gábor rendezésében. Az 
ünnepség végén Józsefváros Önkormányzata nevében Kocsis Máté polgármester, Sántha 
Péterné és Sára Botond alpolgármester, majd társadalmi és civil szervezetek helyezték el az 
emlékezés koszorúját és a tisztelet virágszálait az 1848-as emlékműnél. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5616/kocsis-mate-megtanulhattuk-a-haza-minden-elott 

 

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium megemlékezést tartott 
március 14-én délelőtt, melyhez biztosítottuk a színpad és hangtechnikát.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5613/a-fazekas-marcius-15-ei-emlekmusora 

 

 

MÁRCIUS 19. KITÜNTETÉS ÁTADÁS ÉS JÓTÉKONYSÁGI EST 

Időpont: 2018. március 19. hétfő 18:00 

Helyszín: Uránia Filmszínház 

Résztvevők száma: 400 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Kitüntetések elkészíttetése, műsor megszervezése a Turay Ida 
színházzal közösen, terembérlet, hostessek, catering szolgáltatás, meghívók készíttetése, 
köszöntő virágcsokrok, borok beszerzése. (Tervezett rendezvény)  

Leírás: A hagyományokhoz híven József-napon került megrendezésre a Józsefvárosi 
Önkormányzat díjátadó ünnepsége, amelyen átadták a kiemelkedő érdemeket szerzett 
polgároknak a kerület elismeréseit. A Józsefváros díszpolgára címet Kárpáti György, a 
Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Guricsné 
Pásztor Erzsébet világbajnok kézilabdázó és Csányi Sándor Jászai Mari-díjas színész vehette 
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át. Díszpolgári cím posztumusz kitüntetésben részesült Kocsis Sándor, az Aranycsapat 
kiemelkedő csatára, Kovács Emil református lelkész, valamint Fejes Endre, Kossuth- és 
József Attila-díjas író. Továbbá kiosztották a „Józsefvárosi Becsületkereszt”, a 
„Józsefvárosért”, a „Józsefvárosi Aranykoszorú” és a „Jó Sport” elismeréseket is. A műsoros 
esten fellépett Bencze Ilona, Keresztesi Ildikó, Hűvösvölgyi Ildikó, Berecz András és 
tánckara. A rendezvény állófogadással zárult.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5626/kituntettek-jozsefvaros-peldakepeit 

 

MÁRCIUS 23. CSALÁDI NAP A PITYPANG ÓVODÁBAN 

Időpont: 2018. március 23. péntek 14:00 

Helyszín: Pitypang Óvoda 

Résztvevők száma: 350 fő 

Igénybevett szolgáltatások: lufidekoráció, hangtechnika, pogácsa rendelés, Turay Ida 
Színház felkérése gyermekfoglalkoztató programra.  

Leírás: Március 23-án, pénteken családi napot tartottak az újjáépült Százados utcai Pitypang 
Tagóvodában. A csoportok vidám műsorszámokkal kedveskedtek a büszke szülőknek, majd 
az önkormányzat jóvoltából közös játékon, kézműves programon kapcsolódhattak ki a kicsik. 
A gyermekek lufit kaptak ajándékba.  

(Nem előre tervezett rendezvény) A Pitypang Óvoda felújítása kapcsán került sor a Családi 
Nap szervezésére.  

 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5639/csaladi-nap-az-ujjaepult-pitypang-tagovodaban 

 

MÁRCIUS 24. DEMJÉN FERENC KONCERT  

Időpont: 2018. március 24. szombat 18:00 

Helyszín: Rhema Konferencia Központ 

Résztvevők száma: 800 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Demjén Ferenc és zenekara felkérése, terembérlet, catering, 
dekoráció, berendezés, biztonsági szolgálat, hangtechnika megrendelése, hostessek 
alkalmazása. 

Leírás: Március 24-én, szombaton Demjén Ferenc koncert valósult meg a Rhema Konferencia 
Központban. Az eseményen 800 fő jelent meg, akiket Kocsis Máté polgármester úr 
köszöntött.  

(Nem előre tervezett rendezvény)  

 



83 
 

ÁPRILIS 

JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT 

Időpont: 2018. április 5. csütörtök 10:00 

Helyszín:1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem 

Résztvevők száma: 100 fő 

Igénybevett szolgáltatások: catering szolgáltatás; hostess; narrátor 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: Az április 5-én megtartott ünnepségen a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 71 
dolgozója vehette át a „Józsefváros Rendjéért” kitüntetéseket, melyet a kerületi 
önkormányzat alapított az áldozatos munka elismeréseként. Kocsis Máté polgármester, 
Bucsek Gábor vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya és Molnár Gábor alezredes, 
józsefvárosi rendőrkapitány átadták az elismeréseket. A rendezvény zárásaként 
állófogadással vendégelték meg a résztvevőket.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5674/kocsis-mate-jozsefvaros-egyre-rendezettebb-
biztonsagosabb 

 

ROMÁK VILÁGNAPJA 

Időpont: 2018. április 7. szombat 10:00 

Helyszín: 1083 Budapest, Muzsikus cigányok parkja 

Résztvevők száma: 200 fő 

Igénybevett szolgáltatások: virág rendelés; hangtechnika; narrátor, bútorkölcsönzés 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: Az április 7-i Romák világnapja alkalmából 2 újabb domborművel gazdagodott a 
Muzsikus cigányok parkja. Az ünnepség Tarlós István főpolgármester beszédével kezdődött, 
melyben kiemelte, hogy a cigányság zenei hagyománya része a magyar és az egyetemes 
kultúrának. Ezután a 2 dombormű leleplezése következett, melyek Oláh László és Farkas 
Gyula cigányprímásokat ábrázolják, majd a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait. Az 
ünnepségen a Józsefvárosi Cigányzenekar, valamint Gerendás István vezetésével a Rajkó 
Művészegyüttes tagjai játszottak cigánymuzsikát. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5680/ujabb-dombormuveket-avattak-a-muzsikus-ciganyok-
parkjaban- 

 

TORMAY CÉCILE HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA 

Időpont: 2018. április 15. vasárnap 10:00 

Helyszín: 1085 Budapest, Kőfaragó utca 3. - emléktábla 
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1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. - Szent Rókus kórház előtti Tormay szobor 

Résztvevők száma: 20 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorú rendelés 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: Tormay Cécile halálának 81. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak az 
egykori, Kőfaragó utcai otthonának falán elhelyezett emléktáblánál és a Rókus Kórház 
mellett felállított szobornál. Tormay Cécile írónő alapította a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségét (MANSZ), élete és munkássága napjainkban is mindannyiunk számára 
példaértékű lehet. A megemlékező beszédeket követően az írónő tisztelői elhelyezték a 
megemlékezés - köztük a Józsefvárosi Önkormányzata által készítetett- koszorúit mindkét 
helyszínen. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5698/tormay-cecile-ironore-emlekeztek 

 

FÖLD NAPJA 

Időpont: 2018.április 20. péntek 9:00-15:00 

Helyszín: 1083 Budapest, Illés utca 25. – Füvészkert - ELTE Botanikus kert 

Résztvevők száma: 500 fő 

Igénybevett szolgáltatások: szakvezetés a füvészkertben  

(tervezett rendezvény) 

Leírás: Az előző évek szokásaihoz hasonlóan, idén is óvodás csoportok töltötték meg a 
Füvészkertet a Föld Napja alkalmából. Összesen 25 csoport vett rész a sétákon. A túrák során 
szakképzett vezetők segítségével ismerkedhettek meg a gyermekek a növényvilág 
sokszínűségével, valamint arról is szó esett, hogy mi mindent tehetnek környezetük, a 
természet, a Föld megóvása érdekében. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5714/ovodasok-ismerkedtek-meg-a-fuveszkerttel 

 

BÖLCSŐDÉK NAPJA 

Időpont: 2018.április 23. szerda 16:00 

Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem 

Résztvevők száma: 130 fő 

Igénybevett szolgáltatások: nyomdai szolgáltatás; virág rendelés; előadóművész; catering 
szolgáltatás; hostess; narrátor; hangtechnika 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: A bölcsődei dolgozók munkájának elismeréseként idén is ünnepélyes keretek között 
emlékeztek meg a Bölcsődék Napjáról. 
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Átadták a Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért, a Polgármesteri Dicséret kitüntetéseket, 
valamint a Hűségjutalom okleveleket. A díjak kiosztását követően Vastag Csaba és zenekara 
szórakoztatta a jelenlévőket. Majd a rendezvény zárásaként állófogadással vendégeltük meg 
a résztvevőket. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5722/kituntettek-a-kisgyermekek-neveloit  

 

MÁJUS 

 

LUDOVIKA FESZTIVÁL 

Időpont: 2018. május 12. szombat 10.00-18.00 

Helyszín: Ludovika tér  

Résztvevők száma: 1200 fő 

Igénybevett szolgáltatás:- 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat 1 millió forinttal támogatta a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Sportegyesületén keresztül a Ludovika fesztivál hagyományőrző programjait. Idén 
kilencedik alkalommal rendezték meg a katonai fesztivált. A Ludovika téren május 12-én 
megtartott rendezvény hagyományosan a tisztjelöltek száznapos ünnepségével kezdődött, 
amelyen kitüntették a Nemzeti Közszolgálati Egyetem legkiválóbb végzőseit. A nyárias idő 
sok családot vonzott a programra, amelyen hagyományőrzők és a mai kor alakulatai mutatták 
be a katonaéletet és a katonai felszereléseket.  A Józsefvárosi Önkormányzat promóciós 
anyagokkal vett részt az eseményen, az érdeklődők tájékoztatást kaptak a kerületi 
programokkal kapcsolatban. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5775/tisztelges-a-170-eves-magyar-honvedseg-elott 

 

EMLÉKHELYEK NAPJA 

Időpont: 2018. május 12. szombat 9.00; 14.00 

Helyszín: Múzeumkert - Baross utca - Üllői út - Kálvin tér - Kecskeméti utca - Egyetem tér - 
Károlyi utca - Kossuth Lajos utca - Duna-korzó - Arany János utca 

Résztvevők száma: 80 fő 

Igénybevett szolgáltatás: túravezetés 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: Józsefváros Önkormányzata Arany János emléksétát szervezett az Emlékhelyek Napja 
alkalmából. Arany János frissen felújított köztéri szobrától, a Múzeumkertből induló 
belvárosi séta nemcsak általános történelmi-kulturális háttérképet adott a 200 évvel ezelőtti 
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korról, a költő életéről, hanem számos érdekességet felelevenítve kis történelmi utazást 
kínált, régi történetekkel, anekdotákkal fűszerezve, élmény - alapú szabadtéri elfoglaltság 
keretében. 

 

KERÉKPÁROS BÉKENAGYKÖVET INDULÁSA 

Időpont: 2018. május 22. 10.00 

Helyszín: Ludovika tér  

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybevett szolgáltatás: hangtechnikai szolgáltatás 

Leírás: Idén is útnak indult Zelei József, a világ egyetlen hivatalos, kerékpáros 
békenagykövete, ezúttal az első világháború lezárásának századik évfordulója alkalmából 
járja körbe a hazai megyeszékhelyeket. A különböző állomásokon a megemlékezés mellett 
az útnak egy új, közlekedésbiztonsági célja is van, a különböző helyszíneken óvodások, 
kisiskolások ismerkedhetnek meg közelebbről a közlekedési táblákkal, szabályokkal, és 
kvízjátékokon vehetnek részt. Az indulás előtt Zelei József a Ludovika téren, a Névtelen 
hősök emlékművénél koszorúzott az áldozatokra emlékezve.  

(Nem tervezett rendezvény) A békenagykövet indulását idén a Józsefvárosi Önkormányzat 
egy hangtechnikai rendszerrel támogatta, a méltó megemlékezés érdekében.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5803/ismet-utnak-indul-a-magyar-kerekparos-bekenagykovet 

 

RENDVÉDELMI GYERMEKNAP JÓZSEFVÁROSBAN 

Időpont: 2018. május 26. 10.00-17.00 

Helyszín: Szenes Iván tér 

Résztvevők száma: 600 fő  

Igénybevett szolgáltatások: Színpad és hangtechnika, fellépők, légvár park, promóciós 
anyagok, narrátor, plakátok hostess 

(tervezett rendezvény)  

Leírás: Látványos rendvédelmi bemutatókkal várta a negyedik alkalommal megrendezett 
józsefvárosi rendvédelmi nap a látogatóit gyermeknap alkalmából a Szenes Iván téren. A 
Józsefvárosi Önkormányzat és a VIII. kerületi Rendőrkapitányság által szervezett ingyenes, 
egész napos családi programon a résztvevők találkozhattak rendőrlovakkal és kutyákkal, az 
érdeklődők beülhettek a rendőrségi és a tűzoltósági járművekbe. A színpadon 
gyermekműsorok szórakoztatták a kicsiket és nagyokat. Az eseményen bemutatkozott a 
katasztrófavédelmi igazgatóság, a közterület felügyelet, a polgárőrség és a terrorelhárító 
központ is.    

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5823/rendvedelmi-gyermeknap-a-szenes-ivan-teren 
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CAPE GYERMEKNAP JÓZSEFVÁROSBAN 

Időpont: 2018. május 26.  

Helyszín: Gutenberg tér  

Résztvevők száma: 200 fő  

Igénybevett szolgáltatások: - 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: Józsefváros Önkormányzat idén is támogatta a Civilek a Palotanegyedért Egyesületet 
a IV. Bródy Piknik alkalmából.  A palotanegyedi gyermeknapot az Eszterlánc zenekar 
nyitotta, majd a Four Fathers folytatta a színpadi programokat. A rendezvényt óriás buborék 
show kísérte. A kilátogatók kézműveskedhettek, majd délután részt vehettek egy 
épülettörténeti sétán.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5824/csaladi-nap-a-palotanegyedben 

 

HŐSÖK NAPJA 

Időpont: 2018. május 28. hétfő 10.00 

Helyszín: Fiumei úti sírkert  

Résztvevők száma: 50 fő  

Igénybevett szolgáltatás: koszorú rendelés, díszőrség, hangtechnika, aggregátor 

(tervezett rendezvény)  

Leírás: Megemlékezést tartott Józsefváros Önkormányzata május 28-án a Józsefvárosi Hősi 
Halottak emlékkövénél a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, ahol az egybegyűltek városrészünk 
azon civil és katonai áldozatai előtt hajtottak fejet, akik életüket vesztették az elmúlt 
századok forradalmaiban. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5828/koszoruzas-a-fiumei-uti-nemzeti-sirkertben 

 

NEB UTAZÓ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 

Időpont: 2018. május 29. kedd 10.00 

Helyszín: Horváth Mihály tér  

Résztvevők száma: 40 fő  

Igénybevett szolgáltatás: hangtechnika  

Leírás: Igen/Nem címmel egy közép-európai összefogással megvalósuló, Magyarországon a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága által szervezett utazó kiállítást nyitottak meg május 29-én a 
Horváth Mihály téren. A tárlat az egykori keleti tömb hat országában élő tizenkét kortanú 
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élettörténetét mutatja be, akik igent vagy nemet mondtak az akkori állambiztonsági 
szerveknek.  

(Nem tervezett rendezvény) A Horváth Mihály téren 3 héten át ingyenesen látogatható utazó 
kiállítás megnyitóját a Józsefvárosi Önkormányzat egy hangtechnikai rendszerrel támogatta.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5832/utazo-kiallitas-a-horvath-mihaly-teren 

 

BAUER SÁNDOR SZOBOR MEGKOSZORÚZÁSA 

Időpont: 2018. május 30. szerda 11.00 

Helyszín: Mátyás tér  

Résztvevők száma: 40 fő  

Igénybevett szolgáltatás: koszorú rendelés 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: A 49 évvel ezelőtt elhunyt Bauer Sándorra emlékeztek A magyar hősök napja 
alkalmából május 30-án, a Mátyás téren. A kommunista elnyomás mártírjának mellszobra 
előtt kerületi lakosok, civil szervezetek képviselői hajtottak fejet. Józsefváros 
Önkormányzata nevében Sántha Péterné alpolgármester helyezte el az emlékezés koszorúit. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5834/bauer-sandorra-emlekeztek-a-matyas-teren 

JÚNIUS 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

Időpont: 2018. június 4. hétfő 

Helyszín: 1085 Budapest, Szabó Ervin tér – Magyar Igazság Kútja  

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybevett szolgáltatás: hangtechnikai szolgáltatás, fellépő 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Józsefváros Önkormányzata megemlékezést tartott június 4-én, a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából. Sára Botond alpolgármester beszédét követően Wittner 
Mária ’56-os szabadságharcos - aki kerületünk díszpolgára is egyben- hívta fel a figyelmet 
arra, hogy amellett, hogy a jövőbe kell tekinteni, fontos megemlékeznünk a múltról és annak 
örökségeiről is. A beszédeket követően a Kodály Zoltán Férfikar műsora következett, 
Pálinkás Péter karnagy vezényletével. A műsor után a megemlékezők mécseset helyeztek el 
a Magyar Igazság Kútjánál. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5853/megemlekezes-a-nemzeti-osszetartozas-napjan  
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TREFORT DIÁKNAP 

Időpont: 2018. június 8. péntek 

Helyszín: 1088 Budapest, Trefort utca 8. 

Igénybevett szolgáltatás: bútorok kölcsönzése 

Leírás: Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium által szervezett Trefort Diáknap 
megvalósításához az önkormányzat támogatást nyújtott, melynek keretén belül biztosította 
a rendezvénysátrak bérlését. 

(Nem tervezett rendezvény) A kerületi Gimnázium segítséget kért az rendezvényük 
megvalósításához, melyet támogattunk sátrak bérlésével.  

 

ÚJ TELEKI TÉRI PIAC SZÜLETÉSNAPJA 

Időpont: 2018. június 9. szombat  

Helyszín: Teleki László tér 

Résztvevők száma: 850 fő 

Igénybevett szolgáltatás: hang- és fénytechnikai szolgáltatás, fellépők, narrátorok, catering 
szolgáltatás, gyerekjátékok és gyerekfoglalkoztatók, tűzijáték, nyomdai szolgáltatás, 
biztonsági őrzés, dekoráció, hostessek, mentőszolgálat, áramlekötés, mobil toalett, 
berendezés bérlés 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Idén ünnepelte 4. születésnapját a Teleki téri piac, melynek alkalmából színes 
programok valósultak meg a piacon és a téren, minden korosztály számára. A nagyszabású 
rendezvény a Józsefvárosi Cigányzenekar előadásával kezdődött. Ezt követően a járókelők 
megtekinthették a Paprikajancsi – a betyáros című báb előadást. A délelőtti programokat 
egy vetélkedő zárta, ahol a legügyesebbek ajándékcsomaggal gazdagodtak.  

A programok a délután folyamán a Teleki téri parkban folytatódtak, ahol a gyermekek 
kipróbálhatták a kosaras forgót, a csúzlizdát, a Molyoldában pedig a régmúlt játékait. 
Ezenkívül óriás buborék show, kézműves foglalkozások és arcfestés is várta őket. A színpadon 
a Dance Force hip-hop táncegyüttes fellépését követően számos hazai zenész váltotta 
egymást. Herceg Dávid nyitotta a sort, majd fellépett Opitz Barbi, Vastag Tamás, Lola, Kocsis 
Tibor, illetve Ricco és Claudia. Az esti koncertek előtt Sára Botond alpolgármester 
köszöntötte a jelenlévőket. Ezután kora este a Kállay-Saunders Band, végezetül pedig a The 
Biebers hatfős csapata szórakoztatta a közönséget. A rendezvényt tűzijáték koronázta meg. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5867/koncertek-es-csaladi-programok-a-teleki-teren  

 

PEDAGÓGUSNAP 

Időpont: 2018. június 13. szerda 

Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem 
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Résztvevők száma: 120 fő 

Igénybevett szolgáltatás: nyomdai szolgáltatás, narrátor, hostess, virág rendelés, bor 
vásárlás, catering szolgáltatás (tervezett rendezvény) 

Leírás: Pedagógusnap alkalmából átadásra kerültek a Józsefvárosi Gyermekekért 
kitüntetések, a Polgármesteri Dicséreteket, a Pedagógus Szolgálati Emlékérmek, valamint a 
Jubileumi Diplomák a kiváló munkát végző pedagógusoknak. A díjakat Sántha Péterné és Sára 
Botond alpolgármester, Zentai Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke és Tolnai 
Marianna tankerületi igazgató adták át. A kitüntetések átadása után a kerületi óvodákból és 
iskolákból érkező tehetséges gyermekek műsorát tekinthették meg a jelenlévők.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5886/jozsefvaros-pedagogusait-koszontottek  

 

MAGYAR ÚSZÁS NAPJA 

Időpont: 2018. június 16. szombat 

Helyszín: 1089 Budapest, Orczy park 

Résztvevők száma: 80 fő 

Igénybevett szolgáltatás: nyomdai szolgáltatás, hostess 

Leírás: Június 16-án a Magyar Úszás Napja alkalmából 10 órától a Ferencvárosi Torna Club 
Szinkronúszó szakosztályának bemutatóját tekinthették meg a jelenlévők. Ezután a 
résztvevők szabadon használhatták az uszodát. 

(Nem tervezett rendezvények).  

Önkormányzatunk idén csatlakozott a Magyar Úszás Napjához, így ezen a napon a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem új uszodáját ingyenesen látogathatták az érdeklődők.   

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5894/nyilt-nap-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem-uszodajaban  

 

JÓZSEFVÁROSI FOCIBAJNOKSÁG 

Időpont: 2018. június 23. szombat 

Helyszín: 1089 Budapest, Orczy park 

Résztvevők száma: 200 fő 

Igénybevett szolgáltatás: területbérlés, bútor bérlés, spotbírók, narrátor, sporteszközök 
vásárlása, hangtechnikai szolgáltatás, mentőápoló, biztonsági őrzés, felfújható játékok 
bérlése, catering szolgáltatás, hostessek 

Leírás: Június 23-án került sor Józsefvárosban, a kerület lakói számára meghirdetett 
focibajnokság megrendezésére. A rendezvényre 6+1 fős csapatok nevezhettek. Összesen 10 
felnőtt és 4 gyermek csapat mérte össze tudását. Az első 3 helyezett csapat – mind a 
gyermek, mind a felnőtt korcsoportban- a helyezésének megfelelő kupával, és a csapat 
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minden tagja éremmel gazdagodott. A legjobbnak bizonyult csapat pedig összemérhette 
tudását a Honvéd Öregfiúk csapatával. A gálamérkőzés során a Honvéd Öregfiúk csapatának 
színeiben pályára lépett Sára Botond alpolgármester is. A csapatok díjazásán felül értékes 
spotnyeremények találtak gazdára az egyénileg legjobban teljesítők körében. A résztvevők 
és kísérőik szórakozásáról gondoskodott Csernik Kornél középpályás és Varga Ádám kapus, 
akikkel a pontrúgásokat lehetett gyakorolni a 6 méter magas felfújt óriás darts futballnál. A 
bátrabbak kipróbálhatták a ZorbBall elnevezésű óriás felfújható gumilabdát is.  

(Nem tervezett program) A Foci világbajnoksághoz kapcsolódóan jött létre ez a 
sportrendezvény a kerületiek számára.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5918/jozsefvarosi-futballbajnoksag-az-orczy-parkban  

 

 

 

 

 

JÚLIUS 

SEMMELWEIS NAP 

Időpont: 2018. július 2. hétfő 13.00 

Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem 

Résztvevők száma: 80 fő 

Igénybevett szolgáltatás: catering, fellépő, narrátor, hostess, virágok, meghívó  

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Hagyományosan Semmelweis Ignác, az anyák megmentője születésének évfordulóján 
ünneplik a magyar egészségügy napját. Józsefváros Önkormányzata a jeles nap alkalmából 
évről évre kifejezi elismerését a kiemelkedően teljesítő egészségügyi dolgozóknak. A 
Polgármesteri Hivatal dísztermében július 2-án adták át a „Józsefváros Egészségügyéért” 
kitüntetéseket, a „Polgármesteri Dicséretet”, a „Kerületi hűségjutalom okleveleket”, a 
„Főigazgatói Dicséretet” és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Elismerő oklevelét. 

A díjátadó után a MÁV Szimfonikus Zenekar vonósnégyesének műsora következett. A 
rendezvényt állófogadás zárta.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5943/elismeres-az-egeszsegugyi-dolgozoknak 

 

KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA 

Időpont: 2018. július 3. kedd 13.00 

Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem 
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Résztvevők száma: 230 fő 

Igénybevett szolgáltatás: catering, narrátor, hostess, köszöntő borok és virágok 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából kitüntették a kiemelkedően teljesítő 
hivatali dolgozókat július 3-án. A Polgármesteri Hivatal dísztermében tartott ünnepségen 
Sára Botond alpolgármester és Danada-Rimán Edina jegyző adták át a „Józsefváros 
Közigazgatásáért”, a „Jegyzői Dicséret” és a „Polgármesteri Dicséret” elismeréseket. A 
rendezvényt állófogadás zárta.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5947/a-kozszolgalati-tisztviseloket-unnepeltek 

 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

Időpont: 2018. július 5. csütörtök 

Helyszín: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

Résztvevők száma: 40 fő 

Igénybevett szolgáltatás: hangtechnikai szolgáltatás  

Leírás: Július 5-én Sára Botond alpolgármester és Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának minisztere közösen tartottak sajtótájékoztatót, ahol bejelentették, hogy 
több mint kétszázmillió forintot fordítanak a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
(JEK) eszközparkjának fejlesztésére az Egészséges Budapest Program keretében, növelve a 
kerületi lakosok egészségbiztonságát. 

(Nem tervezett rendezvény): A sajtótájékoztató megvalósulásához hangtechnikai 
szolgáltatás lett rendelve. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5955/sara-botond-230-millio-forintbol-fejlesztik-a-szent-kozma-
egeszsegugyi-kozpont-eszkozparkjat 

 

 

KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK KIRÁNDULÁSA 

Időpont: 2018. július 14. szombat 10.00-15.00 

Helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park  

Résztvevők száma: 300 fő 

Igénybevett szolgáltatás: Vasúttörténeti park bérlése, programok megrendelése, catering, 
hostessek, narrátor, dekoráció, légvárak, mentő szolgálat, rendezvény berendezés 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Július közepén került sor a közszolgálati tisztviselők kirándulására. Idén családi 
napon vehettek részt, melynek a Magyar Vasúttörténeti Park adott otthont. Kipróbálhatták 
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a sínautózást, a fordító korongot, a kerti vasutat és idegen vezetésen is részt vettek. A 
gyerekek a játszótér mellett az ugráló várat is kipróbálhatták. Délben ebéd várta a 
résztvevőket. A park egész területén megcsodálhatták a korhű vasúti járműveket és a 
különleges kidolgozású terepasztalokat is.  

 

Augusztus 

 

ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE 

Időpont: 2018. augusztus 20. 10 óra 

Helyszín: Golgota tér 

Résztvevők száma: 230 fő 

Igénybevett szolgáltatás: catering, kültéri hangosítás, narrátor, berendezés, hoszteszek, 
Mobil WC (tervezett rendezvény) 

Leírás: Józsefváros augusztus 20-án tartott ünnepsége, Sára Botond polgármester 
beszédével kezdődött. Ezt követően a résztvevők megtekinthették az ünnepi műsort, 
Hűvösvölgyi Ildikó és Kurkó J. Kristóf, a Turay Ida Színház kiváló művészeinek 
tolmácsolásában, valamint a Csepeli Öregtáncosok együttesének fellépését. Az új kenyeret 
Michels Antal, a kerületi Szent József templom plébánosa áldotta meg. Az ünnepélyes 
megemlékezést a Szózat közös eléneklése zárta. Végül a látogatóknak lehetőségük nyílt 
megkóstolni a 2018.évi ország tortát.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/6056/sara-botond-kotelessegunk-hogy-orizzuk-ezereves-
ertekeinket 

 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG A PITYPANG TAGÓVODÁBAN 

Időpont: 2018. augusztus 30. 15 óra 

Helyszín: Pitypang Óvoda 

Résztvevők: 70 fő 

Igénybevett szolgáltatás: Hangtechnika, narrátor, virág, hostess (tervezett rendezvény) 

Leírás: Augusztus 30-án tanévnyitó ünnepségen köszöntötte a Józsefvárosi Önkormányzat a 
kerületi pedagógusokat, a tavaly újjáépült Pitypang Tagóvodában. Az eseményen Sántha 
Péterné alpolgármester adta át a Hűségjutalom okleveleket, valamint a pályájukat záró, 
nyugdíjba vonuló pedagógusok részére a Pedagógus Szolgálatért Emlékérmeket. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/6090/a-pedagogusokat-koszontottek-az-uj-tanev-elejen 

 

Szeptember 
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Tündértalálkozó 

Időpont: 2018. szeptember 8. 14:00 – 22:00 

Helyszín: Kálvária tér 

Résztvevők száma: 700 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: berendezés, kültéri hangosítás, színpad fény és hangtechnika, 
hostess (tervezett rendezvény) 

Leírás: Tündértalálkozó néven idén harmadik 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. A rendezvényen köszöntő 
beszédet mondott Sára Botond polgármester.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 
http://jozsefvaros.hu/hir/6117/meseorszag-tunderei-ismet-jozsefvarosba-latogattak 

 

 

BENU Szűrőkamion- Családi és Életmód Nap 

Időpont: 2018. szeptember 8.  09.00-16.00 

Helyszín: Teleki téri park  

Résztvevők száma: 100 Fő 

Igénybe vett szolgáltatások: Ideiglenes elektromos rendszer kiépítése.(tervezett 
rendezvény) 

Leírás: A program keretében egy modern eszközökkel felszerelt szűrőkamion járta az 
országot, amelyen 37-féle ingyenes szűrővizsgálat és komplex állapotfelmérés volt vehető 
igénybe. Többek között a dohányzásról való leszokás, egészséges táplálkozás, 
elsősegélynyújtás és sok egyéb érdekes témában várták a szakértők az érdeklődőket. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 
http://jozsefvaros.hu/hir/6119/a-teleki-teren-folytatodott-magyarorszag-
egeszsegvedelmi-szuroprogramja 

 

Szenes Iván Emlékkoncert  

Időpont: 2018. szeptember 9. 18.30 óra 

Helyszín: Szenes Iván tér 

Résztvevők száma: 5000 Fő 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: A rendezvény létrejöttéhez támogatást nyújtottunk. Immár nyolcadik alkalommal 
került megrendezésre, a legendás dalszövegíró, Szenes Iván tiszteletére megtartott 
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emlékkoncert. Az est háziasszonya ezúttal is Szenes Andrea, a dalszerző lánya volt. Az est 
folyamán átadták a Szenes Iván művészeti díjakat is. A rendezvényen részt vett Sára Botond 
polgármester úr is.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 
http://jozsefvaros.hu/hir/6120/szenes-ivan-emlekkoncert-a-regi-haz-korul 

 

Autómentes Nap 

Időpont: 2018. szeptember 21. 13:00 – 17:00 

Helyszín: Tavaszmező utca- Szűz utca 

Résztvevők száma: 500 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: Ellátmány + Pályázati pénzből finanszírozva 

(tervezett rendezvény) 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati támogatásából: 1.224.000 Ft (berendezés, 
hangosítás, kerékpár bemutató, mentő, mobil toalett, ajándékok) 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, 
amelynek keretében, szeptember 21-én Autómentes Nap került megrendezésre a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium támogatásával. A programon résztvevők a Hege show látványos trial 
kerékpáros bemutatóját tekinthettek meg, a gyerekek kerékpáros ügyességi versenyen 
vehettek részt, a biciklivel érkező kerületi lakosok pedig ingyenesen regisztráltathatták 
kerékpárjukat. A KRESZ totót kitöltők, kerékpár felszerelési tárgyakat nyerhettek és 
ajándékkal térhettek haza a programra ellátogató kisgyermekek is. Az elsősegélynyújtással 
kapcsolatos ismereteiket bővíthették az érdeklődők, valamint az újraélesztés technikáit is 
elsajátíthatták. A programra Sára Botond Józsefváros polgármestere is ellátogatott. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/6161/a-kornyezetbarat-kozlekedest-nepszerusitettek-az-
automentes-napon 

 

 

Állampolgársági Eskütétel 

Időpont: 2018. szeptember 23. 14:00 

Helyszín: Erkel Színház  

Résztvevők száma: 9 fő eskütevő és családtagjai, az előadáson 1800 fő vett részt 

Igénybe vett szolgáltatások: szék- és asztalszoknya, bor, virág, koszorú, hosztesz, narrátor 
(tervezett rendezvény) 

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 
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vezetője. Az ünnepélyes állampolgársági eskütételre Carl Orff: Carmina Burana című 
előadása előtt került sor. Beszédet mondott, Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere, 
dr. Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár, Ókovács 
Szilveszter főigazgató, Pataki János, a KcsSz elnöke. A köszöntőket követően az 
állampolgársági eskütételt, Sántha Péterné Józsefváros alpolgármester asszony vezette le 
majd adta át a honosítási okiratokat. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/6167/allampolgari-eskutetel-az-erkel-szinhazban 

 

Október 

 

IDŐSEK NAPI ELŐADÁS 

Időpont: 2018. október 1-2. 11:00 

Helyszín: Turay Ida Színház  

Résztvevők száma: 300 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: hostessek 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Józsefváros Önkormányzata az idősek világnapja alkalmából a Turay Ida Színház 
előadásaira szóló színházjegyeket ajándékozott több száz időskorú lakójának.  

Október 1-jén, 2-án, a Szellem a házban című előadását tekinthették meg a szép korúak, 
akiket ebből az alkalomból Sára Botond, Józsefváros polgármestere köszöntött. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/6200/szinhazi-eloadassal-koszontotte-az-idoseket-az-
onkormanyzat 

 

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA 

Időpont: 2018. október 5. péntek 10.00   

Helyszín: Fiumei úti sírkert Kossuth mauzóleum 

Résztvevők száma: 60 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: koszorú, katonák, mécsesek, fellépők 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Főhajtással és koszorúzással tisztelgett Józsefváros Önkormányzata október 5-én 
délelőtt az aradi tizenhárom kivégzett honvédtiszt, és a mártírhalált halt első magyar 
miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos emléke előtt a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. A Kossuth 
Mauzóleumnál megtartott ünnepségen Sára Botond polgármester mellett Kocsis Máté, 
kerületünk országgyűlési képviselője is részt vett. Az ünnepség nemzeti imánk, a Himnusz 
közös eléneklésével vette kezdetét, majd Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari-díjas 
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színművész szavalta el Ady Endre: A Tűz csiholója, valamint Petőfi Sándor: Sors, nyiss nekem 
tért... című költeményét. A költemények elhangzása után Kocsis Máté országgyűlési 
képviselő és Sára Botond polgármester elhelyezte városunk önkormányzatának koszorúját 
Kossuth Lajos mauzóleumának kapujánál.  

A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult, a műsorban közreműködtek a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság tartalékos díszőrei, valamint 
a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes művészei. 

 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/6216/a-szabadsagharc-martirjaira-emlekeztunk 

 

TORMAY CECIL KOSZORÚZÁS 

Időpont: 2018. október 06. 10.30 óra szombat 

Helyszín: Tormay Cecil szobor és emléktábla 

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: koszorúk 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Megemlékezést tartott az egykor ünnepelt írónőről, a Tormay Cécil Kör, a 
Józsefvárosi Önkormányzat, 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: 2018. október 6. péntek 14:00 

Helyszín: Rhema Konferencia Központ 

Résztvevők száma: 700 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: lufi dekoráció, hostessek, buszbérlés, műsorvezető, mentő, 
előadók, catering, biztonsági őr, helyszínbérlet, ajándékok, hang és fénytechnika 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Ötödik éve már, hogy kerületi időskorúakkal telik meg a Rhema Rendezvényközpont 
nagyterme a Józsefvárosi Önkormányzat által életre hívott szüreti mulatságon, amelyet idén 
október 6-án rendeztek meg az Idősek Világnapja alkalmából. A jelenlévő csaknem hétszáz 
szépkorút Sára Botond polgármester köszöntötte. Józsefváros országgyűlési képviselője, 
Kocsis Máté is üdvözölte a megjelenteket. Fellépett Tóth Vera és Vastag Csaba, akik 
közismert dalokat adtak elő a közönség soraiban ülők örömére. Ezután a Pesty Party 
Showband produkciójával folytatódott a mulatság, jó néhányan táncra is perdültek a 
népszerű dallamokra. A program végén búcsúajándékot kapott minden vendég.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  
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http://jozsefvaros.hu/hir/6217/a-jozsefvarosi-idoseket-koszontottek 

 

LENGYEL - MAGYAR TÁBLA KOSZORÚZÁS 

Az előző évekhez hasonlóan idén is terveztük a Lengyel-Magyar kapcsolatoknak emléket 
állító tábla koszorúzását, azonban nem kaptunk felkérést a Bethlen Gábor Alapítványtól.  

 

1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC MEGEMLÉKEZÉS 

Időpont: 2018. október 23. kedd 10:00 

Helyszín: Corvin mozi (Pesti Srác szobra) 

Résztvevők száma: 400 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: Koszorúk, hangtechnika, sátrak, mécsesek, hostessek, Turay 
Ida színház műsora, biztonsági őr, rendőrök, mentő, narrátor, plakát nyomtatás, 
hagyományőrző katonai bemutató 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Józsefváros Önkormányzata október 23-án, kedden 10 órától a Corvin közben tartotta 
ünnepi megemlékezését az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából. 
Ünnepi beszédet mondott Sára Botond polgármester, majd „A magyarok vére” című műsor 
idézte fel az ’56-os hősök emlékét, a Turay Ida Színház művészeinek előadásában. Az 
ünnepséget koszorúzás követte, majd a jelenlévők megtekinthették a hagyományőrző 
katonák ’56-os élőképét.   

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 
http://jozsefvaros.hu/hir/6275/sara-botond-1956-szabadsagharcosainak-orokosei-vagyunk 

 

KOSZORÚZÁS MAGYAROK NAGYASSZONYA TEMPLOM 

Időpont: 2018. október 28. vasárnap 10:00 

Helyszín: Magyarok Nagyasszonya Templom ’56-os emléktábla 

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: koszorúk 

Leírás: Megemlékezésre hívta a kerületi lakóit Vargha Miklós Péter, a Tisztviselőtelepi 
Magyarok Nagyasszonya Templom plébánosa október 28-án, ahol a szentmisét követően az 
1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás áldozatai előtt hajtottak fejet az 
egybegyűltek. Kerületünk koszorúját Sára Botond polgármester helyezte el a templom keleti 
falán található, 2008-ban Józsefváros Önkormányzatának segítségével kialakított 
emlékműnél. 

Nem tervezett rendezvény: A megemlékezés kapcsán az emlékmű megkoszorúzásra került. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 
http://jozsefvaros.hu/hir/6287/fohajtas-a-megtorlas-aldozatai-elott 
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NOVEMBER 

 

MAGYAR ORVOS HŐSI HALOTTAK EMLÉKNAPJA 

Időpont: 2018. november 5. hétfő 17.00  

Helyszín: Üllői út, Hősi Halott Orvosok Emlékére szobor 

Résztvevők száma: 100 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: koszorú 

(Tervezett rendezvény) 

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 5-én, tartotta meg közös megemlékezését Józsefváros 
Önkormányzata, a Nemzeti Fórum Egyesület és a Honvédelmi Minisztérium. Kerületünket az 
ünnepségen Sántha Péterné alpolgármester asszony képviselte. Ez az emlékmű méltó ahhoz, 
hogy minden ma praktizáló orvost emlékeztessen: bennük van a betegek reménysége – 
mondta beszédében Benkő Tibor honvédelmi miniszter a kegyeleti koszorúzáson. A 
beszédeket követően a megemlékezők – köztük Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának minisztere és Kun Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ 
parancsnoka – főhajtással, koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket a hősök emléke 
előtt. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

https://jozsefvaros.hu/hir/6309/a-hos-katonaorvosokra-emlekeztek 

 

JÓZSEFVÁROS 241. SZÜLETÉSNAPJA 

Időpont: 2018. november 11. vasárnap 14.00 

Helyszín: Nemzeti Lovarda 

Résztvevők száma: 300 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: fellépő, lovasbemutatók, narrátor, hangosítás, hostessek, 
meghívó, plakát, fellépői catering, dekoráció, torta 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Jeles évfordulót ünnepel Józsefváros: 241 éve, 1777. november 7-én Mária Terézia 
a korábban Pacsirtamezőként ismert városrészt fiáról, a későbbi II. Józsefről nevezte el.  

Színes programokkal ünnepelte Józsefváros Önkormányzata a kerület 241. születésnapját 
november 11-én. A magyar lovassportok központjában, a Kerepesi úti Nemzeti Lovardában 
látványos lovasbemutatók kápráztatták el a gyerekeket és felnőtteket. A lovas produkciók 
után Kasza Tibor adott koncertet zenekarával, majd Józsefváros tortájával ünnepeltek a 
jelenlévők. Ünnepi beszédet mondott Sára Botond polgármester. 
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A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

https://jozsefvaros.hu/hir/6325/szuletesnapi-unnepseg-a-nemzeti-lovardaban 

 

MINDSZENTY BÍBOROS SZOBRÁNAK KOSZORÚZÁSA 

Időpont: 2018. november 13. kedd 13.00 

Helyszín: Mindszenty tér 

Résztvevők száma: 150 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: hangosítás, kórus, narrátor, koszorú, mécsesek 

(Nem tervezett rendezvény: 2017-ben avatta fel Józsefváros Önkormányzata Mindszenty 
Bíboros szobrát, melynek tiszteletére 2018-ban koszorúzással emlékeztek meg.)  

Leírás: A bíboros 1949. szeptember 27-től 1954. május 13-ig itt, a volt Conti utcai börtönben 
töltötte leghosszabb börtönidőszakát az 1948 és 1956 közötti kommunista rabságából. A róla 
elnevezett téren álló szobránál rótták le tiszteletüket a jelenlévők november 13-án. Az 
ünnepségen Sára Botond Józsefváros polgármestere és Habsburg-Lotharingiai Mihály 
főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke mondott beszédet. Közreműködött a Kodály Zoltán 
Magyar Kórusiskola vegyeskara.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

https://jozsefvaros.hu/hir/6337/mindszenty-jozsefre-emlekeztunk 

 

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA 

Időpont: 2018. november 14. szerda 16.00 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Díszterem 

Résztvevők száma: 150 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: fellépő, hostessek, virág, bor, catering, narrátor, meghívó 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Józsefváros Önkormányzata is hagyományosan a Szociális Munka napján adja át a 
„Józsefvárosi Szociális Munkáért” kitüntetéseket, a „Polgármesteri Dicséret” és a 
Hűségjutalom okleveleket és köszöni meg az ágazat kerületi dolgozóinak egész éves 
áldozatos munkát. A díjazottakat Kocsis Tibor szórakoztatta, mely előadást állófogadás 
követett. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

https://jozsefvaros.hu/hir/6343/elismeresek-a-szocialis-munka-napja-alkalmabol 

 

 

AZ ÉV RENDVÉDELMI MUNKATÁRSA DÍJÁTADÓ 

Időpont: 2018. november 15. csütörtök 10.00  
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Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem 

Résztvevők száma: 60 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: hostessek, virág, köszöntő bor, narrátor, catering 

(Tervezett rendezvény) 

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.  

Idén 5 főt tüntettek ki. A díjátadást állófogadás követte. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

https://jozsefvaros.hu/hir/6345/onkormanyzati-kituntetes-rendvedelmi-dolgozoknak- 

 

JÉGPÁLYA MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG 

Időpont: 2018. november 30. 17.00 

Helyszín: Horváth Mihály tér 

Résztvevők száma: 250 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: Fellépők, hangosítás, fellépő catering 

(Nem tervezett rendezvény: Az idei évben ünnepélyes keretek között nyitott meg a jégpálya, 
ezzel beharangozva Józsefváros Adventi programsorozatát.)  

Leírás: Látványos produkciókkal nyitott meg Józsefváros fényesen csillogó jégpályája 
november 30-án a Horváth Mihály téren. Az ünnepélyes megnyitón a Vintage Tűztánc-Show 
tűzvarázs produkciója és a Jégördög Sportegyesület növendékeinek jégrevü műsora kicsiknek 
és nagyoknak is kellemes élményt adott. A következő két és fél hónapban a kerületi lakosok 
ingyenesen vehették igénybe a jégpálya szolgáltatásait. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

https://jozsefvaros.hu/hir/6404/megnyitott-a-jegpalya-a-horvath-mihaly-teren 

 

 

DECEMBER 

 

JÓZSEFVÁROSI ADVENTI PROGRAMSOROZAT 

 

Időpont: 2018. december 2. vasárnap 

Helyszín: Horváth Mihály tér 

Résztvevők száma: 200 fő 



102 
 

Igénybe vett szolgáltatások: fellépők, hostess, hang és fénytechnika, faházbérlés, 
állatsimogató, kézműves foglalkozás, közterület foglalás, őrzés, áramlekötés, fellépői 
catering, narrátor, plakát, óriásplakát, mobil toalett 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Az Advent Józsefvárosban rendezvénysorozat részeként, a Horváth Mihály téri 
jégpálya mellett felállított színpadon- a fellépők sorát december 2-án délután Kovácsovics 
Fruzsina és zenekara gyermekeknek szóló koncertje nyitotta meg, ezután a Józsefvárosi 
Gyerek-Virág Tagóvoda gyerekeinek műsora következett. Az advent első gyertyáját Sántha 
Péterné alpolgármester asszony és Kovács Dávid Emil református lelkipásztor úr gyújtotta 
meg. Ezt követően Opitz Barbara és Herceg Dávid koncertjét láthatták a jelenlévők. A fűtött 
kézműves faházban a gyerekek mézeskalácsot sütöttek és karácsonyi díszeket készítettek, 
de sokan megnézték a betlehemet és az előtte felállított állatsimogatót is. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

https://jozsefvaros.hu/hir/6408/mar-eg-az-elso-gyertya-a-kerulet-adventi-koszorujan 

 

Időpont: 2018. december 09. vasárnap 

Helyszín: Horváth Mihály tér 

Résztvevők száma: 200 fő 

Leírás: A második adventi vasárnapot december 2-án 15 órától az Apacuka zenekar 
gyermekkoncertje nyitotta meg, ezután a Józsefvárosi Katica Tagóvoda gyerekeinek műsora 
következett. Az advent második gyertyáját Egry Attila alpolgármester úr és Sajgó Szabolcs 
jezsuita atya gyújtotta meg. Ezt követően Vastag Csaba koncertjét láthatták a jelenlévők. 
Ezen a napon is népszerű volt a kézműves faház és az állatsimogató is. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://jozsefvaros.hu/hir/6438/meggyujtottak-a-masodik-adventi-gyertyat 

 

Időpont: 2018. december 16. vasárnap 

Helyszín: Horváth Mihály tér 

Résztvevők száma: 200 fő 

Leírás: Józsefvárosi adventi sorozat harmadik hétvégéjén, vasárnap kora délután Farkasházi 
Réka és zenekara szórakoztatta a legkisebbeket. Ezután a Józsefvárosi Mesepalota Tagóvoda 
gyerekeinek műsora következett. Az advent harmadik gyertyáját dr. Görhöny Ádám 
alpolgármester úr és Varga Miklós úr, a Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa gyújtotta 
meg. Ezt követően Keresztes Ildikó koncertjét láthatták a jelenlévők. A résztvevők a 
kézműves faházba megmelegedhettek, készíthettek mézeskalácsot és karácsonyi díszeket. 
Az állatsimogató is népszerű volt.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://jozsefvaros.hu/hir/6464/az-orom-gyertyaja-is-eg-az-adventi-koszorun 
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Időpont: 2018. december 23. vasárnap 

Helyszín: Horváth Mihály tér 

Résztvevők száma: 200 Fő 

Leírás: Józsefvárosi adventi sorozat negyedik hétvégéjén, vasárnap délután az Alma zenekar 
szórakoztatta a gyerekeket. Ezután a Józsefvárosi Százszorszép Tagóvoda gyerekeinek 
műsora következett. Az advent negyedik gyertyáját Sára Botond polgármester úr és Michels 
Antal úr, a Szent József Plébánia templom plébánosa gyújtotta meg. A rendezvényre Kocsis 
Máté országgyűlési képviselő úr is kilátogatott. Ezt követően Gájer Bálint koncertjét 
láthatták a jelenlévők. A fűtött kézműves faházban a gyerekek mézeskalácsot sütöttek és 
karácsonyi díszeket készítettek, de sokan megnézték a betlehemet és az előtte felállított 
állatsimogatót is. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

https://jozsefvaros.hu/hir/6493/a-negyedik-gyertya-is-eg-jozsefvaros-adventi-koszorujan 

 

JÓZSEFVÁROSI JÉGPÁLYA 

Időpont: 2018. november 30. – 2019. február 10. 

Helyszín: Horváth Mihály tér 

Résztvevők száma: 4500 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: jégpálya kiépítése és üzemeltetése  

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: November 30-án műsoros megnyitóval vette kezdetét a jégpálya szezon. A 375 
négyzetméteres jégfelületen a józsefvárosi lakosok ingyen csúszkálhattak. A kerületen kívüli 
lakosok belépő ellenében látogathatták. A jégpálya nagyon népszerű a kerületi iskolások és 
családos körében, több százan látogatták naponta a szabadidő kellemes eltöltése céljából. 

A kerületi iskolák is nagyon örültek a lehetőségnek, a testnevelés órákat a korcsolyapályákon 
töltötték a gyerekcsoportok. A jégpálya reggel 8 és este 20 óra között volt nyitva. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://jozsefvaros.hu/hir/6404/megnyitott-a-jegpalya-a-horvath-mihaly-teren 

 

HIVATALI MIKULÁS 

Időpont: 2018. december 05. szerda 15 óra 

Helyszín: Önkormányzat, Díszterem 

Résztvevők száma: 170 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: előadók, kézműves foglalkozás, catering, ajándékok 

(Tervezett rendezvény) 
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Leírás: Minden évben megrendezésre kerül a Mikulás ünnepség, a hivatali dolgozók 
gyermekei részére. A program a Kispárna zenekar előadásával kezdődött, majd megérkezett 
a Mikulás és két manójával mindenkinek ajándékot hozott. A délután folyamán a 
gyermekeknek lehetőség nyílt gyertyát és karácsonyi díszeket készíteni, mézeskalácsot 
sütni, arcfestést kérni, valamint falatozni az ünnepi finomságokból. 

 

RENDŐRVACSORA 

Időpont: 2018. december 07. péntek 18 óra 

Helyszín: H13 

Résztvevők száma: 200 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: hostess  

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány szervezésében valósult meg 2018-ban 
a rendezvény. A program szervezésében és levezénylésében a rendezvényszervezési divízió 
segítséget nyújtott, valamint hostesseket biztosított. 

 

JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT DÍJKIOSZTÓ I. 

Időpont: 2018. december 12. szerda 10 óra 

Helyszín: Önkormányzat, Díszterem 

Résztvevők száma: 130 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: hostess, catering, narrátor  

(Tervezett rendezvény) 

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 119 dolgozója vehette át az 
elismerést Sára Botond polgármester, dr. Terdik Tamás rendőrfőkapitány és Molnár Gábor 
rendőrkapitány jelenlétében. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://jozsefvaros.hu/hir/6452/sara-botond-kozos-celunk-hogy-jozsefvaros-a-
legbiztonsagosabb-kerulet-legyen 

 

 

JKN KARÁCSONYI VACSORA 

Időpont: 2018. december 13. csütörtök 18 óra 

Helyszín: H13 

Résztvevők száma: 80 fő 
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Igénybe vett szolgáltatások: hostess, catering, tombola, játékasztalok személyzettel  

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. munkatársainak a H13-ban került 
megrendezésre az év végi vacsora. A vacsorán az összes divízió munkatársa részt vett. 

A vacsora és a tombolasorsolást követően a játékasztaloknál lehetett szerencsét próbálni.  

 

JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT DÍJKIOSZTÓ II. 

Időpont: 2018. december 14. péntek 10 óra 

Helyszín: Önkormányzat, Díszterem 

Résztvevők száma: 120 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: hostess, catering, narrátor  

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: A Józsefváros közbiztonságáért kifejtett tevékenység elismeréseként „Józsefváros 
rendjéért” kitüntetéseket vehetett át a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 
állományának ötvenkét, a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztályának 
tizenhat dolgozója, valamint a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség húsz tagja. A 
kitüntetéseket Sára Botond polgármester úr adta át valamint a díjazottakat köszöntötte, 
Markos Zoltán Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese, Géczi 
Béla a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Kirendeltségének vezetője, 
Kelemen Zsolt Józsefvárosi Tűzoltók parancsnoka, a közterület-felügyeleti dolgozókat Bajusz 
Ferenc a Közterület- felügyeleti Ügyosztály vezetője és Danada-Rimán Edina jegyző asszony, 
a polgárőröket Kaiser József a józsefvárosi polgárőrség vezetője. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://jozsefvaros.hu/hir/6458/tuzoltok-kozterulet-felugyelok-polgarorok-reszesultek-
elismeresben 

 

KÖZTERÜLET FELÜGYELET VACSORA 

Időpont: 2018. december 14. péntek 19 óra 

Helyszín: H13 

Résztvevők száma: 120 fő 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: A Közterület Felügyelet dolgozói részére december 14-én került megrendezésre az 
év végi ünnepség.  

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI VACSORA 

Időpont: 2018. december 15. szombat 18 óra 

Helyszín: H13 



106 
 

Résztvevők száma: 70 fő 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: December 15-én, szombaton került sor a Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség karácsonyi vacsorájára.  

 

HIVATALI KARÁCSONY 

Időpont: 2018. december 20. csütörtök 13 óra 

Helyszín: Önkormányzat, Díszterem 

Résztvevők száma: 260 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: hostess, catering, narrátor, fellépő  

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: December 20-án, 13 órától került megrendezésre a hivatali karácsony. A hivatal 
dolgozóit Danada-Rimán Edina jegyző asszony köszöntötte, majd a Dumaszínház előadója, 
Dombóvári István előadást tekinthették meg. Az eseményt álló fogadás zárta. 

 

JGK KARÁCSONYI VACSORA 

Időpont: 2018. december 20. csütörtök 18 óra 

Helyszín: H13 

Résztvevők száma:180 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: hostess, catering, fellépő  

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: December 20-án, 18 órától került sor a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ karácsonyi 
ünnepségére. Sára Botond polgármester úr köszöntötte a jelenlévő dolgozókat, majd a 
Dumaszínház előadóját, Kiss Ádám műsorát tekinthették meg. A vacsora után 
tombolasorsolás következett.  

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

Időpont: 2018. december 19. szerda 

Helyszín: Hivatal, 300-as terem 

Résztvevők száma: 200 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: műsorvezető 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: 2018. december 19-én közmeghallgatásra került sor a Józsefvárosi Önkormányzat 
épületében. A közmeghallgatást Csúri Ákos moderálta. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 
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https://jozsefvaros.hu/hir/6476/kozmeghallgatast-tartott-az-onkormanyzat 

 

ÉVÉRTÉKELŐ VEZETŐI FOGADÁS 

Időpont: 2018. december 21. péntek 18 óra 

Helyszín: H13 

Résztvevők száma: 60 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: catering  

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: 2018. december 21-én került sor az önkormányzat évértékelő vezetői fogadására. 
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      VI. Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése 

 

A kommunikációs divízió feladatkörébe tartozik a Józsefváros újság, a honlap, a Facebook 
és az Instagram felület szerkesztése, valamint kiadványok, kreatív anyagok, grafikák és 
kisfilmek készítése. 

A hetente 52 ezer példányban, ingyenesen megjelenő Józsefváros újság a kerület legtöbb 
háztartásába és az összes közintézményébe eljutott.  

A papír alapú információhordozóval párhuzamosan a szerkesztőség gondozta Józsefváros 
internetes honlapját (www.jozsefvaros.hu) és a Facebook közösségi oldal 
(www.facebook.com/jozsefvaros.hu) megjelenéseit is, valamint az Instagram felületet 
(instagram.com/jozsefvaros.hu). A weblapon és a közösségi oldalon naponta 3-4 új tartalom 
(cikk, képriport, programajánló, hirdetmény) jelent meg. A jozsefvaros.hu honlap a 
frissülő hírek mellett megjelenítette az önkormányzati határozatokat, rendeleteket, az 
önkormányzati intézményi és gazdasági társaságokat érintő információkat és az 
önkormányzati és államigazgatási hatósági ügytípusokat is.  

 

Hetente kisfilmek is készültek a kommunikációs divízió gondozásában a mai online 
igényeknek megfelelően. A Józsefváros Videó Youtube csatornán elérhető anyagok 
beágyazva megtalálhatóak a jozsefvaros.hu oldalon és Józsefváros Facebook-oldalán is.  

 

A szerkesztőség munkatársai a fent említett médiumok üzemeltetése mellett további 
grafikai munkákat is végeztek. Az év közben megjelent kiadványok mellett óriásplakát, A3, 
A4, A5 méretű plakátok, valamint egyedi kreatív anyagok készültek. Ezen felül meghívók, 
programajánlók, emléklapok, flyerek és különböző színes grafikák készültek különböző 
méretekben. A grafikai munkákhoz a szerkesztőség fotósai által készített fényképek közül 
válogattunk. 

 

Feladatok 

 Magas színvonalon szolgálni a kerületben élők információhoz jutását helyi ügyekben 
és a kerületet érintő országos témákban.  

 Első kézből tájékoztatást nyújtani az önkormányzat fontos döntéseiről, a képviselő-
testület határozatairól.  

 Az önkormányzat által kiadott közlemények megjelentetése. 

 Folyamatos tájékoztatás a közterületeinket érintő fejlesztésekről, beruházásokról.  

 Szoros kapcsolatot tartani Józsefváros közintézményeivel, beszámolni működésükről.  
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 Tájékoztatást adni a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokról. 

 Bemutatni és népszerűsíteni Józsefváros kulturális, művészeti és civil életét. 

 Tudósítani a kerületi iskolák, óvodák és bölcsődék életéről, eredményeiről, a 
gyerekek kiemelkedő szerepléseiről ugyanúgy, mint az idősek otthonaiban történő 
közösségi eseményekről, vagy a lakosokat érintő szociális témákról.  

 Teret adni a kerületben működő nagyobb egyházi gyülekezetek bemutatkozására. 

 A kerületi hagyományok ápolása, a helyi identitástudat erősítése. 

 Az egészséges életmódra való serkentés, információhoz juttatás. 

 A környezettudatos és jogkövető magatartás népszerűsítése. 

 A kikapcsolódás, a rekreáció elősegítése. 

 A józsefvárosi fesztiválok és kulturális rendezvények beharangozása és tudósítás 
ezekről. 

 Tájékoztatás a kerületi egészségügyi, oktatási, sport- és gyermekprogramokról. 

 

 

Józsefváros Újság 

 

A Józsefvárosi Önkormányzat lapja hetente jelenik meg 52.000 példányszámban, gazdag 
képillusztrációkkal, érdekes információkkal. Az újság tördelése, stílusa, modern, színes 
áttekinthető, látványos: ami egy modern magazintól elvárható.  

A 2018-as esztendőben 41 lapszám jelent meg a szerzők, szerkesztők, fotósok, illetve a 
tördelő/művészeti vezető közös munkájának köszönhetően. A szerkesztőség feladatait az 
önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal állandó kapcsolatot tartva valósította meg. 
Szerkesztőségünk számtalan társadalmi szervezettel, kulturális, oktatási és egyházi 
intézménnyel is kapcsolatban állt, amelyek eseményeiről szintén rendre beszámoltunk. A 
hivatalos közlemények, pályázatok, felhívások, programajánlók, meghívók és hirdetések 
gondozása és közlése mellett az újságban lapszámonként 25-30 cikk – hír, tudósítás, 
interjú, beszámoló, riport, recenzió, valamint receptek, keresztrejtvény, stb. – jelent 
meg, éves összegzésben ez kb. 1150 cikket jelent - beruházások, fejlesztések, 
közbiztonság, oktatás, kulturális és közösségi események, helytörténeti érdekességek, 
egészségügyi és turisztikai témákban.  Fotósaink a 2018-as évben 670 helyszínen készítettek 
képeket. 

 

Elmondható, hogy a hetente 20 oldalon megjelenő Józsefváros újság egyedülálló 
Budapesten, de országosan is ritka, hogy egy önkormányzati lap ilyen gyakorisággal, ilyen 
terjedelemben és ilyen – igényes – formában kerüljön az olvasók elé.  
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A rendszeres, kiszámítható megjelenéssel, széleskörű információs háttérrel és annak 
közvetítésével a Józsefváros újság a kerületben élők számára a legfontosabb helyi 
információs forrást jelenti. Lapunk, szerkesztőségünk – az online felületek (honlap, 
Facebook, instagram, Youtube, mobilalkalmazás, hírlevél) mellett – több tízezer kerületi 
lakosnak biztosítja a papír alapon való minél szélesebb körű tájékozódás lehetőségét, még 
azok számára is, akiknek erre nincs más módjuk. 

 

Honlap, Online 

ONLINE FELÜLETEK 

A Józsefváros újsággal párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros internetes 
honlapját, a Facebook közösségi oldalt, valamint a Józsefváros Videó Youtube csatornát.  

A jozsefvaros.hu honlapon és a közösségi oldalon éves összegzésben 1578 tartalom (cikk, 
programajánló, képriport, hirdetmény) jelent meg. Emellett a képviselő-testület 
előterjesztései, az önkormányzati határozatok, rendeleteket, az önkormányzati intézményi 
és gazdasági társaságokat érintő információk, valamint az önkormányzati és államigazgatási 
hatósági ügytípusok is elérhetők a honlapon. Ezeket a Polgármesteri Hivatal illetékes 
szervezeti egységeivel, ügyintézőkkel együttműködve és letölthető nyomtatványokkal 
összekapcsolva tettük közzé, mindezt kiegészítve teljes archívum- és RSS funkcióval, 
Facebook-integrációval, szavazással kapcsolatos adatok közzétételével, keresőfunkcióval. A 
honlapon továbbá követhetők voltak a képviselő-testület ülései is. 

A wwww.jozsefvaros.hu weboldalon 2018-ban 319.609 felhasználó 1.276.117 
oldalmegtekintést generált. A honlapot 136 országból érték el. Magyarországot követően a 
második legtöbb felhasználó Németországból (3121), a harmadik pedig az Egyesült 
Államokból (2771) tekintette meg az oldalt. (Google Analytics adatai alapján). A Facebook-
oldal követőinek száma 2018. január 1-jéhez képest az év végére 6.221 főről 6.796 főre 
emelkedett. A megjelent tartalmak több mint 2.000.000 elérést generáltak. Naponta 
átlagosan több mint 140 reakció, 14 hozzászólás érkezett a bejegyzésekre, amiket átlagosan 
22-szer osztottak meg naponta. A Facebook-oldalt 47 országból érték el 2018-ban, 
Magyarország után Németország és Románia adta a legtöbb látogatót.  

 

A 2018-as évre tervezett 1.100 tartalom megjelenítését és a tartalmak 1.500.000 elérését 
az online felületeken sikerült elérni, illetve meghaladni. 

 

Októberben létrehoztuk a Józsefváros újság Instagram felületét (@jozsefvaros.hu), azzal 
a célzattal, hogy nyissunk a fiatalabb generáció felé is. A képes, rövid videós, szerkesztett 
tartalmak biztosítják üzeneteink gyorsabb célba jutását, könnyebb elérését. A felület 
lehetőséget ad azonnali megosztásra, akár már az esemény helyszínéről is. Instagram-
profilunk követőinek száma a 3 hónap alatt közel 300-ra emelkedett, melynek mintegy fele 
a 18-34 éves korosztály. Folyamatosan monitorozzuk az elérési statisztikákat, hogy 
tartalmainkat még felhasználó-barátiabbá és izgalmasabbá tegyük. 
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KISFILMEK, VIDEÓK 

 

A Józsefváros Videó Youtube csatornára hetente készítünk kisfilmet különböző 
terjedelmekben, formai és tartalmi korlátok nélkül. Az anyagok többféle stílusban és 
technikával készülnek. A 2018-as évtől kezdve elindult a kerület első híradója, a Józsefvárosi 
Egyperces. Ez mindig az aktuális lapszámhoz igazodva tájékoztatja a nézőket a kerület 
legfontosabb híreiről, rövid, látványos, lényegre törő formában. Újdonság volt még a kerület 
tereit, szépségeit bemutató slideshow sorozat. 2018-ban éves összegzésben 67 db kisfilm 
készült. Az újság megjelenésének minden hetében új anyagokkal tudtuk bővíteni a 
tartalmat. Youtube csatornánk eddigi nézettsége összesen több, mint 160.000 fő. 

2018-ban összesen 44.800 perc volt a nézési idő. A mozgóképes beszámolók a 25-34 éves 
korosztály körében a legnépszerűbbek. Érdekesség, hogy a videók megtekintésének 
legnépszerűbb eszköze továbbra is a számítógép maradt, bár szorosan követi a mobiltelefon. 

PR Marketing 

 

 

Józsefvárosi FREE WIFI 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2017. 
(VI.08.) számú határozatában rendelkezett arról, hogy a lakosság számára ingyenes internet 
hozzáférést biztosít alábbiakban nevesített közterületeken és háziorvosi rendelőkben.  

Közterületek, melyeknél 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   

 

Gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők, melyek ingyenes WiFi hotspottal rendelkeznek: 

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)    
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6) Magdolna u. 33. (F)    

7) Auróra u. 22-28. (GY)   

8) Auróra u. 22-28. (F)    

9) Szigony 2/a. (GY)    

10) Kálvária tér 18. (F)   

 

A közösségi WiFi hotspotok nyújtotta szolgáltatás rendkívül népszerű, 2018-ban összesen 
138 925 felcsatlakozás történt, melyből 28 054 új felhasználó.  

 

 

 

KIADVÁNYOK, KREATÍV ANYAGOK, GRAFIKÁK 

 

A szerkesztőség feladatai közé tartozik kiadványok, kreatív anyagok, plakátok grafikai 
tervezése, a gyártási folyamat koordinálása.  Ilyen kreatív anyagok készültek 
önkormányzati rendezvények, programok, ünnepségek meghirdetésére (például állami és 
kerületi ünnepségek, mint március 15., az Új Teleki téri Piac napja, Józsefváros 
születésnapja, adventi programsorozat, stb.), online használt grafikák, valamint 
önkormányzati cégek részére kreatív anyagok, grafikák (pl. parkolási tájékoztató).  

 

Legjelentősebb 2018-as kiadványunk a március elején megjelent, Józsefváros – Múlt és 
jelen című keménykötéses, 60 oldalas könyv volt. Ebben Józsefváros múltját, kialakulását, 
történelmi és kulturális jelentőségét, valamint fejlődését mutattuk be több szerző és 
fotóriporter közreműködésével, valamint a kiadvány grafikai tervezését és gyártását is a 
szerkesztőség koordinálta. További meghatározó kiadvány volt a 2019-es a falra akasztható, 
A4-es méretű Józsefvárosi naptár, és a kerület 12 körzetét, annak körzeti rendészét és 
körzeti megbízottját bemutató hajtogatott tájékoztató. Októberben pedig A2 méretű 
lakossági tájékoztató-információs táblák grafikai tervezését végeztük, a táblákat a 
társasházakban helyezték ki. 

 

2018-ban készült plakátok, kiadványok, grafikák: 

Január 

 Jégpálya plakát aktualizálása (újság féloldalas méret) 
 Facebook-borító Józsefváros Facebook-oldalára  

 18 éveseknek készült születésnapi kártyák aktualizálása (210*99 mm méret) 

 Lakossági tájékoztató (jogsegélyszolgálat) aktualizálása (A4 méret) 

Február 
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 Busójárás plakát (A1, A3, A4, A5, újság féloldalas) 
 Józsefvárosi egészségnap plakát (A1, A3, A4) 
 Március 15. plakát (A1, A3, A4) 
 Nőnapi grafika az önkormányzat részére (10*7 cm) 
 Társasházi fórumsorozat meghívó (újság ¼ oldal) 
 A kommunizmus áldozatainak emléknapja meghívó (újság ¼ oldal) 

Március 
 60 oldalas Józsefváros díszkönyv, 2000 példányban, 215 mm x 235 mm álló 

méretben, 60 oldalon, keménytáblás kötéssel 

 Húsvéti képeslap az újságba (184*99 mm méretben) 

 Húsvéti képeslap Józsefváros Facebook oldalára 

 Tavaszi borítókép Józsefváros Facebook oldalára 

 Új Teleki téri Piac márc. 15-i és húsvéti nyitva tartás grafika az újságba (1/4 oldal 
méretben) 

 Társasházi fórumsorozat meghívó az újságba (1/4 oldal méret) 

Április 

 Házassági évfordulósoknak köszöntő levél 2 verzióban (A4 méret) 

 Névjegyek a szerkesztőség tagjainak, 7 db 

Május 

 Rendvédelmi gyermeknap plakát (A3, A4, A5, OP) 

 Százados negyed lakossági fórum online meghívó 

 Százados negyed lakossági fórum meghívó A4 méretben 

 Nemzeti Összetartozás Napja online meghívó 

 JKN Zrt. részére névjegy 

Június 

• Körzeti megbízott-körzeti rendész tájékoztató, A4 2 oldalas, Z-hajtás (kétszer 
hajtva) 12 változat a 12 körzet szerint (12*3200 db) 

• Teleki Piac napja plakátok (álló A1, A3, A4, fekvő OP), A4 verziók (Biebers, Herceg)  

• Magyar Úszás Napja fekvő féloldalas és A3 plakát  

• Józsefvárosi focitorna A3 és A4 plakát 

 Teleki piac hirdetés aktualizálása (1/4 oldal méret újságban) 

 Teleki piac bérelhető reklámfelület hirdetés aktualizálása (1/4 oldal, 1/8 oldal 
újság) 

 Körzeti megbízottak és körzeti rendészet tájékoztató grafika a 22. lapszámban, 
dupla oldalon 

Július 
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 Kétoldalas körzeti megbízott-körzeti rendész összeállítás a 24. lapszámban 

 Babacsomag grafika 210*99 mm méretben 

 Augusztus 20 plakát A4, A3, A1 méretekben 

Augusztus 

 Egyoldalas nyári képes összeállítás  

Szeptember  
 Idősek Világnapja plakát A1, A3, A4 méretben 
 Autómentes nap plakát A1, A3, A4 méretben 
 Sajtóigazolvány plasztikkártya formátumban a szerkesztőség tagjai részére (12 db) 

 Körzeti rendész A1 méretű tábla (körzeti rendészet irodájában kihelyezett 
tájékoztató tábla)  

 

 

Október 

 Társasházi információs-tájékoztató tábla A2 méretben, 12 változatban 
(lakóházakban helyezik ki) 

 Október 23-i önkormányzati ünnepség plakátja A3, A4, A5, óriásplakát méretben  

 Őszi Facebook-borítók, 2 db 

 Születésnapi Facebook-borító  

 Önkormányzati meghívóra új dizájn készült, majd különböző változatok (szociális 
munka napja, rendvédelmi díjátadó, Józsefváros születésnap) 

 kétoldalas képes összeállítás az 1956-os forradalomról a 34. lapszámban 

November 
 Józsefváros 2019 naptár, fekvő A4 méret, 24 oldal 
 JGK parkolási tájékoztató szerkesztése 
 Józsefváros születésnapi Facebook-borító 
 Jégpálya plakát, A1, A3, A4, OP méretben 
 Advent plakát, A1, A3, A4, OP méretben 
 Karácsonyi képeslap, 13 db (polgármester, önkormányzati képviselők) 
 Karácsonyi matrica ajándékcsomagokra 
 Önkormányzati meghívók díjkiosztókra, eseményekre (7 db) 

December 

 2019-es Józsefvárosi Naptár fekvő A4 méretben, 28 oldalon 

 Adventi Facebook-borító (2 db, Sára Botond és Józsefváros) 

 Karácsonyi képeslap az újságba 1/3 oldal fekvő méretben 

 Teleki téri piac ünnepi nyitvatartás grafika 1/4 oldal méretben 
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 Teleki téri piac fenyőfavásár grafika 1/4 oldal méretben 

 

 

VII. H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 

 

Vállalkozásfejlesztés 

 BKIK VIII. kerületi Tagcsoport választó értekezlet 
(1 rendezvény/év) 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara VIII. kerületi Tagcsoport választó 
értekezletet tartott, melynek keretében Bozsik István Pétert elnökségi tagnak 
választották. 

 

 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások 
(49 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 akkori 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 történt. 

 

 H13 Akadémia 
(13 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 
(10 rendezvény/év) 

A házban dolgozó inkubáltak és coworkerek részére rendszeresen networking 
eseményt szerveztünk, hogy mindenki megismerhesse, 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 
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alapján nem formális keretek között hatékonyabb és könnyebb a kapcsolatok 
kialakítása. 

 

 Inkubált workshop 
(90 rendezvény/év) 

A Vállalkozói Inkubációs Program része, hogy a résztvevőknek kis csoportos 
workshopokat szerveztünk. Ennek összetétele teljesen egyénre/csapatra szabott, a 
saját ütemükben zajlott és az alkalmak témái igazodnak az aktuális akadályok, 
problémák leküzdéséhez, menetrendje a célokhoz vezető lépcsőfokokból épült fel. 

 

 Józsefvárosi Üzleti Klub 
(6 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. 

 

 KKVBarát Önkormányzat Konferencia 
(1 rendezvény/év) 

A H13 adott otthont a KKVHÁZ Budapest rendezvényének. Polgármesterek, 
vállalkozók és a gazdasági szféra képviselői részvételével tartottak konferenciát a 
H13-ban. A rendezvény fővédnöke dr. Sára Botond alpolgármester volt, aki 
megosztotta a résztvevőkkel azon intézkedéseket, amikkel kerületünk nemrégiben 
kiérdemelte a KKVBARÁT Önkormányzat elismerést. 

 

 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete 
(4 rendezvény/év) 

A H13 támogatta 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 segítette a ház 
munkáját. 

 

 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozásfejlesztési partner) 
(145 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. 
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 Open Event for Women Startups and Angel Investors 
(1 rendezvény/év) 

Partnerünk az IKE2020 felkérésére segítettünk az SBA, vagyis Slovak Business Agency-
vel közösen szervezett esemény szervezésében és lebonyolításában. A rendezvény 
középpontjában az állt, hogy a felhívásra jelentkező startupok találkozhattak női 
üzleti angyalokkal és értékes szakmai kapcsolatokat alapozhattak meg. A csapatok 
lehetősége nyílt bemutatkozni is pitchek formájában. 

 

 Nők, családok, mindennapok a vállalkozásban 
(1 rendezvény/év) 

A H13 és a Gróf Széchenyi Család Alapítvány közös rendezvényeként valósult meg az 
esemény. A rendezvény fő témája hogyan lehetünk családanyák és sikeres vállalkozók 
egyszerre, valamint az, ahogyan ebben Józsefváros segítséget tud nyújtani, ilyen 
például a kifejezetten nők részére létrehozott kamatkedvezmény. 

 

 Vállalkozz Józsefváros! ötletverseny 
(4 rendezvény/év) 
 
Első ízben került megrendezésre a Vállalkozz Józsefváros! ötletverseny, melyre közel 
100 pályázat érkezett. Az első körbe 12 kiváló ötlet jutott be, majd egy személyes 
meghallgatás után a szakértő zsűri kiválasztotta a legjobb 8 csapatot, ami részt 
vehetett a pitch tréningen, majd a döntőben. Március 29-én került megrendezésre a 
döntő, amin a csapatoknak három-három perc állt rendelkezésükre, hogy bemutassák 
ötleteiket a hattagú zsűrinek és a közönségnek. A H13 munkatársai számos pozitív 
visszajelzést kaptak mind a verseny célját, mind a verseny lebonyolításának 
színvonalát illetően. A 3.000.000 forint összdíjazás mellett, számos különdíjat osztott 
ki a H13 és szakmai partnerei: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, 
Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., Magyarország Izraeli Nagykövetsége. A 4 
rendezvény: előzsűrizés, pitch tréning, döntő és üzleti terv író tréning. 
  

 Megjelenés külső rendezvényeken 
- Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány: Startupok Éjszakája 
- Hello Tomorrow Hungary: The Future of Autonomous & E-Mobility 
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Diák program 

 BME Management Szakkollégium 
(1 rendezvény/év) 

A Szakmarathon egy kilenc éves múltra visszatekintő többnapos programsorozat, 
aminek keretén belül minden évben más témakörrel ismerkedhettek meg a 
résztvevők. Ahogy a nevéből is kitűnik, a szakmaiság kiemelt figyelmet kapott, 
aminek köszönhetően évről évre kiváló szakemberek engedtek betekintést nyerni 
saját szakterületükbe. A változatos előadások és workshopok más-más oldalról 
közelítették meg az adott témakört, hogy a résztvevők egy minél összetettebb képpel 
távozhassanak. 
 

 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. 2018 
során két rendezvénynek adott otthont a H13: március 8-9. BEST Mérnökverseny, 
augusztus 23., 24., 27. BEST Budapest Nyári kurzus. 

 

 Globono Alapítvány 
(13 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 szakma specifikus tudást és 
tapasztalatot szereznek. 
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A H13 2018 során tizenháromszor biztosított termet a Globononak. Ezen alkalmak 
között volt a tanácsadók interjúja, prezentációs tréning, prezentáció bemutatók és 
egyéb események. 

 

 Informatikus Fiatalok a Társadalomért Egyesület 
(2 rendezvény/év) 

Az Informatikus Fiatalok a Társadalomért Egyesület azzal az elsődleges céllal alakult, 
hogy szélesebb körben megismertesse a fiatalokkal az IT/ICT ágazatban történő 
elhelyezkedés körülményeit, megmutassa az ágazatban elérhető állások előnyeit, 
illetve segítse az érdeklődők szakmai fejlődését. 

 

 Láthatatlan Egyetem 
(4 rendezvény/év) 

A Láthatatlan Egyetem önkéntesei fiataloknak tartanak gyakorlatias képzéseket, pl. 
időgazdálkodás, kommunikáció. 2012 óta több száz résztvevőnek tartottak már 
képzést. Jelenleg 4 városban, 48 önkéntessel országszerte 15 ingyenes képzést 
tartanak. 2018-ban 4 képzést tartott a H13-ban, melyek témája az erőszakmentes 
kommunikáció volt. 

 

 Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete (HuPSA) 
(4 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 számára. 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. 2018 során négy rendezvénynek adott otthont a H13. 
 

 Magyar Önkéntesküldő Alapítvány 
(8 rendezvény/év) 

Szakmai partnerünk, a Magyar Önkéntesküldő Alapítvány önkéntesei összesen 8 
alkalommal tartottak tájékoztatót.  Az Alapítvány több, nemzetközi szintű 
együttműködésen keresztül igyekszik népszerűsíteni az önkéntességet, illetve 
hozzájárulni különböző fejlesztési és segélyezési program sikereihez, és rendszeresen 
vesz részt Erasmus+ projektek lebonyolításában is. 
 

 Magyar Villamosmérnök- és Informatikus-hallgatók Egyesülete 
(6 rendezvény/év) 

A MAVE egy 1986-ban alakult non-profit diákegyesület. Kezdetben főként rövidtávú 
diákcseréket szervezett, amelyek keretében Magyarországon kalauzolta el a külföldi 
kollégákat. 
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Később szakmai tanfolyamok, szakmai versenyek, soft-skill tréningek, szakmai 
feladatok, külföldi utazások szervezésével igyekszik megvalósítani a céljait az 
Egyesület, hogy a fiataloknak fejlődési lehetőséget és egyedülálló élményeket 
nyújtson. 
 

 Pályaválasztási Klub 
(22 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 
kívánt nyújtani, hogy a diákok megismerkedjenek a tényleges jövőbeli 
lehetőségeikkel és első kézből szerezzenek információt a választott pályával, 
továbbtanulási irányokkal kapcsolatban. 
 

 Semmelweis Egyetem: EIT Health Smart Ageing Camp 
(2 rendezvény/év) 

Az ötven éven felüli korosztályt segítenék innovatív egészségügyi szolgáltatásokkal, 
termékekkel azok a start-up cégek, melyek az EIT Health nemzetközi konzorcium 
keretében - amelyben a Semmelweis Egyetem is társult partner – kaptak képzést 
termékeik sikeres piacra dobásához. 
Tíz európai uniós ország tizenöt start-up cégének a képviselője vehetett részt a 
kéthónapos képzésen, melynek két napon is helyt adott a H13. 

 

 Te Is Alapítvány 
(1 rendezvény/év) 

A Te Is Alapítvány februárban négy országból (India, Indonézia, Thaiföld és Vietnam) 
fogadott ifjúsági munkásokat a RED Onion projekt keretében tanulmányi látogatás 
céljából Erasmus+ program támogatásából. 
Red Onion Projekt célja az ifjúsági munka minőségének növelése nemzetközi 
tapasztalatszerzéssel a résztvevő partnerszervezetek között. A megkeresést szívesen 
fogadta és teljesítette a H13. A szervezet működését, céljait Lukács Áron program-
koordinátor mutatta be. 

 

 Tudatos Fiatalok Közössége 
(15 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 15 alkalommal biztosított 
helyszínt a különböző önismereti, vállalkozásfejlesztési és egyéb témában megtartott 
előadásoknak, havi meetupoknak. 

 

 uSchool Hungary 
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(1 rendezvény/év) 

A uSchool középiskolásoknak szóló ingyenes, 4-5 hónapos accelerator program, 80+ 
startupper, civil és nagyvállalati mentor közreműködésével. 2018-ban majd 100 diák 
vett részt a programban. A diákok életük első startup projektjüket viszik véghez a 
programban. A 16-18 éves korosztályba tartozó résztvevők összesen 40 iskolából 
érkeznek. A programban dolgoznak top gimnázium diákjaival, alapítványi iskolákkal, 
mozgássérült diákokkal egyaránt. 
A meetup-on az alumni tagok előadása után, quiznight-ot tartottak, majd kötetlen 
networkinggel záródott az este. 
 

 
Kulturális programok 

 Civilek a Palotanegyedért Egyesület 
(3 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. 2018-ban összesen 3 rendezvénynek adott otthon a 
H13. A kulturális események mellett a „Szép karácsonyt minden gyermeknek” 
elnevezésű jótékonysági rendezvény is újra megrendezésre került. 

 H13 Galéria 
(13 rendezvény/év) 

A Ház Galériájában havonta megújuló kiállítást tekinthetett meg a művészetekre 
fogékony közönség. 2018-ban 13 kiállítás megnyitó került megrendezésre a H13-ban. 

 Irodalmi Szalon 
(9 rendezvény/év) 

Az Irodalmi Szalon általában versíró foglalkozással kezdődött. Majd eseményenként 
változó vendégek vettek részt a kerekasztal-beszélgetésen, melynek állandó 
műsorvezető-szerkesztője: Linka Ágnes. Az esemény klubfoglalkozással zárult a 
verset szerető közönségnek kedvezve. 
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Befogadott Önkormányzati rendezvények 

(20 rendezvény/év) 

A H13 korlátozott számban helyet biztosított a Józsefvárosban működő kisebbségi 
önkormányzatok, civil szervezetek és az önkormányzati rendezvények részére. 

 

 

H13 Divízió 

  Mennyiségi egység (db) Résztvevők száma (fő) 

Megnevezés 2017 2018 Változás (%) 2017 2018 Változás (%) 

Vállalkozásfejlesztés 
(inkubáltak + coworkerek) 29 35 21% 83 83 0% 

Rendezvények, programok 448 516 15% 7 838 8 296 6% 

Új vállalkozások száma 19 21 11%    

 

A beszámolóban szereplő programokon kívül számításba vettük a szakmai partnereink által 
rendezett, lebonyolított rendezvényeket, megbeszéléseket. (CaPE heti gyűlés, karácsonyi 
rendezvények, stb.) 
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VIII. Szabadidős és sportrendezvények 

Dankó utca 18. szám alatt található sportudvaron a 1175/2018. (XII.03.) sz. 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata alapján, 2018. december 15. és 2019. 
február 15. közötti időszakban „Életmentő Pont” került kialakításra. Az „Életmentő Pont'” 
célja az, hogy a közterületen életvitelszerűen tartózkodó személyek, valamint energia 
ellátás nélkül maradt helyi lakosság számára időszakos befogadó helyként menedéket nyújt 
a téli hidegben. 

A Homok utca 7. szám alatt található sportudvar szerves része a Kesztyűgyár Közösségi Ház 
programjainak. Az iskolai tanév során mind a délelőtti, mind a délutáni időszakban igénybe 
veszik a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tanulói. 16 óra után hétköznapi 
napokon, a sportudvar a lakosság számára is nyitva áll, megközelíthető a Közösségi Házon 
keresztül. Megfelelő időjárási viszonyoknak megfelelően az udvaron zajlott a Nyitott Ház, 
Sport Factory, Boksz, Meglepetés Péntek, valamint Íjászat programunk, ezen kívül a nyári 
időszakban a Nyári napközis Tábor központi helyszíne hétfőtől-péntekig. 

 

IX. Játszótársak – Térköz pályázat  

 

A Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesülettel a támogatási szerződés 2018. május 15-
én került aláírásra, amely a 2018. május 15. - 2019. január 31. közötti időszakra szólt, a II. 
János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése tárgyban. 2018-ban 17 program 
valósult meg az egyesületi program koordinátor és a megbízott animátorok 
közreműködésével.   

Az Egyesület megbízási szerződésben foglaltak szerint teljesítette a programokat.  

 

1. esemény: Pünkösdi játékok 

Időpont: 2018. május 20. vasárnap 10.00-13.00 óráig 

Helyszín: II. János Pál pápa téri játszótér 

Résztvevők száma: 50 Fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban a környékbeli kisgyermekes családok, a játszóteret 
látogatók és korábbi programokon megjelent látogatók. 

Igénybe vett szolgáltatások: Rendezvény szolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 1 fő arcfestő animátor, 2 fő 
kézműves animátor, 2 fő királyi próba vetélkedő levezénylő animátor, 1 fő játék kölcsönző 
üzemeltető 

Leírás: 

A program keretében, a kézműves asztaloknál, pünkösdi 3D képeslapot készíthettek a 



124 
 

gyerekek, rajzolhattak, és izgalmas mesefigurákat színezhettek. Természetesen az elkészült 
remekműveket hazavihették az alkotók. Részt vehettek a királyi próbán is, aki kiállta a 
próbákat, ajándékot kapott. Lehetőség volt arcfestést kérni. A program ideje alatt pünkösdi 
koszorú készült, melyre mindenki saját szalagot készíthetett, valamint igénybe lehetett 
venni a játékkölcsönzőt is. Délben basázásra került sor (pinata).  Végül a program végén a 
dekorációs lufik is szétosztásra kerültek. 

 

Gyermekprogram – baba mama klub program 2018. június hónapban: 

2. esemény: Baba-mama klub Ringatóval 

Időpont: 2018. június 21. csütörtök 10.00-12.00 

Helyszín: II. János Pál pápa téri játszótér. 

Résztvevők száma: 40 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvény szolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő program koordinátor és 1 fő ringató foglalkozás vezető 

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. 

 

3. esemény Nyárköszöntő játékok 

Időpont: 2018. június 17. vasárnap 10.00-13.00 

Helyszín: II. János Pál pápa téri játszótér 

Résztvevők száma: 50 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban a környékbeli kisgyermekes családok, a játszóteret 
látogatók és korábbi programokon megjelent látogatók. 

Igénybe vett szolgáltatások: Rendezvény szolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 1 fő arcfestő animátor, 1 fő 
lufi hajtogató, 2 fő kézműves animátor, 2 fő 5 próba vetélkedő levezénylő animátor, 1 fő 
játék kölcsönző üzemeltető 

Leírás: 

A program keretében, a kézműves asztaloknál, kulcstartót készíthettek a gyerekek, valamint 
palackfestészetet próbálhattak, rajzolhattak és izgalmas mesefigurákat színezhettek. 
Természetesen az elkészült remekműveket hazavihették az alkotók. Részt vehettek az 
ötpróbán is, aki kiállta a próbákat, ajándékot kapott. Lehetőség volt arcfestést kérni és lufi 
figurákat. Délben küzdelmet rendeztünk a sárkány ellen (pinata), cukorkaeső reményében. 
Természetesen igénybe lehetett venni a játékkölcsönzőt. Végül a program végén a 
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dekorációs lufik is szétosztásra kerültek. 

 

4. esemény: Baba-mama klub Ringatóval  

Időpont: 2018. július 5. csütörtök délelőtt 10.00-12.00 között 

Helyszín: II. János Pál pápa téri játszótér 

Résztvevők száma: 25 - 45 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvény szolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő program koordinátor és 1 fő ringató foglalkozás vezető 

Leírás: A szabadtéri baba-mama klub a játszótér árnyékot adó fái alatt kihelyezett 
játszószőnyegen kerültek 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. 

 

5. esemény: Vízi kaland játékok 

Időpont: 2018. július 15. vasárnap 10.00-13.00 óráig 

Helyszín: II. János Pál pápa téri játszótér 

Résztvevők száma: 60 Fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban a környékbeli kisgyermekes családok, a játszóteret 
látogatók és korábbi programokon megjelent látogatók. 

Igénybe vett szolgáltatások: Rendezvény szolgáltatás  

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 1 fő arcfestő animátor, 2 fő 
kézműves animátor, 2 fő vetélkedő levezénylő animátor, 1 fő játékkölcsönző üzemeltető 

Leírás: 

A program keretében, a kézműves asztaloknál tutajt és ékszereket készíthettek, gyöngyöt 
fűzhettek a gyerekek, rajzolhattak és izgalmas mesefigurákat színezhettek. Részt vehettek 
a vízi kaland ötpróbán is, melyen volt briliáns csapda, célba dobás vízi bombával, horgászat, 
célba lövés vízi pisztollyal, szélforgó fújás, aki kiállta a próbákat, ajándékot kapott. 
Lehetőség volt arcfestést kérni. A program ideje alatt pünkösdi koszorú készült, melyre 
mindenki saját szalagot készíthetett, valamint igénybe lehetett venni a játékkölcsönzőt is. 
Délben basázásra került sor (pinata).  A program ideje alatt alkotó verseny is volt, melynek 
győztesei ajándékot kaptak. Végül a program végén a dekorációs lufik is szétosztásra 
kerültek. 

 

6. esemény: Baba-mama klub Ringatóval  

Időpont: 2018. július 19. csütörtök délelőtt 10.00-12.00 között 
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Helyszín: Rossz idő miatt a II. János Pál pápa tér 16. szám alatti helyiség 

Résztvevők száma: 25 - 45 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvény szolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő program koordinátor és 1 fő ringató foglalkozás vezető 

Leírás: Az időjárás miatt vizes volt a talaj a játszótéren, ezért a II. János Pál pápa tér 16. 
szám alatti klubhelyiség adott otthont a programra. 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. 

 

7. esemény: Baba-mama klub Ringatóval  

Időpont: 2018. augusztus 2. csütörtök délelőtt 10.00-12.00 között 

Helyszín: Rossz idő miatt a II. János Pál pápa tér 16. szám alatti helyiség 

Résztvevők száma: 25 - 45 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvény szolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő program koordinátor és 1 fő ringató foglalkozás vezető 

Leírás: Az időjárás miatt vizes volt a talaj a játszótéren, ezért a II. János Pál pápa tér 16. 
szám alatti klubhelyiség adott otthont a programra. 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. 

 

8. esemény: Baba-mama klub Ringatóval  

Időpont: 2018. augusztus 16. csütörtök délelőtt 10.00-12.00 között 

Helyszín: II. János Pál pápa téri játszótér 

Résztvevők száma: 25 - 45 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvény szolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő program koordinátor és 1 fő ringató foglalkozás vezető 

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. 
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9. esemény: Ünnepi játékok 

Időpont: 2018. augusztus 19. vasárnap 10.00-13.00 

Helyszín: II. János Pál pápa téri játszótér. 

Résztvevők száma: 50 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban a környékbeli kisgyermekes családok, a játszóteret 
látogatók és korábbi programokon megjelent látogatók. 

Igénybe vett szolgáltatások: Rendezvény szolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 1 fő arcfestő animátor, 2 fő 
kézműves animátor, 2 fő 5 próba vetélkedő levezénylő animátor, 1 fő játék kölcsönző 
üzemeltető 

Leírás: 

A program keretében, a kézműves asztaloknál, nemzeti színű virágot és zászlót készíthettek 
a gyerekek, valamint, rajzolhattak és izgalmas mesefigurákat színezhettek. Részt vehettek 
az ötpróbán is, aki kiállta a próbákat, ajándékot kapott. Az ötpróbán volt karikadobás, 
légfoci, 3 lábú futás, lengő teke és egyensúlyozás. Volt még „kenyérkészítés” azaz az új 
kenyér ünnepéhez kapcsolódóan szivacs puzzle képeket kellett sorba rakni dalos segítséggel. 
Lehetőség volt arcfestést kérni. Délben küzdelmet rendeztünk a sárkány ellen (pinata), 
cukorkaeső reményében. Természetesen igénybe lehetett venni a játékkölcsönzőt. Végül a 
program végén a dekorációs lufik is szétosztásra kerültek. 

 

10. esemény: Őszköszöntő játékok 

Időpont: 2018.09.16 

Helyszín: II. János Pál pápa téri játszótér 

Résztvevők száma: 65 Fő  

Megcélzott célközönség: Elsősorban a környékbeli kisgyermekes családok, a játszóteret 
látogatók és a korábbi programokon megjelent látogatók. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 6 fő animátor, 1fő takarító 

Leírás:  

A program keretében, a kézműves asztaloknál, ajtódíszt és papír gurigából kuglit 
készíthettek vagy pingpong labdát dekorálhattak a gyerekek, valamint, rajzolhattak és 
izgalmas mesefigurákat színezhettek. Természetesen az elkészült remekműveket 
hazavihették az alkotók. Részt vehettek az ötpróbán is, aki kiállta a próbákat, ajándékot 
kapott. Az ötpróbán volt ugróiskola, célba gurítás, üvegbe lógatós, levélhordás, tapintós 
játék. Volt még aszfaltrajzverseny, ahol minden résztvevő ajándékot kapott. Lehetőség volt 
arcfestést kérni. Délben küzdelmet rendeztünk a sárkány ellen (pinata), cukorkaeső 
reményében. Természetesen igénybe lehetett venni a játékkölcsönzőt. A program végén a 
dekorációs lufik is szétosztásra kerültek. 
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11. esemény: Baba mama klub önvédelmi előadás 

Időpont: 2018.09.20. 10:00-12:00 

Helyszín: II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Résztvevők száma: 6 Fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: előadó 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 1 fő előadó 

Leírás: Kovács Ildikó önvédelmi instruktor tartott előadást arról, hogy szülőként hogyan 
segíthetünk a gyermekünknek a helyes önvédelmi magatartás kialakításában. Hogyan 
kezeljük az agressziót, mit mondjunk, hogyan viselkedjünk ezekben a helyzetekben. Az 
előadás végén kérdéseket is feltehettek a résztvevők.  

 

12. esemény: Baba mama klub – hordozós találkozó 

Időpont: 2018. október 9. 10:00-12:00 

Helyszín: II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Résztvevők száma: 5 Fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: előadó 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 1 fő előadó 

Leírás: A Hordozóház oktatója, szakmai tudásával, tapasztalatával és egy nagy bőröndnyi 
hordozó eszközzel érkezett, hogy segíthessen a téma iránt érdeklődőknek. A 
hordozóeszközök kipróbálására is lehetőség volt.  

 

13. esemény: Őszi játékok 

Időpont: 2018.október 14. 

Helyszín: II. János Pál pápa téri játszótér 

Résztvevők száma: 65 Fő  

Megcélzott célközönség: Elsősorban a környékbeli kisgyermekes családok, a játszóteret 
látogatók és a korábbi programokon megjelent látogatók. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 6 fő animátor, 1fő takarító 

Leírás:  

A program keretében, a kézműves asztaloknál, homokképet és hűtő mágnest készíthettek a 
gyerekek, valamint, rajzolhattak és izgalmas mesefigurákat színezhettek. Természetesen az 
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elkészült remekműveket hazavihették az alkotók. Részt vehettek az ötpróbán is, aki kiállta 
a próbákat, ajándékot kapott. Az öt próbán volt légfoci, ugrókötelezés, lencseválogatás, 
kuglizás, párbajozás. Lehetőség volt lufi figurákat és arcfestést kérni. Délben küzdelmet 
rendeztünk a sárkány ellen (pinata), cukorkaeső reményében. Természetesen igénybe 
lehetett venni a játékkölcsönzőt. A program végén a dekorációs lufik is szétosztásra kerültek. 

 

14. esemény: Baba mama klub – zsebi baba muzsika játékkal és kézműves foglalkozással 

Időpont: 2018. október 16. 10:00-12:00 

Helyszín: II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Résztvevők száma: 8 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 2 fő animátor 

Leírás: A baba-mama klub keretében két fő animátor segítségével, közös éneklésre és só-
liszt gyurmázásra volt lehetőség, valamint a gyerekek szabadon játszattak a helyiség 
játékaival. 

 

15. esemény: Baba mama klub – zsebi baba muzsika játékkal és kézműves foglalkozással 

Időpont: 2018. október 30. 10:00-12:00 

Helyszín: II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Résztvevők száma: 8 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 2 fő animátor 

Leírás: A baba-mama klub keretében két fő animátor segítségével, közös éneklésre és só-
liszt gyurmázásra volt lehetőség, valamint a gyerekek szabadon játszattak a helyiség 
játékaival 

 

16. esemény: Baba mama klub – zsebi baba muzsika játékkal és kézműves foglalkozással 

Időpont: 2018. november 13. 10:00-12:00 

Helyszín: II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Résztvevők száma: 8 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 2 fő animátor 



130 
 

Leírás: A baba-mama klub keretében két fő animátor segítségével, közös éneklésre és só-
liszt gyurmázásra volt lehetőség, valamint a gyerekek szabadon játszattak a helyiség 
játékaival. 

 

17. esemény: Baba mama klub – zsebi baba muzsika játékkal és kézműves foglalkozással 

 

Időpont: 2018. november 27. 10:00-12:00 

Helyszín: II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Résztvevők száma: 8 fő 

Megcélzott célközönség: Elsősorban 0 -3 év közötti kisgyermekes anyukák és gyermekeik. 

Igénybe vett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás 

Közreműködők száma: 1 fő egyesületi rendezvény koordinátor, 2 fő animátor 

Leírás: A baba-mama klub keretében két fő animátor segítségével, közös éneklésre és só-
liszt gyurmázásra volt lehetőség, valamint a gyerekek szabadon játszattak a helyiség 
játékaival. 

 

X. Pályázatok  

 

Budapest Józsefváros Magdolna-Orczy negyed Szociális Városrehabilitációs Program 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
111/2016.(V.05) számú határozatában döntött arról, hogy a VEKOP - 6.2.1-15-2016-00013 
azonosítószámú, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című 
pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be. 

A Budapest Józsefváros Magdolna-Orczy negyed Szociális Városrehabilitációs Program 
megvalósítási időszakénak kezdő időpontja: 2018. március 01., fizikai befejezésének 
tervezett napja: 2021.06.30. 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN Zrt.) kezdetben csak megvalósító partnerként 
működött együtt, de a Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola, 
Szakgimnázium, Gimnázium, Általános Iskola és Szakiskola konzorciumi tagságának 
megszűnését követően, 2018 júliusában, képviselőtestületi döntés alapján konzorciumi 
taggá vált. 

A Programon belül a JKN Zrt. a foglalkoztatási és közösségi alprogramok megvalósításában 
vállalt szerepet az alábbiak szerint: 

FP1/ munkaerőpiaci reintegrálás – ennek keretében gyermekfelügyeleti szolgáltatást 
nyújtunk, valamint tematikus állásbörzéket szervezünk. 
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FP2/ oktatás – OKJ képzések, informatikai képzés, illetve általános iskoláskorú, 
magántanulói jogviszonnyal rendelkező fiataloknak nyújt nevelési- és oktatási 
szolgáltatásokat. 

FP3/ helyi gazdaságfejlesztés – a H13 Diák és Vállalkozói Központ, mint a JKN Zrt. divíziója, 
helyi gazdaságélénkítő és gazdaságfejlesztő programok és szolgáltatás biztosítását vállalta. 

KP1 / Gyermek – és ifjúsági szabadidős programok hálózata és közösségi miniprojektek 
tevékenységek keretén belül olyan szakmai programokat kíván megvalósítani, melynek célja, 
hogy hétköznapokon a késő délutáni, esti, illetve a hétvégi időszakokban rendszeres 
programokat nyújtson az akcióterületen élő gyermekek, fiatalok és azok családjai számára – 
a Magdolna-Orczy Negyed különböző helyszínein. 

A program egyik alapvető célja, hogy az akcióterületen és annak közvetlen környezetében 
dolgozó és ott jelen lévő szervezetek, intézmények azonos alapértékek mentén, egységes 
céllal és szemlélettel, szervezetten, egymás munkáját támogatva, azt kiegészítve, szakmai 
hálózatot hozzanak létre.  

A hálózat kialakításának legfontosabb célja, hogy az azt alkotó szakmai partnerek a projekt 
teljes időszakára folyamatos jelenléttel, jól behatárolható idősávokban, (hétköznap az esti 
órákban, szombat-vasárnap egész nap) egymástól különböző, de a célcsoporttagok 
szempontjából szükséges szolgáltatásokat nyújtsanak. 

 

A program neve: Orczy Program Családi nap – VEKOP nyitórendezvény 

A program ideje: 2018.09.29. 

Résztvevők száma: 650 fő 

A VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című 
európai uniós pályázat keretében megvalósított kálvária téri nyitó rendezvény került 
megrendezésre szeptember 29-én. A különböző helyszíneken, más-más foglalkozás várta az 
ide érkezőket, ahol pontokat lehetett gyűjteni, melyet a délutáni tombolán lehetett értékes 
nyereményekre váltani. A legkisebbek részére babasarkot alakítottunk ki, a nagyobbakat 
kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, arcfestés, ugráló vár, trambulin, ping-pong, csocsó, 
tudományos vetélkedő, bűnmegelőzési program várta.  Délután a fellépők gondoskodtak a 
hangulat fokozásáról, a Józsefvárosi Cigányzenekar, a Mézengúz Gyermekzenekar, a Turay 
Ida neves művészeinek előadása, a Dance Force táncegyüttes és az est sztárfellépője L.L. 
Junior szolgáltatott szórakozási lehetőséget. 

 

 

KeményDió1828 BM-18-0016 azonosítószámú projekt 

 

A projekt elsődlegesen az Orczy-negyed egyik sokproblémás területét, a Diószeghy Sámuel 
utca 18-28. szám alatti épületegyüttesét érinti. A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő 
6 lakóházban megvalósuló új projekt Józsefváros számára kiemelten fontos terület, hiszen 
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az akcióterületen koncentráltan élnek szociális- és egyéb hátrányokkal küzdő, 
gyermekvédelmi problémákkal jelentősen terhelt családok.  

A „Kemény Dió 1828” pályázatban megvalósuló programok célja a bűnelkövetés és az 
áldozattá válás megelőzése, a szabadidő hasznos eltöltése és nem utolsósorban a 
közösségépítés.  

A projekt kiemelt célcsoportja az akcióterületen élő 7-16 éves korú gyermekek és fiatalok, 
illetve azok családjai. Részükre célirányos és problémaközpontú szabadidős, fejlesztő és 
prevenciós célú programokat szervezünk, elsődlegesen a közvetlen lakókörnyezetükben. A 
programban a Kesztyűgyár Közösségi Ház szakemberei vesznek részt, ők vannak kint az 
akcióterületen mind a lakóépületekben, mind azok közvetlen környezetében.  

A projekt során a programok heti háromszor kerültek megvalósításra a gyermekek és a 
családok számára. Minden kedden 17:00 órától kézműves foglalkozások, csütörtökönként 
ugyancsak 17:00 órától identitáserősítő művészeti csoportfoglalkozások, filmvetítések, 
illetve szombatonként 10:00 és 16:00 óra között kifejezetten családi programok – 
vetélkedők, szabadtéri főzések, buszos kirándulások – várták az érdeklődőket.  Az egyes 
foglalkozások során a programban résztvevők olyan sporttevékenységet is folytathatnak, 
mint a ping-pong, csocsó, különféle labdajátékok, tollasozás, stb. 

A programot a Kesztyűgyár Közösségi Ház a következő szakmai együttműködő partnerek 
bevonásával valósítja meg:  

 Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség,  
 Külső-Józsefvárosi Református Diakónia Alapítvány,  
 Hazavárunk Alapítvány,  
 Tudás6alom Csoport,  
 Hintalovon Alapítvány, 
 Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.  

 
A projekt 2018. november 01. és 2019. augusztus 31. között valósul meg.  

 

Budapest, 2019. 04. 29. 

 

 

___________________________ 
Kovács Barbara 

 igazgatósági elnök 
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XI. Pénzügyi Beszámoló 

 

KAPOTT TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSBŐL: 

Közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati 
feladatokra kapott kompenzáció 974 708 000 

Fel nem használt 2018.évi kompenzáció 55 925  530 

Központi költségvetésből kapott támogatás 14 304 199 

Összesen: 989 012 199 

 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA: 

 

1.Kerületi önkormányzattól kapott kompenzáció felhasználása: 

Bevételek 918 782 470 Ft 
Beruházás miatti korrekció - 16 560 698 Ft 
Kiadások:   
közüzemi díjak 22 348 489 Ft 
anyag-készlet beszerzések 15 923 677 Ft 
egyéb szolgáltatások 295 912 258 Ft 
reklám és propaganda költség 33 046 344 Ft 
karbantartási költség 4 674 779 Ft 
bérköltség 256 211 195 Ft 
külső személyi juttatás 114 122 876 Ft 
reprezentáció 51 071 294 Ft 
bérjárulék 91 350 149 Ft 
egyéb ráfordítás 6 311 975 Ft 
értékcsökkenés 23 279 140 Ft 
adók 1 064 696 Ft 

 

 

2.Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi munkaügyi kirendeltség által 
nyújtott támogatás: 

 Bevételek:          14.304.199,-Ft 

 Kiadások: bér,bérjárulék( közhasznú alkalmazottak) 14.304.199,-Ft 
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KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS: 

 

          adatok E 
Ft-ban  

Sor-
szám   A tétel megnevezése Előző 

időszak 
Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 894 275 0 922 321 

  1. Közhasznú célú működésre 
kapott támogatás 892 816 0 916 779 

    a.) alapítótól 848 960 0 902 475 
    b.) központi költségvetésből 43 856 0 14 304 
    c.) helyi önkormányzattól 0 0 0 
    d.) egyéb 0 0 0 

  2. Pályázati úton elnyert 
támogatás 554 0 2 083 

  3. Közhasznú tevékenységből 
származó bevétel 847 0 3 444 

  4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 0 
  5.  Egyéb bevétel 57 0 14 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 33 810 0 31 361 
C. Összes bevétel (A+B) 928 085 0 953 682 

      

 
 

   
adatok E 
Ft-ban  

Sor-
szám   A tétel megnevezése Előző 

időszak 
Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév 

D. Közhasznú tevékenység 
ráfordításai   933 829 0 935 162 

    Anyagjellegű ráfordítás 362 516 0 377 446 
    Személyi jellegű ráfordítás 510 380 0 527 060 
    Értékcsökkenési leírás 40 574 0 23 279 
    Egyéb ráfordítás 20 359 0 7 377 

E. Vállalkozási tevékenység 
ráfordításai   12 225 0 18 444 

    Anyagjellegű ráfordítás 7 713 0 14 807 
    Személyi jellegű ráfordítás 3 818 0 3 270 
    Értékcsökkenési leírás 2 0 42 
    Egyéb ráfordítás 692 0 325 

    Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 0 0 0 

F. Összes ráfordítás (D+E)   946 054 0 953 606 

G. Adózás előtti vállalkozási 
eredmény (B-E)   21 585 0 12 917 

H. Adófizetési kötelezettség   71 0 0 

I. Tárgyévi vállalkozási 
eredmény (G-H)   21 514 0 12 917 

J. Tárgyévi közhasznú 
eredmény (A-D)   -39 554 0 -12 841 
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:     
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.                                                   Adószám:25313433-2-42   
         
  7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban)   
            

      Alapadatok   Előző év (1) Tárgyév (2)   
             

  B. Éves összes bevétel     928 085 953 682   
  ebből:               
  C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg 

      
        
        

  D. Közszolgáltatási bevétel     848 960 902 476   

  E. Normatív támogatás           
  F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás 
      

        

  G. Korrigált bevétel {B-(C+D+E+F)}   79 125 51 206   

  H. Összes ráfordítás (kiadás)   946 054 953 606   

  I. Ebből személyi jellegű ráfordítás   514 198 530 330   

  J. Közhasznú tevékenység ráfordításai   933 829 928 110   

  K. Tárgyévi eredmény     -18 040 76   
  

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően) 

      
        
        
        

    Erőforrás ellátottság mutatói   Mutató teljesítése   
            Igen Nem   

  Ectv. 32 & (4) a) {(B1+B2)/2 > 1.000.000.-Ft}   

 

  
 

 

  
 

  

  Ectv. 32 & (4) b) {K1+K2 >=0}           

  Ectv. 32 & (4) c) {(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > =0,25}       

    Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése   

  
Ectv. 32 & (5) a) {(C1+C2)/(G1+G2) 
>=0,02}     

 

  
 

 

  
 

  

  
Ectv. 32 & (5) b) {(J1+J2)/(H1+H2) 
>=0,5}           

  Ectv. 32 & (5) c) {(L1+L2)/2 >=10 fő}           
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VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA: 

 

 

Vállalkozási bevétel 31 360 548 Ft 
Vállakozási kiadások:   
közüzemi díjak 100 Ft 
anyag-készlet beszerzések 113 994 Ft 
egyéb szolgáltatások 1 246 563 Ft 
reklám és propaganda költség 0 Ft 
karbantartási költség 10 416 Ft 
bérköltség 2 023 371 Ft 
külső személyi juttatás 705 615 Ft 
reprezentáció 10 931 Ft 
bérjárulék 530 307 Ft 
egyéb ráfordítás 13 436 308 Ft 
értékcsökkenés 42 043 Ft 
adók 323 799 Ft 
 

 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a 
Budapest VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási 
Szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette.  


