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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.
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: Pikó András, polgármester
A társaság működésének időtartama:
Határozatlan
A társaság jogállása:
-

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

-

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

-

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

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

-

A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Cégközlönyben
teszi közzé, továbbá a saját honlapján is nyilvánosságra hozza.

-

A Társaság vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

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

A Társaság tevékenységi körei
A társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. § (1) bekezdése alapján:
közhasznú tevékenységek
-

TEÁOR szerint megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek

-

a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági-vállalkozási tevékenységek
A Társaság közhasznú tevékenységei:

-

közösségi, társadalmi tevékenység

-

kulturális képzés

-

egyéb oktatási tevékenység

-

szociális tevékenység, időskorúak gondozása

-

oktatást kiegészítő tevékenység

-

egyéb szociális ellátás

-

vállalkozásfejlesztés

A Társaság e tevékenységeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13 §-ban és a 23. §-nak (5) bekezdésében a 11. és 19. pontjában foglalt „szociális
és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások”, valamint a „nemzetiségi ügyek” közfeladat
ellátása érdekében végzi. Ezen feladatok megvalósítására az Alapítóval közszolgáltatási
szerződés köt. A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz,
mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. III. tv.)
A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.
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A Társaság alaptőkéje
A Társaság alaptőkéje 5.000.000- Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000 Ft, azaz ötmillió
forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100%-a.
A részvények előállításának módja: dematerializált módon történik. A részvények kibocsátási
értéke megegyezik a részvények névértékével.

Igazgatóság, vezérigazgató, képviselet
A Társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a
társaságot. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, jogait, feladatait testületként
gyakorolja. A munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke egyedül gyakorolja. Képviseli a
társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és
irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét.
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

-

Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása

-

Folyamatos jogszabálykövetés

-

Házi pénztár kezelése

-

Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés

-

Határozatok nyilvántartása

-

Nyilvánosság biztosítása
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-

Iktatás

Döntések és hozzá kapcsolódó feladatok
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadása
Döntés (2019.01.21.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 36/2019. (I.21.) sz. határozatában úgy döntött, hogy
elfogadja a JKN ZRT. közszolgáltatási szerződés 2.számú mellékletének aktualizálásához a
határozat 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal. Elfogadta a 2. számú mellékletét képező,
Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi Üzleti tervét.
Elvégzett feladat: A feladatellátás biztosítása az Üzleti tervben és a közszolgáltatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.
Rendelkezésre állt határidő: 2019. január 22.
Életmentő pont üzemeltetésének meghosszabbítása
Döntés (2019.02.11.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 95/2019. (II.11.) sz. határozatában úgy döntött,
hogy 2018. december 15. napjától a 35315 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII.
kerület, Dankó u. 18. szám alatti ingatlan külső és belső kerítés közötti területének
„ÉLETMENTŐ PONT”-ként való működését 2019. március 14. napjáig meghosszabbítja,
azzal, hogy az üzemeltetési feladatokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el.
Felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági elnökét, a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel 2018. december 13. napján megkötött használati szerződés
meghosszabbítására, annak érdekében, hogy a területet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. „ÉLETMENTŐ PONT”-ként üzemeltesse 2019. március 14. napjáig.
Elvégzett feladat: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt. között 2017. december 15. napján létrejött használati szerződés
meghosszabbítása megtörtént.
Rendelkezésre állt határidő: 2019. 02.11.
Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
Döntés (2019.02.21.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2019. (II.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a határozat
mellékletét képező VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú Budapest-Józsefváros, MagdolnaOrczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó Megvalósíthatósági
Tanulmány tartalmi elemeit, azzal, hogy a módosításokkal nem érintett rész tekintetében a
109/2018. (XII.18.) számú határozat 2. pontjában foglaltak irányadók. Felhatalmazza a
polgármestert a határozat 1.) pontja szerinti, VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú BudapestJózsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó
Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei Irányító Hatóság felé történő benyújtására.
Elvégzett feladat: Megvalósítási tanulmány
Rendelkezésre állt határidő: 2019. március 1.

Javaslat önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntések megvalósítására
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Döntés (2019.02.21.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete 30/2019. (II.21.) számú határozatában az alábbiak szerint hozta meg döntését:
1.) A Budapest VIII. kerület, 35339 hrsz.-ú, természetben a Magdolna u. 24. szám alatti ingatlan
helyett a 35315 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 18. szám alatti ingatlan
működik tovább közösségi kertként. A közösségi kert kialakítására 2.500,0 e Ft-ot biztosít az
általános tartalék terhére.
2) Az 1) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat –
működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatát csökkenti 2.500,0 e Ft-tal és
ezzel egyidejűleg a 11601-03 cím - önként vállalt feladat - kiadás/egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.
3) Az 1) pontban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.-vel kötött használati megállapodás módosítására és aláírására.
4) Az 1) pontban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-vel kötött közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási
szerződés módosítására.
Határidő: 1) és 2) pontok esetében 2019. február 21., 3) és 4) pontok esetében 2019. március
31. napja.
Elvégzett feladat: A feladatellátást a JKN Zrt. határidőben elvégezte.
Rendelkezésre állt határidő: 2019. március 31.
Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Döntés (2019.02.21.): Képviseleti döntés szerint:
3. felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatóság elnökét a határozatban foglalt
kitüntetési ünnepség megszervezésére és lebonyolítási feladatok ellátására.
Elvégzett feladat: A kitüntetési ünnepség megszervezését és lebonyolítási feladatokat a JKN
Zrt. elvégezte.
Rendelkezésre állt határidő: 2019. február 21. ünnepség dátuma: 2019. március 24.
Javaslat környezetszennyező műanyag termékek felhasználásának csökkentésére
Döntés (2019.02.21.): A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elkötelezett a PET palack
felhasználás csökkentésében az Önkormányzat valamennyi költségvetési intézményénél és a
100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságánál, ennek érdekében felkéri a
polgármestert, gondoskodjon az ehhez szükséges intézkedések megtételéről.
Elvégzett feladat: A JKN Zrt. a PET palack felhasználás csökkentése érdekében elkötelezett,
így minden intézményében bevezetésre került, megbízási szerződés megkötésével kizárólag
cserélhető ballonos víz felhasználásával oldotta meg a feladatellátást.
Rendelkezésre állt határidő: 2019. június 30.

Telephelyről szóló döntés
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Polgármesteri Döntés (16/138/2019.03.24.): A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.)
önkormányzati rendelet 49. § (2) BEKEZDÉS c) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (székhely: 1084. Budapest, Mátyás tér 15.,
cégjegyzékszám: 01 10 048493., adószám: 25313433-2-42) vonatkozásában, a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint tulajdonos nevében és képviseletében
úgy döntök, hogy a Társaság telephelyként használt 1086 Budapest, Dankó utca 18. szám alatti
(35315 hrsz.) önkormányzati tulajdonú ingatlan a Társaság telephelyei közül törlésre kerüljön.
Elvégzett feladat: Az alapító döntése értelmében a Fővárosi Cégbíróságra az íratok benyújtásra
kerültek, a Társaság alapszabályában az átvezetések határidőben megtörténtek.
Rendelkezésre állt határidő: 2019.04.24. (30 nap)
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi éves jelentés elfogadására
Döntés (2019.04.15.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 380/2019. (IV.15.) sz. határozatában úgy döntött,
hogy elfogadja a JKN ZRT. 2018. évi jelentését és felkérte a JKN ZRT-t, hogy az elfogadott
elszámolás alapján 55 925 530 Ft túlkompenzációt fizessen vissza az Önkormányzat részére.
A VPB tudomást veszi, hogy az elszámolásban kimutatott költségek között a 2018. évi üzleti
tervben nem szereplő előző években el nem határolt 9 046 576 Ft összegű értékcsökkenés is
elszámolásra került.
Elvégzett feladat: A túlkompenzáció visszafizetése az Önkormányzat felé.
Rendelkezésre állt határidő: 2018. április 15.
Döntés a JKN Zrt. könyvvizsgáló személyéről
Polgármesteri Döntés (16/138/10/2019.05.21.): „A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.)
önkormányzati rendelet 49. § (2) BEKEZDÉS c) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (székhely: 1084. Budapest, Mátyás tér 15.,
cégjegyzékszám: 01 10 048493., adószám: 25313433-2-42) legfőbb szervének jogait gyakorló
alapító vezető szervének hatáskör átruházására figyelemmel és annak nevében a Társaság
vonatkozásában, a Társaság könyvvizsgálatát ellátó KASNYIK & TÁRSA Számviteli
Szolgáltató Kft. (székhely: 2131 Göd, Rozmaring utca 7., cégjegyzékszám: 13 09 187708,
adószám: 10673470-2-13) megbízását 2019. május 31. nappal megszüntetem és a Társaság
könyvvizsgálójának 2019. június 01. napjától 2020. május 31. napjáig az MP Börze Pénzügyi
Szolgáltató Kft.-t ( a székhely: 8200 Veszprém. Hoffer Ármin sétány 2., cégjegyzékszám: 19
09 514749, adószám: 23733512-1-19, képviseli: Mátyás Pál ügyvezető) választom meg,
130 000,-Ft/hó díjazással.”
Elvégzett feladat: Az alapító döntése értelmében a Fővárosi Cégbíróságra az íratok benyújtásra
kerültek, a Társaság alapszabályában az átvezetések határidőben megtörténtek.
Rendelkezésre állt határidő: 2019.06.24. (30 nap)

2018. évi mérleg elfogadása
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Döntés (2019.05.21.): Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 540/2019.(V.21.) sz. határozatában úgy döntött,
hogy elfogadja, a könyvvizsgálói jelentés alapján, a JKN ZRT. 2018. évi egyszerűsített záró
beszámoló mérlegét, eredménykimutatását, illetve a közhasznúsági jelentését.
Elvégzett feladat: A 2018. évi mérleg elektronikus benyújtása az Igazságügyi Minisztérium
felé.
Rendelkezésre állt határidő: 2019. május 31.
Javaslat figyelmeztető feliratok elhelyezésével kapcsolatos tulajdonosi döntés
meghozatalára
Döntés 661/2019.(VI.24.): A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
tulajdonosi hozzájárulását adja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére 2019.06.152020.06.15. közötti időszakra helyszínenként 0,5 m2 nagyságú aszfalt felirat elhelyezésére 89
helyszín 20 m-es körzetében.
Elvégzett feladat: A figyelmeztető feliratok kihelyezése megtörtént.
Rendelkezésre álló határidő: 2019. június 24.
A Zsendülő Tanodával kapcsolatos döntések
Döntés KT 100/2019.(VII.04): Képviselő-testület a tanoda megnevezésű közfeladat ellátásával
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t bízza meg és az Önkormányzat és a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt. között fennálló Közszolgáltatási szerződést a tanodai program
működtetésével kiegészíti, valamint a szerződést 2024. szeptember 30. napjáig
meghosszabbítja és elfogadja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat és a JKN Zrt.
között fennálló Közszolgáltatási szerződés 14. számú módosítását
Elvégzett feladat: A közszolgáltatási szerződé aláírása megtörtént
Rendelkezésre álló határidő: 2019. június 4.
Igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbítása
Polgármesteri Döntés (16/138/13-16/2019.07.21.): Az Alapító a JKN Zrt. igazgatósági
tagjainak és az elnökének a megbízatását 2024. 08. 31. napjáig meghosszabbította.
Elvégzett feladat: A megbízási szerződések aláírása, cégiratokon történő átvezetése megtörtént
Rendelkezésre álló határidő: 2019. augusztus 21.
Az Alapszabály módosítása
Döntés 1006/2019.(IX.09): A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott
hatáskörében eljárva, mint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes
tulajdonosa dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező tartalommal a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt. alapszabály módosítását.
Elvégzett feladat: A módosítás átvezetése megtörtént
Rendelkezésre álló határidő: 2019.október 9.
Szabadságkoncert megszervezése lebonyolítás 2019.09.27-én
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Döntés 1010/2019.(IX.09): A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
megbízza Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy a beszerzési szabályzata alapján
folytassa le a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat nevében a programhoz kapcsolódó
beszerzési eljárásokat, illetve felkéri a rendezvény megszervezésére, lebonyolítására.
Elvégzett feladat: A rendezvény lebonyolítása megtörtént.
Rendelkezésre álló határidő: 2019. június 24.
Új Igazgatósági tagok kinevezése
Döntés KT 146/2019. (XI.07): A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági tagjainak 2019. november 07.napi hatállyal 2024.
november 07-ig megbízza: Kovács Ottót, dr. Gőz Gabriellát és Molnárné Kővári Györgyit.
Elvégzett feladat: A megbízási szerződések aláírása, cégiratokon történő átvezetése megtörtént
Rendelkezésre álló határidő: 2019. december 7.
Új Felügyelő Bizottsági tagok kinevezése
Döntés KT 159/2019.(XI.28): Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsági tagjainak 2024. november 28-ig megbízza Rimán Edinát,
Neubauer Józsefnét és Bedő Petrát.
Elvégzett feladat: A megbízási szerződések aláírása, cégiratokon történő átvezetése megtörtént
Rendelkezésre álló határidő: 2019. december 28.
IG elnöki pályázat kiírása
Döntés KT 184/2019.(XII.19): A Képviselő-testület, mint a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét
képező, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöki feladatok ellátására kiírt
pályázati felhívást; egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Józsefváros honlapján
történő megjelentetésééről.
Elvégzett feladat: A pályázati kiírás megtörtént
Rendelkezésre álló határidő: 2019. december 31.
Közszolgáltatási szerződés módosítása a JKN Zrt. átmeneti gazdálkodása
Döntés KT 180/2019.(XII.19): A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződést az átmeneti gazdálkodás
idejére, azaz 2020. február 29. napjáig meghosszabbítja, oly módon, hogy a január és február
havikompenzáció összege a 2019. évi eredeti előirányzat 1/12-ed része. Felkéri a polgármestert
a szerződés módosítások aláírására.
Elvégzett feladat: A szerződés módosítás aláírása megtörtént
Rendelkezésre álló határidő: 2019. december 31.
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II. Üdültetés
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. augusztusa óta látja el a Józsefvárosi
Önkormányzat önként vállalt üdültetési feladatait Verőce-Magyarkúton és BalatonalmádiKáptalanfüreden.
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 biztosítja az erdei iskolába érkező gyermekek, a
józsefvárosi intézmények dolgozóinak elszállásolását, igény szerinti étkeztetését, a tábor
üzemeltetési feladatait. A tábor közmű kötelezettségei átírásra kerültek a szolgáltató nevére.
A Képviselő-testület 117/2017. (V.11.) számú határozata alapján 2017. szeptember 1-jétől
minden, az önkormányzat fenntartásában lévő vagy 2016. december 31-ig általa működtetett
oktatási-nevelési intézménybe járó gyermek, vagy az önkormányzat fenntartásában lévő
gyermekjóléti intézmény ellátottja, vagy az önkormányzat fenntartásában működtetett Biztos
Kezdet Gyerekházat igénybe vevő gyermek, a gyermekkel együtt táborozó közeli hozzátartozói
és gyámja számára ingyenesen biztosított a magyarkúti intézményi táboroztatás. 2018-ban a
döntésnek megfelelően történt a csoportok tájékoztatása, szervezése, a költségek viselése.
Az Erdei Iskolában az elhasználódott ágyneműk helyett 100 db új ágynemű garnitúrát
(kispárna, nagypárna, paplan, huzatok, takaró) vásároltunk.
A turista szint teljes bútorzatát kicseréltük (ágyak, szekrények)
Az üdülőt üzemeltető vállalkozó tevékenységével az oda látogatók elégedettek, az ételek
ízletesek és bőségesek.
Az erdei iskolai csoportok jelentkeztetését, időbeosztását, az intézményi igények biztosításához
szükséges szervezést, elszámolást a Divízió munkatársai végzik.
A táborvezető napi kapcsolatban állt a csoportkísérőkkel, és az intézmények vezetőivel. A
védőnői szolgálatot, illetve az ellenőrzést az üzemeltető vállalkozó biztosítja, az időpont
egyeztetéseket a táborvezető végzi.
Az érkező csoportok részéről felmerült igényeket továbbítjuk a szolgáltató felé, aki
maximálisan igyekszik azokat teljesíteni.
A JKN Zrt. biztosítja a gyermekek csomagjainak szállítását Budapestről Magyarkútra és vissza
saját gépjárművével.
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A 2019. évi üzleti tervben meghatározott 4500 vendégéjszakát nem léptük túl, a tervezett
keretlétszámon belül teljesíteni tudtuk az összes táborozási igényt.
2019. szeptemberében valamennyi érintett (tábort szervező kísérő tanárok, igazgatók,
tankerületi vezetők, SZMK-k, diákszervezetek) bevonásával egyeztetést szerveztünk a
gyermeküdültetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokkal kapcsolatban. A szakmai napon
a folyamatban lévő káptalanfüredi építkezés terveit egyeztettük, hogy a kiviteli tervek
összeállításánál hatékonyabban képviselhessük a speciális igényeket, valamint közösen
feltártuk a gyermeküdültetés kihasználtságának, hatékonyságának javítási lehetőségeit. Az
alábbi egyeztett javaslatok születtek: 1. kísérők díjazásának emelése, 2. a kísérő tanárok
családtagjai vehessenek részt (szabad kapacitás esetén) a táborozáson, 3. A magyarkúti erdei
iskola saját üzemeltetésbe vételével biztosítsuk ott lakó munkavállalókkal a 0-24 órás
felügyeletet és adjunk segítséget a programok szervezésében 4. eszközfejlesztési javaslatok
(szobafelszerelés, játszóeszköz, tűzrakóhely, stb.). A fenti javaslatcsomag minden elemét
beterveztük a 2020-as költségvetésbe.
A vendégül látott csoportok:
Intézmény
vendégéjszaka
Biztos Kezdet Gyerekház
164
Katica Tagóvoda
118
Vajda Péter Ált
864
Napsugár Tagóvoda
84
Deák-Diák Ált. Isk.
157
JEGYMIAI
72
Lakatos Menyhért Ált.
80
Molnár Ferenc Ált. Isk.
456
Németh László Ált. Isk.
180
JSZSZGYK Családos
35
JSZSZGYK ENO + idősellátás
39

létszám
41
34
224
21
89
18
15
126
45
35
16
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Magyarkúti adatok intézményenként 2019. éves
864

vendégéj

létszám
456

164
41

224
118
34

84

157
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80
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35 35

39 16

2019 évben vendégéjszakák száma: 2249
Káptalanfüredi tábor / strand
A Káptalanfüredi gyermektábor 2019. évben építési munkák miatt nem működött. A
gyermekek és ellátottak üdültetését a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. másik üdülőhely
igénybevételével biztosította.
Együttműködési, és szálláshely szolgáltatási szerződést kötöttünk a XIX. kerületi
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetével (GESZ) a feladat ellátására.
A GESZ látja el Káptalanfüreden a szállás és étkeztetés feladatkörét a józsefvárosi intézmények
számára. Viszonzásul a JKN Zrt. ingyenes használatot biztosított a Józsefvárosi Gyermeküdülő
strandján a GESZ Káptalanfüredi Üdülőtáborát igénybe vevők részére.
Az együttműködés zökkenőmentes volt.
A táborvezető szoros kapcsolatban állt a csoportkísérőkkel, ellátta őket a szükséges
információkkal.
A 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 2019. évi üzleti tervben meghatározott 4200 vendégéjszakát nem léptük túl, a tervezett
keretlétszámon belül teljesíteni tudtuk az összes táborozási igényt
A vendégül látott csoportok:
Intézmény
vendégéjszaka létszám
JSZSZGYK ENO
95
19
JSZSZGYK CSGYK
165
33
JSZSZGYK GYÁO
48
12
13

Losonci Téri Ált. Isk.
Németh László Ált
Molnár Ferenc Ált. Isk.
Vajda Péter Ált. Isk.
JSZSZGYK Idősellátás
Deák Diák Ált. Isk.
Katica Óvoda

655
297
679
483
250
707
64

141
35
139
110
50
189
16

Káptalanfüredi adatok intézményenként 2019. éves
679

655
vendégéj

létszám

483
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250

141
33

48

707

12

139
35
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110
50

JSZSZGYK JSZSZGYK Losonci Németh Molnár
Vajda JSZSZGYK Deák Diák
CSGYK
GYÁO
Téri Ált. László Ált Ferenc Péter Ált. Idősellátás Ált. Isk.
Isk.
Ált. Isk.
Isk.

64

16

Katica
Óvoda

2019 évben vendégéjszakák száma: 3443
Strand
Az idény 2019.05.27-09.12-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 2019. évi szezon rendben lezajlott, a strand téliesítése októberben megtörtént.
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Nyári tábor
60 fő
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50 fő

Nyári tábor

40 fő
100 fő
0 fő
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10 fő
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0%

3 fő

0 fő
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III. Közösségi divízió
JKN Zrt. Közösségi divízió tevékenységei 2019-ben a programok vezetői által készített
beszámolók, és a szerveren talált információk és a könyvelési adatok alapján:
Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári, szünidei szabadidős
foglalkozás, étkeztetéssel (kötelező feladat)
Számadatok:
Nyári táborra jelentkezők száma (10 hétre összesen): 161 fő
2019-ben összesen 161 gyermek jelentkezett a táborba, a létszámot turnusokra lebontva az 1.
diagram mutatja. A résztvevő gyermekeket 6 csoportba osztottuk be, 3 kicsi (6-9 éves
korosztály), 3 nagy (10-14 éves korosztály).
A tábor költségeit csupán az ebéd befizetése jelenti a gyermekeknek, amire különböző
kedvezményekben részesülhetnek a gyermekek. 100% kedvezményt a hátrányos helyzet vagy
halmozottan hátrányos helyzet jelenti, e mellett a Rendszeres Gyermekvédelmi
Kedvezményben részesülők is. 50% kedvezményt a nagycsaládos, tartós betegség, Sajátos
Nevelési Igény jelenti. Az ehhez kapcsolódó számokat a 2. diagramm mutatja.
A gyermekek étkeztetése (reggeli, ebéd, uzsonna) a Lakatos Menyhért Általános Iskola
ebédlőjében történt, melyet a Hungast Vital Kft. biztosított.
Az egészségügyi feladatokat Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ védőnői látták
el.
A tábor állandó helyszínei: Kesztyűgyár Közösségi Ház, Homok utcai sportudvar, Fido Ifjúsági
és Szabadidős park, II. János Pál pápa tér, Teleki tér, Kálvária tér, Orczy park, Losonczi tér,
valamint a Grund. 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. A csoportokat forgó rendszerben osztottuk be dráma,
kézműves, sport, mozi, game klub valamint rajzfoglalkozásokra, de fontosnak tartottuk, hogy
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szabadjátékokra is legyen lehetőségük így mindig jutott arra is idő. Kedd délelőttönként az
Orczy Parkban a mozgásos tevékenységeken volt a hangsúly – futball, kosárlabda, street
workout, csapat – és sorversenyek, közös játék és vetélkedők vártak a gyermekekre.
Csütörtökönként egész napos kiránduláson vettünk részt - Gyerekcenter Játszóház, Eleven park,
Orczy kalandpark, Margit Sziget, Minipolisz Játszóház, Tarzanpark, Állatkert, Kölyök vadon,
Grund – Lézerharc, Visegrád, ahol egy lovagi tornát nézhettünk meg, végül ki is próbálhatták
a gyermekek a harci eszközöket.
A Kesztyűgyár Közösségi Ház más szervezetekkel közösen együttműködve (VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság, VIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Józsefvárosi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Közbiztonsági Munkacsoportja, Nemzeti Lovarda, „Wegera
a Kommunikátor: Kutya-segélyszolgálat Alapítvány", Árpád Népe Hagyományőrző,)
valósította meg a programjait.

1. diagram

2. diagram

Közszolgálati finanszírozásból ráfordított költség: 16.000.000Ft
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Szociális gondoskodás
Adományok gyűjtése Baross utca 118. (önként vállalt feladat)
Információ: A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület döntése alapján intézményünk
2012 óta látja el a LÉLEK Program (Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési Közösségi Program) I. Mentorálási pillér (szolidaritás, adományozás) keretében
felajánlott természetbeni adományok elfogadását, raktározását.
Igénybe vett szolgáltatások: közüzemi díjak, rágcsálóírtás, autó karbantartási költségek,
személyi költség.
A raktározási hely a Képviselő testület 143/2017.(VI.08.) sz. döntése alapján, a Baross utca
118. szám alatti raktárhelyiség.
A tevékenységről nincs információ. A megtekintett Baross utcai raktárban a JKN Zrt. tárgyai
kerültek raktározásra, ott raktározásra alkalmas helyiséget nem találtunk. Az adományok
gyűjtésére és a rászorulókhoz eljuttatására nincs hozzárendelve munkaerő.
Közszolgálati finanszírozásból ráfordított költségek: 1.750.000 FT

Fókusz Női Közösségi Központ - Magdolna utca 47. (önként vállalt feladat)
Józsefváros, Magdolna utca 47. szám alatt található a Fókusz Női Közösségi Központ. 2015.
június 15-től itt valósul meg a „Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és
rehabilitációja” című MNP III. alprogram. A szakmai felügyeletet a Kesztyűgyár Közösségi
Ház látja el.
Az egyik legfontosabb célja az intézménynek, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő
nőknek, édesanyáknak, hogy minél több foglalkozáson vehessenek részt, esetleg közösen
találhassanak megoldást problémáikra. Fontos részei a programoknak az önismeret fejlesztés,
a lelki segítségnyújtás, az álláskeresés, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos
kérdéskörök, a család-karrier, munkába állás idejének, módjának kérdései és különféle
szabadidős tevékenységek is.
A Kesztyűgyár Közösségi Ház részeként, a Magdolna utca 47. szám alatt működő Fókusz Női
Közösségi Központ elsősorban a 0-3 életkorú gyermekek nevelését végző Józsefvárosban és
más kerületekben is élő édesanyák és primer családjuk segítésében végez egyedülálló
tevékenységet a kerületben. Számos kikapcsolódást nyújtó program mellett egyéni fejlesztések
is megvalósulnak az életvezetési tanácsadásokon és önismereti csoportokon keresztül.
A 2018. áprilisától életre hívott Én/idő program elemei adják a Fókusz meghatározó
programjait. A közös kávézások és kézimunkázás mellett zajló kötetlen beszélgetések teret
adnak arra, hogy egymás életét és tapasztalatait megismerve a csoport tagjai segítsék egymást
a hétköznapokban és akár egymás szövetségeseiként, barátként is egymás támaszai legyenek.
Különböző konkrét témafeldolgozásokra is sor kerül az interaktív előadások és tematikus
csoportok megvalósulásával. A nő, anya, feleség, testvér, barát szerepkörökhöz kapcsolódó
témákat interaktív előadások formájában is megtaláljuk a Közösségi Központ
programkínálatában. Heti rendszerességgel alkotóműhelyek várják az érdeklődőket, ahol eddig
többek között natúrkozmetikumok, lakásdekorációk és vászonfestmények is készültek. A
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hidegebb hónapokban kulturális programok, kellemesebb időjárás esetén szabadtéri
kirándulások várják az érdeklődőket.
A Fókuszban megvalósuló VEKOP 6.2.1-15201600013. számú pályázati projektnek
köszönhetően heti három napban gyermekfelügyelet biztosított 9 - 16 óra között a családok
számára, mely páratlan lehetőség a kerületben. Számtalan család nagyszülei dolgoznak, illetve
messze élnek és a megtartó közösségi háló részeként mi is részt tudunk vállalni a
szolgáltatásunk biztosításával a gyermekek felügyeletében.
A program neve: Gyermekfelügyelet (VEKOP finanszírozásból)
A program ideje: 2019.01.07. – 2019.12.31.
Résztvevők száma: 8-16 fő/alkalom
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. A VEKOP 6.2.115201600013. számú pályázati projektnek köszönhetően heti három napban gyermekfelügyelet
biztosított 9 - 16 óra között. Az anyukák hálásak a szolgáltatásért és a bizalom kiépülése után
egyre inkább merik a 0-3 éves korú gyermekeket a gyermekfelügyelőkre bízni.
Program neve: Női energia torna
Időpont: 2019.01.07. – 2019.02.28.
Résztvevők száma: 5 fő/alkalom
Az év elején indult az első mozgásos program, mely az édesanyák szülés utáni regenerálódását
tűzte ki célul. Jóga és intim torna elemekkel, illetve az alkalmak végén relaxáló gyakorlatokkal
valósult meg. A mérsékelt érdeklődésre való tekintettel a program február végig működött.
Program neve: Mesekapu
Időpont: 2019.01.07. – 03.12.
Résztvevők száma: 2-6 fő/alkalom
A Mesekapu programunkat az anyukák érdeklődésének eleget téve indítottuk el. Régi, új, távoli
mesék feldolgozását egy kolléganőnk dolgozta fel a résztvevőkkel csoportos foglalkozás
keretében. Az ő munkaterületének és feladatainak átcsoportosítása után a program megszűnt.
A program neve: Angol klub
A program ideje: 2019.01.06. – 06.30.
Résztvevők száma: 2-4 fő/alkalom
A program heti rendszerességgel, eleinte egy, majd másfél 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.
Program neve: Autogén tréning
Időpont: 2019.03. – 06.30. 9 alkalom
Résztvevők száma: 8-10 fő/alkalom
Az önismeret útján fontos, hogy a résztvevők elsajátíthassanak olyan stresszkezelési
technikákat is, amelyeket saját maguk is bármikor tudnak használni a hétköznapjaik során,
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külső segítség nélkül is. Ezzel is erősíteni tudjuk saját felelősségvállalásuk, tudatosságuk
szintjét. Egyik relaxációs módszer ezek közül az autogén tréning, melyet Papp Zsuzsanna
pszichológus, autogén tréner kis csoportban valósított meg.
Program neve: Nevelés büntetés nélkül
Időpont: 2019.05. – 07. 12 alkalom
Résztvevők száma: 12-14 fő/alkalom
A program 2 csoportban 6-6 alkalommal valósult meg Kepes-Végh Júlia pozitív fegyelmezés
oktató vezetésével. A nyár folyamán egy olyan praktikus módszert sajátíthattak el az anyukák,
amely a hisztik és helytelenkedések között nagy segítség. Szeretetteljes mégis határozott
eszközöket sajátíthatták el az anyukák a gyerekneveléshez, amivel mérsékelhetőek a
mindennapi csatározások, veszekedések. Közben fejleszthető a gyermekek önbizalma, a
problémamegoldó készsége és az érzelmi intelligenciája is.
A program neve: Zumba
A program ideje: 2019.03.03. – 2019.12.31. 33 alkalom
Résztvevők száma: 3-8 fő/alkalom
Keddenként nagyon jó hangulatban valósul meg az intenzív mozgást, erősítést és nyújtást
tartalmazó zumba program. Régi és új édesanyák egyaránt lelkesen vesznek részt rajta. A
programon számos olyan anyuka tud aktív testmozgást végezni, akinek kiskorú gyermekének
felügyelete nélkül másra nem lenne lehetősége.
Program neve: Interaktív előadás
Időpont: 2019.01.03. – 12.31. 41 alkalom
Résztvevők száma: 3-14 fő/alkalom
Az interaktív előadások heti egy alkalommal valósultak meg, elsősorban önkéntes előadók,
védőnők, pszichológusok és más szakemberek részvételével az édesanyák igényei alapján. Az
előadások három fő ágon szerveződtek. A munkaerőpiacra való reintegrálását segítő,
gyereknevelési és gondozási kérdéseket tárgyaló, valamint a nőiesség megélésében támogató
programok valósultak meg stabil érdeklődés mellett. Az év során kitértünk a pénzügyi
tudatosságra és a védőnői előadásokkal többször foglalkoztunk az egészséges táplálkozás
témájával.
2019. október 31-én Rendészeti Café program valósult meg az Én/időben
Résztvevők száma: 6 fő (1 alkalom)
Program neve: Alkotó műhely
Időpont: 2019.01.06. – 12.31. 50 alkalom
Résztvevők száma: 3-8 fő/alkalom
Egész évben megvalósuló programnak az alkotó-, kézműves technikák elsajátítása, kipróbálása
és megszerettetése volt az alapvető célkitűzése az év eleji induláskor. A félév során változó
érdeklődés mellett számos szép és egyedi alkotás született meg. A technikák kiválasztásában
lehetőségeinkhez mérten, az édesanyák igényeit és kéréseit is figyelembe vettük.
Program neve: Horgolókör
Időpont: 2019. január 03. – december 31. 45 alkalom valósult meg
Résztvevők száma: 3-10 fő/alkalom
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Csütörtökön a délelőtti órákban működik nagy érdeklődés mellett a Horgolókör, ahol lehetőség
van az a horgolás alapjainak elsajátítására és a különböző minták gyakorlására is. A tavasz
folyamán a Győrkőcfesztivál ökohelyszínére egy nagy virágoskertet állítottak össze horgolt
körökből az ország több pontjáról érkező alkotásokból, melyhez az Én/idő Horgolóköre is sok
csodaszép körrel csatlakozott. Az év második felében a közösségi térben lévő kanapéra
készítettek az édesanyák közösen egy horgolt négyzetekből álló egyedi takarót. A Horgolókör
igazi kis közösségként működik az Én/időben; zárt Facebook csoportot is működtetünk annak
érdekében, hogy az otthon felmerült kérdéseket és ötleteket egyeztetni tudjuk.
Program neve: Pszichológiai konzultáció
Időpont: 2019.01.06. – 12.31. 42 alkalom
Résztvevők száma: 4-8 fő/alkalom
A program hetente egyszer 9-16 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. A célcsoporttagok helyzetéből
adódóan a leggyakoribb probléma továbbra is a kimerültség, a fáradtság, a fizikai változásokból
adódó önelfogadás, a megváltozott szerepekben való megfelelés nehézsége. Több ügyfél
esetében szükséges más szakemberek bevonása is.
Pszichiátriai vagy határterületet érintő esetek kapcsán a szakszerű tájékoztatás és más
intézményhez vagy szakemberhez való elirányítás megtörtént.
Program neve: Tipegő
Időpont: 2019. január 06. – december 31.
13 program valósult meg
alkalmanként 3-4 család részvételével 13 alkalom
Képzett gyógypedagógus, Németh Kinga végzett állapotfelmérést és tanácsadást az alábbi
területeken: beszédfejlődés, mozgásfejlődés: mozgásos ügyetlenség, mozgásformák
kimaradása (forgás, kúszás-mászás, stb.), értelmi fejlődés. Egy alkalommal négy gyermeket
tudott fogadni 30 perces beosztással. Erre a programra sok új édesanya érkezett gyermekével.
Program neve: Családi délelőtt
Időpont: 2019.01.06. – 12.31. 33 alkalom valósult meg
Résztvevők száma: 1-7 család/alkalom
A családi délelőttök, melyeken az édesapák is részt vehettek különböző programokkal várták
az érdeklődőket. Legtöbben a társasjáték és a gasztronómiai témájú alkalmakra érkeztek. A
meghirdetett kirándulásokra alacsony volt az érdeklődés, csak a Fűvészkertben valósult meg
külső program. Az anyák napi fotózás idén is sok résztvevőt vonzott. A nyári időszakban
szünetelt ez a programelem. Szeptembertől decemberig 11 alkalommal valósult meg a családi
délelőtt többek között az alábbi tartalmakkal: játék délelőtt, süteménykészítés, ruhacserebere,
salátakészítés és utazási élménybeszámolók.
Program neve: Baba-mama börze
20

Időpont: 2019. október 18. - december 13. 2 alkalom valósult meg
októberben 20 család, decemberben 13 család részvételével
Új programként Női- és gyermekruha, játék csereberét szerveztünk a Kesztyűgyár Közösségi
Házban.
Program neve: Családi piknik (VEKOP)
Időpont: 2019. áprilistól-szeptemberig havonta egy alkalom
6 programon a résztvevők száma: nagyjából 200 fő (összesen)
Résztvevők száma: 25-50 fő/alkalom
A havonta egy alkalommal szombatonként 10:00-14:00 óra között megrendezésre kerülő
Családi piknik a családokat helyezte a középpontba. A kisebbeknek zenei koncertek, bábjáték,
a nagyobbaknak interaktív feladatok, szabadtéri játékok tették izgalmassá a szabadidőt. A
családok gyümölcsöt és apró ajándékot is kaptak.
Közszolgálati finanszírozásból ráfordított költségek: 10.000.000Ft
Közfoglalkoztatás (kötelező feladat)
2019. évben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok közül az első, mely előző
évben kezdődött, 2019. február 28-ig tartott. 15 fő kulturális segítőt alkalmaztunk a Józsefvárosi
Cigányzenekarban.
Az előző évektől eltérően, csak alapfokú végzettséghez kötött állásokat töltöttek be a
munkavállalók.
2019. március 5-én indult újra két hosszabb program, melyek átnyúlnak a következő évre. Az
előző évhez hasonlóan, de kevesebb létszámmal, 10 fő kulturális segítőt alkalmaztunk a
Józsefvárosi Cigányzenekarban, és a 2 fő alapfokú végzettséghez kötött segédmunkás
státuszból egyet sem sikerült betölteni, a Kormányhivatal nem tudott közvetíteni a helyekre
álláskeresőt. Megbízási jogviszonnyal 2019-ben 63 roma zenészt foglalkoztattunk.
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. 2019. 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
értesítést állítunk ki az illetékes Osztálynak. 2019-ben 1 fő szabálysértőt fogadtunk. Az előző
évhez képest a létszám csökkent, azoknak a nálunk jelentkező szabálysértőknek, akiknek a
kiszabott óraszámai magasabbak, a ledolgozási ideje elhúzódik.
Közszolgálati finanszírozásból ráfordított költségek: 92.256.377 Ft
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A program neve: Álláskereső Klub
A program ideje: 2019.01.05. – 2019.12.21. 36 alkalom
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: Állásra fel!
A program ideje: 2019.02.08.-07.14.
Résztvevők száma: 1 program 3 alkalom: összlétszám: 14 fő (becslés)
A program a VIII. kerületi munkaügyi központtal szervezésében a Kesztyűgyár alkalmazottai
közreműködésével valósult meg, havi három alkalmas készségfejlesztő tréning formájában. 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. A munkaügyi központ által delegáltak számára kötelező a
megjelenés, amit vissza is kellett igazolni a Munkaügyi Központ felé, mégis jelentős volt a
lemorzsolódás.
Közszolgálati finanszírozásból ráfordított költségek: könyvelési adatok alapján nem
beazonosítható

Szabadidős és Sport rendezvények
A program neve: Nyitott ház
A program ideje: 2019.01.10 – 2019.12.19., 26 alkalom
Résztvevők száma:10 fő (átlag)
A Nyitott Ház sport és szabadidős foglalkozást biztosító programsorozat, ahol vegyesen lehet
benti és kinti játékokat használni ezen a programon a legnépszerűbb az egyéni és a páros
társasjátékok: kártyajátékok, csocsó, pingpong, darts, activity stb. Fontos, hogy a fiatalok a
szabad idejüket 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. Játék által ismerkednek meg a szabályokkal és azok
fontosságával.
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A program neve: Dance Aerobic
A program ideje: 2019.02.06.-2019.12.18. 43 alkalom
Résztvevők száma: 9 fő (átlag)
A program hetente egyszer valósult meg, szerdánként egy óra időtartamban a Kesztyűgyár
közösségi ház Tükörtermében. A Dance 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: Drámajáték a Lakatos Menyhért Általános Iskola
A program ideje: 2019. március, április, május 3 alkalom
Résztvevők száma:12 fő
A program a Kesztyűgyár Közösségi Ház és Lakatos Menyhért Általános iskola alsós tagozatos
diákjaival valósult meg a közös munka. A találkozásokat megelőzően mindig megkaptuk azt a
tematikát, amit a Pedagógus kolléga megadott nekünk, hogy mit szeretne, mivel foglalkozzunk
a diákokkal és mi úgy alakítottuk ki a programot, hogy interaktív legyen és játékosan
közelítettük meg az adott témát, hogy könnyebben megértsék azt. A foglalkozásokat a
visszajelzések szerint nagyon szerették a diákok és a Pedagógus Kollégának is nagy segítség
volt. Célunk az az volt a programmal, hogy egy könnyen megértsék a diákok az adott
tananyagot és megtanuljanak tanulni ezzel is kedvet kapjanak az ismeretek elsajátításában.
A program neve: Boksz
A program ideje: 2019.01.03.-12.18., 92 alkalom
Résztvevők száma: 11 fő (átlag)
Hetente kétszer Sipos Mihály edző bevonásával valósult meg a foglalkozás. Kiemelt szerepet
kap ez a sportág a programkínálatban, hiszen pedagógiai és egészségügyi szempontból is
fontos. A sport pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a lélekre és a szellemre is hatnak.
A bokszedzés fitten tart és segít az egészség megóvásában, a testerősítés és az önbizalomnövelés egyik legjobb módja, továbbá fegyelmet és kitartást tanít. Biztonságos közegben
edzhetnek a fiatalok, ahol sport mellett baráti kapcsolatokra is szert tehetnek. 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: 2019.01.08-12.19. 132 alkalom
Résztvevők száma: 15 fő
A foglalkozás hetente három alkalommal valósult meg. Három csoporthoz - kezdő,
középhaladó és haladó – volt lehetőség csatlakozni. A gyermekek egyforma fellépő ruhában
táncoltak. Az oktató személye biztosította a magas szintű képzést, aki rengeteg magyar
sztárfellépő háttértáncosa. A Dance Force csapata különböző versenyekre jár, ahol a csapat
mindig sikeresen szerepel továbbá a Kesztyűgyár közösségi ház rendezvényein is felléptek.
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A program neve: Meglepetés péntek
A program ideje: 2019. január 1. – december 31.
Résztvevők száma: 3-12 fő
A Kesztyűgyár Közösségi Ház hagyományosan péntekenként tartotta családi programját, ahol
minden alkalommal újabb és újabb programokat terveztünk a családoknak, ahol aktívan
kikapcsolódhattak. Programunkat úgy építettük fel, hogy a minden hónap első pénteki napja
Tini Disco volt, a hónap többi napja pedig úgy zajlott, hogy volt benne kreatív rész, ahol lehetett
alkotni közösen. Kirándultunk, moziba mentünk vagy a nagyobb ünnepinket tartottuk, mint
Márton Nap vagy a Farsang. Azok programok voltak a legsikeresebbek mikor moziba vagy
játszóházba mentünk a családokkal, ezeken a programokon a Kesztyűgyár Közösségi ház fizette
a belépőket és a BKV jegyeket.
A program neve: Sportfactory
Program ideje: 2019.01.08. – 2019.12.19.
Résztvevők száma: 8 fő (átlag)
A program hetente egyszer keddi napokon valósult meg 16:00 óra és 19:00 óra között, amíg az
időjárás engedte, a Homok utcai sportudvaron is lehetett sportfoglalkozásokat tartani, mint
például foci, kosárlabda, tollas, majd a Ház termeiben folytattuk a találkozókat, amikor
hidegebb időszak következett. Legnépszerűbb csapatjátéknak a foci és kosárlabda bizonyult,
télen pedig a csocsó és a ping-pong valamint a gyerekíjászat. Fontos számunkra, hogy
elősegítsük a szociális és kognitív fejlődést. A gyerekek a játékok által ismerkednek a
környezetükkel, valamint kortárs kapcsolatok alakulhatnak ki, megtanulják elfogadni a
vereséget, és ha egyikük sikeresebben játszik tud segíteni a társának miben hol, lehetne
fejlődnie.
A program neve: Mesejátszda szín-Játékos foglalkozás 5-12 éveseknek Sirok Eszter: Dezső,
a béka c. műve alapján.
A foglalkozás a Kesztyűgyár Közösségi házban 2019. októberében indult el. A foglalkozást
Valu Rebeka színésznő vezeti Sirok Eszter: Dezső, a béka című mesekönyvének történeteit
alapul véve. Célunk a játékos fejlesztés mellett a könyvben szereplő történetek színpadra
állítása. A foglalkozásokat keddenként 16:30 és 18:00 között vannak, az óvodás és kisiskolás
korosztály részvételével. Minden alkalommal kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek
kreativitásának fejlesztésére, közösségben működésük segítésére. Decemberre a kezdeti 3-4
óvodás gyermek mellett már kisiskolások is bekapcsolódtak a játékba, januárra már 7-8 gyerek
állandó résztvevője a foglalkozásoknak. Karácsony előtt bemutató órát is tartottunk a
szülőknek, testvéreknek.
Program neve: Dráma csoport TEGYESZ
A program ideje: 2019. január-február 2 alkalom
Résztvevők száma: 5 fő
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Programunk célja az volt, hogy a bent lévő gyerekeknek olyan programsorozatot biztosítsunk,
ahol alkalmuk van kiszakadni a benti közegből és különböző társasjátékokkal játszhatnak.
Sajnos a programot bár szerették a gyerekek, de kevés volt kolléga a Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálatban (TEGYESZ) igy nem mindig tudtak átjönni a foglalkozásra, ezért közös
megegyezéssel befejeztük a találkozókat.
Program neve: Dráma csoport CSÁO
A program ideje: 2019. január-február 2 alkalom
Résztvevők száma: 4 fő
Programunkat a Koszorú utcai Családok átmeneti otthonában valósítottuk meg és a
Kesztyűgyár Közösségi Házban. Szerettük volna, ha gyerekek, akik ott vannak az otthonban
nyitottabbak és el tudják mondani a bennük lévő érzéseket. A csoport megalakulásakor
megegyeztünk, hogy ez egy zárt csoport innen semmilyen információ nem mehet ki, minden
foglalkozást előre felépítettünk játékokkal és időt hagyva azok megbeszélésére. Sajnos, bár a
gyerekeknek tetszettek a találkozók, de az iskola miatt plusz órák és sport végett az estére nem
mindig volt kedvük a foglalkozáshoz, ami késő délután zajlott 18:00- 19:00 óra között így a
csoportot lezártuk.
A program neve: Festőműhely
A program ideje: 2019.01.03.- 2019.12.16., 100 alkalom
Résztvevők száma: 9-20 fő/alkalom
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. Heti
1 alkalommal a Koszorú utcai Óvodával közösen az Arany Alkony Idősek Otthonában tartott
óvodásoknak, és időseknek közös foglalkozást (festés, rajzolás, mondókázás) a festőnő.
A program neve: Bolhapiac
A program ideje: 2019.01.05 – 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.
További szabadidős programok:
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A program neve: Nyugdíjas pingpong
A program ideje: 2019.01. 04. – 12.12., 73 alkalom
Résztvevők száma: 4-8 fő/alkalom
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.
A program neve: Tudós Klub
A program ideje: 2019.01.15.-12.04., 32 alkalom
Résztvevők száma: 5-12 fő/alkalom
A Tudós klub 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: Íjászat
A program ideje: 2019.01.09.-12.05., 32 alkalom
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.
Szabadidős programokra közszolgálati finanszírozásból ráfordított költségek: 100.000Ft
(személyi költségek nélkül).
2019-ben közszolgáltatási finanszírozásból a Kesztyűgyár működési költsége: 104.000.000Ft.
Pályázatok
Játszótársak
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.
Közszolgálati finanszírozásból ráfordított költségek: 2.700.000Ft
Közszolgáltatási költség: 121.550.000 Ft

KeményDió1828 BM-18-0016 azonosítószámú projekt
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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 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 valósult meg.

2019-ben a pályázati összeg: 8.000.000Ft

VEKOP pályázat

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
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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.
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 Vállalkozásfejlesztési Központ, mint a JKN Zrt.
divíziója, helyi gazdaságélénkítő és gazdaságfejlesztő programok és szolgáltatás biztosítását
vállalta. Helyette megvalósult rendezvények a Kesztyűgyár szervezésében: Egészségtudatos
Nap, Orczy FittFeszt, Szenvedélyek Napja, Őszi Egészség Nap
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.
FP/1. Speciális állásbörze
A program megvalósításának időpontja: 2019.03.28.
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Az állásbörzén 17 szervezet képviseltette magát: Auchan Retail Magyarország Kft., Budapest
Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály,
Fővárosi Közterület Fenntartó Nonprofit Zrt., Jánosik és Társa Kft., Moravcsik Alapítvány,
MÁV Szolgáltató Zrt., Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály
Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály, Rehab Force Nonprofit Kft., KézenFogva Alapítvány,
Nem Adom Fel Alapítvány, Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány, Prohumán 2004 Kft., Work
Force Kft., Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft., Nokia Solutions and Networks Kft., Egyesület a
Sérült Emberekért, Krekk-Info Nonprofit Kft.
Az érdeklődők több mint 500 állásajánlat közül válogathattak: árufeltöltő, Pénztár host/hostess,
áruátvevő, biztonsági őr, diszpécser, köztisztasági takarító, hulladékrakodó, köztisztasági
gépjárművezető, gépjárműszerelő, gépjármű szerkezeti lakatos, autóvillamossági szerelő,
csomagoló-dobozhajtogató, adóegység-tisztító, konyhai kisegítő stb.
A rendezvényen kb. 150 fő álláskereső és 41 fő munkáltatót képviselő személy jelent meg.
Az esemény népszerűsítése érdekében a kerületi szociális és hivatali intézményekhez, kerületi
újsághoz és online felületre, szakmai partnerekhez juttattuk el a felhívást nyomtatott és digitális
változatban is. A rendezvény alatt a Nem Adom Fel Szociális Szövetkezet biztosította a
cateringet. A rendezvény színvonalát emelte a folyamatosan jelen lévő 2 fő jelnyelvi tolmács.
FP/1. Pályaorientációs Börze
A program megvalósulásának ideje: 2019. október 03 csütörtök 08:00 – 15:00 óra között.
A program helyszíne:
A program helyszíne a Kesztyűgyár közösségi Ház „zsibongó-”, „piros-”, „számítógép-” terme,
ill. egy helység a catering szolgáltatásnak. A három helység előnye, hogy összenyitható,
áttekinthető (a résztvevőknek könnyen tudunk segítséget nyújtani), mellékhelység könnyen
elérhető, ami fontos a nagy létszám miatt. (7 általános iskola tanulói, 7 csoport, kb.300-350
diák + 13 bemutatkozó iskola, 52-55 fő előadó)
Célcsoport: A kerületben lakó 7-8. osztályos tanulók, akik elsősorban szakmát szeretnének
tanulni. A kerületben 7 általános iskola van, kb.50 fő diák+ tanár óránként.
A program leírása:
A börze célja az Orczy negyed területén, valamint annak vonzáskörzetében élő 7-8. osztályos
tanulók továbbtanulásának motiválása, ill. a továbbtanulási lehetőségek tágabb megismerése
szolgál. A program elsősorban olyan fiatalokat céloz meg, akik, szakmát szeretnének tanulni.
A börze interaktív, az adott szakmát bemutató előadásokkal, pályaorientációs, ill.
pályaalkalmassági tesztekkel, tanácsadással szeretnénk az érintett korcsoport érdeklődését
felkelteni. Elsősorban a kerületi szakmát adó iskolák bemutatása, tágabb körben Budapesten
elérhető minél több szakmát adó szakközépiskola, szakképzési centrum bemutatása. Három
helység alkalmas: 13 szakma bemutatására, ill. diákok munkáinak a bemutatására, ill. 2
szakközépiskola, 4 interaktív bemutatót tart. (asztalos munkák, kosárfonás, cukrász kostoló,
virágkötészeti bemutató - szakközépiskolák, szakképzési-, oktatási centrumok listája
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mellékletben csatolva) Az egésznapos program alatt Nem Adom Fel Alapítvány szolgáltatja a
cateringet a szakiskolák előadóinknak. A diákoknak ajándékot osztunk a program alatt.
Program:
07.45-08.00: - regisztráció
08.00-08.30: - a börze megnyitása, megnyitó beszéd – Sára Botond polgármester
08.30-14.30: - kerületi általános iskolák óránkénti bontásban való fogadása
FP/2. Mentor program
A mentor program keretein belül a 2018/2019 tanév végéig bezárólag 7 magántanulói státusszal
rendelkező diák tanult. A mentor programban résztvevő gyermekek mindegyike tanköteles korú
volt ekkor, jellemzően az életkoruk alapján elvárható osztályfokhoz képest alacsonyabb
osztályfokon tanultak. A tanulók mindegyike a Városrehabilitációs Program akcióterületén,
vagy annak közvetlen szomszédságában lakott életvitelszerűen. Négy tanuló, egy alsó és három
felső tagozatos diák sikeresen vette az év végi osztályozó vizsgák mindegyikét, így magasabb
osztályba léphetett a 2019/2020-as tanévben, ketten – az osztályozó vizsgák elmulasztása, vagy
pedig sikertelensége miatt – osztályt ismételni kényszerültek. A tanulók egyike a 2019/2020-as
tanévben a HÍD program keretein belül folytathatta tanulmányait. A nyári tanszünetben a
mentor program adta tanulási lehetőséget a kerületben leginkább személyes tapasztalatcserével,
megbeszélések útján próbáltuk népszerűsíteni; mind a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központtal, mind pedig a kerületi általános iskolákkal felvettük a kapcsolatot,
lehetőség szerint személyesen mutattuk be a vezető kollégáknak tevékenységünket, bízva a
gördülékeny együttműködés megteremtésében, ápolásában. A 2019/2020-as tanév szeptember
végig 5 tanuló iratkozott be a mentor programba. A tanulók egyéni munkarendjéről szóló
határozataiból kitűnik: jellemzően a túlkorosságukból is adódó beilleszkedési nehézségeik
miatt kérelmezték az egyéni tanrendet a szülők. A gyermekek közül ketten visszatérő tanulók
voltak. Az új tanév kezdetétől a tárgyév végéig az öt tanuló rendszeresen látogatta a mentor
programot.
Ezen kívül, rendszeresen iskolát látogató diákok az iskolai tanév idejében elsősorban a tantárgyi
lemaradások kompenzálása miatt keresték fel a Mentor Programot, a tanévet követő nyári
időszakban pedig inkább a pótvizsgára való felkészülés kerül előtérbe, kisebb mértékben a
gyengébb osztályzatok későbbi kijavítása az oka, motivációja a szolgáltatás igénybevételének.
A szakképzett mentorok, pedagógusok folyamatos munkáját aktív és nyugdíjas korú
önkéntesek, továbbá a középiskolás, középfokú tanulmányokat folytató, közösségi szolgálat
keretében korrepetáló diákok egészítették ki a tanév során.
A délutáni korrepetálást igénybe vevő diákokat a Tanoda programba regisztrálta a szakmai
vezető. A programot a 2019-es tárgyévben 96 fő vette igénybe.
Pályázati összeg 2019-ben: 58.000.000Ft
Zsendülő Tanoda
A „Zsendülő Tanoda” 2019. január 1-jétől működött, részben a JKN Zrt. székhelyén, a
Kesztyűgyár Közösségi Házban, részben a JKN Zrt. egyik telephelyén. A tanoda programra a
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JKN Zrt. a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság „EFOP-3.1.7. Esélyteremtés a
köznevelésben” pályázati programban nyert támogatást. A Kesztyűgyár Közösségi Házban
2009 óta működik délutáni korrepetálás a rászoruló diákoknak. E szolgáltatás keretében a 2019.
évben több, mint 90 diák részére nyújtott hatékony támogatást az iskolai tanulásban. Ez
azonban nem felel meg a pályázat által kiírt tanodasztenderd követelményeinek.
A JKN Zrt. teljes vezetősége 2019. október 13. napját követően, saját elhatározásából, szakmai
munkaviszonyát megszüntette. Ezt követően a JKN Zrt. új igazgatósági elnöke, miután
áttekintette a támogatási szerződésben megjelölt kritériumokat, valamint a „Zsendülő Tanoda”
2019-es szakmai dokumentációját, olyan mértékű hiányosságokat állapított meg, amely alapján
nem lehet a tanoda programot a 2019-es év végén megvalósultnak tekinteni.
A pályázati támogatás összege a 2019-es évre 12. 000. 000 Ft volt, amely a JKN Zrt. számlájára
2019. november 22-én érkezett meg. Fentiekre való tekintettel – a jogosulatlan igénybevétel
elkerülése érdekében – a JKN Zrt. a pályázati támogatás teljes összegét 2019. december 18-án
visszautalta a Magyar Államkincstár részére.

IV. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása
Zászlógyűjtemény
A Zászlógyűjtemény rövid története:
A Józsefvárosi Önkormányzat segítségével és fenntartásával 1995. október 20-án nyitott meg a
világ első, egyedülálló állandó zászlókiállítása, ahol Földünk ma létező országainak és
közigazgatási egységeinek jelképei (zászlói, címerei) és egyéb érdekességei láthatók. A zászlók
címerek többsége jelenleg is használatos,
A gyűjtemény a világ országainak vezetővel folytatott levelezés alapján jött létre,
Akiktől folyamatosan érkeznek zászlók, címerek és egyéb érdekességek (képeslapok,
kiadványok).
A kiállított anyag ismeretterjesztő célokat szolgál, de szakmailag is a legfrissebb információkkal
rendelkezik.
Az eltelt közel 20 év alatt nem csak Magyarországról, hanem a világ minden részéről látogatták a
gyűjteményt.
A Zászlógyűjtemény az alábbi kiállítási anyagokkal rendelkezik:
- Világ zászlói és címerei (ma létező országok és közigazgatási szervei) 4 500 db
- Magyar települések jelképeinek gyűjteménye több mint 2 800 db
- A két világháború közötti évek térképek, zászlók.
- Magyar uralkodók és vezetők kiállítási anyag honfoglalástól napjainkig, Honfoglalástól
napjainkig zászlók, 75 tabló térképekkel
- Erdélyi uralkodók jelképei kiállítási anyag (fejedelmek zászlói térképe)
- Afrika tablók, zászlók
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ELMÚLT ÉVEK ÉRDEKESSÉGEI
Több alkalommal fordult elő, hogy más gyűjtő anyagát is bemutattuk, ezekből néhány érdekesség:
- Az Világ országainak papírpénzei kiállítás
- Stiefel térkép kiállítás (Stiefel Eurocart Kft-vel közös rendezésben
- „Kossuth életútja” közös kiállítás a Kossuth Szövetséggel
- Óceániai országok és jelképei
- Diana hercegnő gyűjtemény bemutatása, a gyűjtővel közös kiállítás
- Címerpecsétek (viaszpecsétek) a gyűjtővel közös kiállítás
ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY KIÁLLÍTÁSAI
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
Az állandó kiállítás földrészenként követik egymást (Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Óceánia).
A kiállított tárgyak nagy része jelenleg is használatos, de érdekességképpen néhány olyan jelkép
is bemutatása került melyek politikai változásokat tükröznek egy-egy ország történelmében.
Az állandó zászlókiállítás célja, hogy tárgyi valóságában is bemutassa az atlaszokban látható
jelképeket, ezen felül információkat adjon a bemutatott országokról.
A Zászlógyűjtemény kiállításai díjtalanul látogathatók.
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
Célunk, hogy az állandó zászlókiállítás mellett helyet biztosítsunk más időszaki kiállításoknak,
gyűjteményeknek, tárgyi valóságában is bemutassuk az atlaszokban látható jelképeket, ezen felül
információkat adjunk a bemutatott országokról.
Feladatunk a kapcsolattartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium illetékes helyettesállamtitkárságával és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatójával, más előadókkal.
A kiállítás anyagának elkészítése, kiállítás rendezése, közreműködők felkérése, a fogadás
megszervezése, a kiállítás megnyitó rendezvény lebonyolítása.
A feladatok ellátásában résztvevő munkatársak 2 fő.
A kiállítás megvalósítását segítők külső személyek a közreműködők 2 fő, az előadók 1-4 fő (akik
díjmentesen tartják előadásaikat)
Segítséget nyújt a BRFK a helyszín biztosításához.
KIÁLLÍTÁSOK
2019. évre 4 kiállítást terveztünk 4 időszaki kiállítás volt megtekinthető.
1. KIÁLLÍTÁS – HAITI
A kiállítás időtartama: 2018. szeptember 26-án nyílt meg, de a nagy érdeklődésre való tekintettel
2019. március 1-ig volt látható
Látogatók száma: 2019.januárban 410 fő, februárban 430 fő összesen: 840 fő
Leírás: 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 kiállítás mivel a két ország között nincsen diplomáciai kapcsolat, ez az első hivatalos
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megjelenése Haitinek Magyarországon. A kiállítás megnyitásán több nagykövetség is képviseltette
magát.
2. KIÁLLÍTÁS – „Magyarország jelképei 2019”
A kiállítás időtartama: 2019. március 20 - május 15-ig
Látogatók száma: 2019. márciusban 380 fő, áprilisban 400 fő, májusban 640 fő összesen 1 470 fő
látta a kiállítást.
Leírás: A kiállítás 1200 magyar település jelképeit - címereit, zászlóit - mutatta be. (A kiállítás
anyaga a „Balogh Gyűjtemény” része. A 3 282 magyar településből 2 850 jelképe megtalálható a
gyűjteményben 540 településnek nincs jelképe, vagy nem küldött a gyűjtemény részére.) A
kiállítást kiegészítették a Stiefel Eurocart Kft. falitérképei és a vitrinben elhelyezett jellegzetes
magyar termékek.
3. KIÁLLÍTÁS – SAN – MARINO
A kiállítás időtartama: 2019. május 28- szeptember 1.
Látogatók száma: 2008. májusban 100 fő, júniusban 400 fő, júliusban 230 fő augusztus 350 fő,
összesen 1080 fő
Leírás: A San Marinoi Külügyminisztériummal, a budapesti San Marinoi Tiszteletbeli
Konzulátussal közösen határoztuk el, hogy megrendezzük a San Marinot bemutató kiállítást.
(eddig még Magyarországon nem volt kiállítása) A megnyitó egybe esett a San Marinoi
Köztársaság budapesti konzulátusának megnyitásával.
Megnyitón beszédet mondott Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere és Kontra Pál Péter a
San Marinoi Köztársaság konzulja.
Közreműködött: Bress Bálint a Józsefvárosi Zeneiskola gitár művésze.
A közönség soraiban megjelent több diplomáciai testület tagja (Mauritius, Nyugat-Szahara, Svájc,
Olaszország, Szerbia, Málta Horvátország képviselői).
Jelen volt Benkő László Kossuth –díjas zenész az Omega együttes tagja, Dr. Bakó László
nyugalmazott főállamügyész, Dr. Issa Munir az ENSZ béke nagykövete és még sokan mások.
A San Marinoi Köztársaság Külügyminisztériuma minden látogatónak ajándékkal kedveskedett.
4. KIÁLLÍTÁS – Guyana
A kiállítás időtartama: 2019. szeptember 10 - november 6.
Látogatók száma: szeptemberben 450 fő októberben, 240 novemberben 250 fő, összesen 940 fő
látta a kiállítást.
Leírás: Guyana Dél-Amerika egyik legkisebb kiterjedésű országa a Karib-tenger partján.
Magyarországon először volt Guyanát bemutató kiállítás.
A kiállítás záró fogadása 2019 november 6-án volt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium Latinamerikai Főosztály-vezetője Stadler Judit és Balogh Sándor mondott köszöntőbeszédet, Balogh
Sándor a LATIMO elnöke. Balogh Sándor a LATIMO Egyesület elnöke is beszédet mond. Több
nagykövetség képviseltette magát Kuba, Kolumbia, Mauritius, Nyugat-Szahara, Chile, Brazília,
Honduras, San Marino, Haiti. A megnyitót, beszédeket és a táncosokat követően fogadáson vettek
részt a vendégek.
(A Bonum Tv forgatott a Zászlómúzeumban, illetve a stúdióban elő adás volt Guyana kiállításról.)
KIÁLLÍTÁS – december hónapban a Zászlógyűjtemény állandó kiállítása volt látogatható.
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A látogatók száma: 220 fő volt
ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY KIÁLLÍTÁSAI
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2019.évben a kiállítások látogatóinak száma 4 390 fő volt
ELŐADÁSOK
2019. évre 7 előadást terveztünk 10 előadás valósult meg.
A Józsefvárosi Galériával 8 közös rendezvényünk volt 2019 évben. A Galériával jó
munkakapcsolat alakult ki, melyet sikeres közös rendezvényeink is bizonyítottak.
1. ELŐADÁS – ZÁSZLÓTÖRTÉNET - „Világ zászlói”
Időpont: 2019. január 29. kedd 15 – 16.30 óráig Résztvevők száma: 78 fő
2. ELŐADÁS - ZÁSZLÓTÖRÉNET „Zászlók világa” – zászlótörténet kezdetektől napjainkig
Időpont: 2019. február 26. kedd 15 – 16.30 óráig Résztvevők száma: 72 fő
3. ELŐADÁS – ZÁSZLÓTÖRTÉNET – „A Világ zászlói gyűjtő szemmel”
Időpont: 2019. május 28. kedd 15 -16.30 óra Résztvevők száma: 55 fő
4. ELŐADÁS – ZÁSZLÓTÖRTÉNET – „A világ zászlói gyűjtő szemmel” II.
Időpont: 2019. június 11. kedd 15 – 16.30 óráig Résztvevők száma: 59 fő
5. ELŐADÁS – ZÁSZLÓTÖRTÉNET – „Dél-Amerikai országok”
Időpont: 2019.szeptember 17. kedd 15 – 16.30 óráig Résztvevők száma: 67 fő
6. ELŐADÁS – ZÁSZLÓTÖRTÉNET – Óceánia országai, zászlók, címerek, himnuszok –
Időpont: 2019.október 15. kedd 15 – 16.30 óráig Résztvevők száma: 68 fő
7. ELŐADÁS – ZÁSZLÓTÖRTÉNET – „Közép-Amerika zászlói, címerei, földrajza”
Időpont: 2019.november 19. (kedd) 15 – 16.30 óráig Résztvevők száma: 72 fő
8. ELŐADÁS – „Finnország és az igazi Mikulás”
Időpont: 2019. december 17. (kedd) 17.00 óra Résztvevők száma: 100 fő
9. ELŐADÁS – Toszkán régió bemutatása
Időpont: 2019. május 8.(szerda) 15 – 16.30 óráig Résztvevők száma:80 fő
Olasz Etelka színművész, utazásszervező és Balogh László előadása. Toszkán Régió földrajzáról,
történelméről, gazdaságáról, irodalmáról, építészetéről, jelképeiről. Az átfogó tájékoztatás mellett
rövidfilm vetítésére is sor került.
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Az előadáson képviseltette magát az Olasz Köztársaság budapesti nagykövetsége, a Mauritiusi
Köztársaság konzulja, a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság képviselője, a Ferrari
Magyarország képviselője. A megjelentek kisebb ajándékot kaptak a Ferrari képviselettől.
10. ELŐADÁS - Nemzetközi Zászlónap
Időpont: 2019. július 10. szerda 17 – 19 óráig Résztvevők száma: 40 fő
A résztvevők a „Zászlómúzeum Baráti Körének” tagjai voltak. Az előadáson többek között
megjelent a Mauritiusi konzulátus képviselője, a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság
képviselője, Aruba konzulátusa, az Osztrák Nagykövetség képviselője, Dr. Bakó László ny.
államügyész – helyettes, Dr. Korsós Zoltán a Természettudományi Múzeum Főigazgatója,
Andrásai Gabriella művészettörténész, Kovács Ákos heraldikai szakember, Gabrovzsky Gábor
ezredes a HM képviseletében.
„VEXI” klub – Vexillológiai (zászlótan) előadás
2019. évre 5 előadást terveztünk a „VEXI” klubot tervezetünk, 3 klubnap valósult meg és egy
VEXI Nap, melyen 6 előadást tartottunk. Így 2019-ben 9 előadás valósult meg.
A klub rendszeresen kerül megrendezésre, melyek során zászlótörténeti előadásokat,
filmvetítéseket hallhattak a résztvevők.
1. „VEXI” KLUB
Időpont: 2019 március 30. Résztvevők: 60 fő
Két előadást tartottunk a klubnapon.
Balogh László előadása a „Balkáni zászlók története” címmel.
A második eladást Dr. Bakó László a Protokoll Egyesület tiszteletbeli elnöke (nyugalmazott
főállamügyész) tartotta a „Protokoll szokások a minisztériumokban” címmel.
2. „VEXI KLUB”
Időpont: 2019 április 20. Résztvevők száma: 55 fő
Az összejövetelen különböző zászló történeti előadásokat, illetve rövid vetítést láthattak a
résztvevők. A klubnapnak két előadója volt Szücs Iván himnusz gyűjtő, aki zenei aláfestéssel
mutatta be a himnuszok történetét, keletkezésüket. A jelenlévők, hogy miért ugyanaz a zenéje a
brit és a lichtensteini himnusznak, miért magyar ember írta a paraguayi és az uruguayi himnuszt.
A második előadást Kovács Ákos heraldikus tartotta, akinek kutatási területe az 1848 – 49-es
szabadságban használt jelképek azok fontossága.
3. „VEXI KLUB”
Időpont: 2019. június 15. Résztvevők száma: 50 fő
A „klub” napnak két előadója volt Szücs Iván himnusz gyűjtő a himnuszok történeté mutatta be.
Szücs Iván zenei aláfestéssel mutatta be a himnuszok történetét.
Második előadó Sliman Ahmed volt a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság (Nyugat-Szahara)
budapesti képviselője. Előadása országának függetlenségi törekvéseiről szólt, vetített képeket
nézhetett meg a közönség Nyugat-Szaharáról.
VEXI NAP’19 (6 előadás)
Időpont: 2019. november 23.(szombat) Résztvevők száma: 185 fő
Az úgy nevezett nagy „VEX NAP, 19”-en hat előadó vett részt. Összességében a modern
történelmi és régi történelmi idők érdekességei szerepeltek az előadásokban.
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Előadás 1. Prof. Dr. Pandula Attila (ELTE) a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke,
a Nemzeti Címer Bizottság főtitkára az „Orosz Cári hadsereg hadi trófeáinak jelenlegi helyeiről”
beszélt.
Előadás 2. Lévay Ernő (Magyarországi Zászló Társaság) zászlósszakértő a „Dél-afrikai zászló
történetével” foglalkozott.
Előadás 3. Kökényessy Szilárd (Corvinus) MHGT tagja, a „Lovagrendek zászlóiról” tartott
előadást.
Előadás 4. Ogoljuk - Berzsenyi Anett (ELTE) MHGT tagja a „Nemesi címerekben található
motívumokról” beszélt (MHGT = Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság).
Előadás 5. Péri Ákos Ajbek (ELTE) MHGT tagja a „Perzsa nap és oroszlán” összefüggéseiről
tartott előadást.
Előadás 6. Szabó Julia zászlószakértő, politológus, a Magyarországi Zászló Társaság tagja,
„Korea” előadása, különös tekintettel a Koreai Köztársaság jelképeire, politikájára, történelmére
hangzott el.
A „konferenciát” kötetlen beszélgetés zárta.
ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY- ELŐADÁSOK
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2019. évben 19 előadás került megrendezésre 1 041 fő részvételével
EGYÉB PROGRAM - A Magyar Statiszták Szervezetének alakuló ülése és megemlékezés.
Időpont: 2019 január 30. 17 – 18.30 óráig Résztvevők száma: 85 fő
A Magyar Statiszták Szervezete a Zászlómúzeumot választotta megalakulásának helyszínéül. A
filmekben sok esetben szerepelnek a zászlók, történelmi vagy jelen kori jelképei. Az elnök Dóka
Tamás bevetőjében hangsúlyozta a filmekben szereplő zászlók precíz megjelenését. Jelen volt több
olyan cég vezetője is, akik rendszeresen alkalmaznak statisztákat. Megemlékezés történt Andy
Vajna producer, rendező halála alkalmából. A beszédekben kiemelték Andy Vajna filmjeiben
szereplő jelképek megjelenésére.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK - Protokoll szakemberek konferenciája
Időpont: 2019 május 25. 17-18.30 óráig Résztvevők: 60 fő
Protokoll szakemberek a Zászlómúzeumban jöttek össze. Az előadók Öexc. Bokor Balázs a
Külgazdasági és Külügyminisztérium korábbi munkatársa, protokoll főnök és nagykövet, aki az
állami protokollról tartott előadást, majd Karger- Kocsis László sport protokoll vezető, aki több
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olimpián, nemzetközi sport versenyen vett részt, mint a magyar csapat protokoll főnöke. Az
előadásokat vetítés kísérte.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK – Diplomáciai rendezvény
Időpont: 2019. december 11. szerda 17 – 19 óráig Résztvevők száma: 25 fő
A diplomáciai rendezvényen több ország képviselője jelent meg. Az előző év értékelése után a
Zászlómúzeum (nem hivatalos nevén) jelentőségéről mondott beszéde a Mauritiusi Köztársaság
tiszteletbeli konzulja, majd Sliman Ahmed a Szaharai Arab Köztársaság konzulja, aki
elismerésként „kék” sálat (Tuareg) adott át mely nagy elismerésnek számít hazájában.
A ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY EGYÉB RENDEZVÉNYEI
EGYÉB RENDEZVÉNY 1.- A Magyar Statiszták Szervezetének alakuló ülése és megemlékezés.
Időpont: 2019 január 30. 17 - 18.30 óráig Résztvevők száma: 85 fő
A Magyar Statiszták Szervezete a Zászlómúzeumot választotta megalakulásának helyszínéül. A
filmekben sok esetben szerepelnek a zászlók, történelmi vagy jelen kori jelképei. Az elnök Dóka
Tamás bevetőjében hangsúlyozta a filmekben szereplő zászlók precíz megjelenését. Jelen volt több
olyan cég vezetője is, akik rendszeresen alkalmaznak statisztákat. Megemlékezés történt Andy
Vajna producer, rendező halála alkalmából. A beszédekben kiemelték Andy Vajna filmjeiben
szereplő jelképek megjelenésére.
EGYÉB RENDEZVÉNY 2. - Protokoll szakemberek konferenciája
Időpont: 2019 május 25. 17-18.30 óráig Résztvevők: 60 fő
Protokoll szakemberek a Zászlómúzeumban jöttek össze. Az előadók Öexc. Bokor Balázs a
Külgazdasági és Külügyminisztérium korábbi munkatársa, protokoll főnök és nagykövet, aki az
állami protokollról tartott előadást, majd Karger - Kocsis László sport protokoll vezető, aki több
olimpián, nemzetközi sport versenyen vett részt, mint a magyar csapat protokoll főnöke. Az
előadásokat vetítés kísérte.
EGYÉB RENDEZVÉNY 3. - Diplomáciai rendezvény
Időpont: 2019. december 11. szerda 17 - 19 óráig Résztvevők száma: 25 fő
A diplomáciai rendezvényen több ország képviselője jelent meg. Az előző év értékelése után a
Zászlómúzeum (nem hivatalos nevén) jelentőségéről mondott beszéde a Mauritiusi Köztársaság
tiszteletbeli konzulja, majd Sliman Ahmed a Szaharai Arab Köztársaság konzulja, aki
elismerésként „kék” sálat (Tuareg) adott át mely nagy elismerésnek számít hazájában.
EGYÉB RENDEZVÉNY 4. - NEMZETI KULTURÁLISÖRÖKSÉG NAPJA
Időpont: 2019. szeptember 20 - 21 - én a Zászlógyűjtemény egész napos nyitvatartással volt
látogatható. Látogatók száma a két napon 80 fő
KÜLSŐ RENDEZVÉNYEK
2019. évben 3 külső helyszínen vett részt a gyűjtemény.
MÚZEUMOK MAJÁLISA
Időpont: 2019 május 18 - 19.
Résztvevők: 6 000 -. 7 000 látogató (forrás: újságok, Tv-k, Magyar Nemzeti Múzeum)
A Zászlómúzeum 1995-től folyamatosan vesz részt a „Múzeumok Majálisán.
MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ
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A rendezvény évről-évre május hónapban megrendezésre kerülő rendezvénysorozat, melyen
összmagyar ország képviseletében a Kárpát-medencei, és távoli országokba szétszóródott
magyarok és meghívott vendégek részvételével, jelentős értéket képvisel magyar-magyar
kapcsolatokban. A gyűjtemény kiállítását kb. 1000 fő látta.
A Zászlógyűjtemény kiemelt kiállítóként kilencedik alkalommal vett részt a rendezvényen.
HUNYADI MAJOR - Balatonfenyves
Balatonfenyvesi rendezvényen kiállítással volt jelen Zászlógyűjtemény. A kiállítást 1.800 fő látta.
Zászlógyűjtemény programjain résztvevők száma

5 681 fő

Külső rendezvények látogatóinak száma
Nyitvatartási napok száma, látogatási napok száma

9 800 fő
260 nap

Látogatók/résztvevők száma

60 fő/nap

SZAKMAI TÁMOGATÁS - KAPCSOLATOK
A Zászlómúzeum kiállításainak és előadásainak lebonyolításához nagyon sok segítséget nyújtott
Szücs Iván himnusz gyűjtő.
A Zászlómúzeum tanácsadói: Dr. Bertényi Iván professzor, heraldikus (ELTE), Dr. Pandula Attila
professzor, heraldikus (ELTE), Parragh Ferenc vexillológus, (Franciaország), Cs. Kottra Györgyi
vexillológus, főmuzeológus (Hadtörténeti Intézet), Hoppál Dezső heraldikus (Győr), Horváth
Zoltán vexillológus (Székesfehérvár), Szabó Júlia vexillológus (Budapest), Miehle János
térképész, (Budapest Cartographia), Herczog Gábor térképész (Budapest, Stiefel Eurocart Kft.
igazgatója).
A Zászlómúzeumnak nagyon jó a kapcsolata az Afrikai- Magyar Egyesülettel, az Ázsiai- Magyar
Egyesülettel, a Latin-amerikai Egyesülettel, a Magyar Genealógiai és Heraldikai Társasággal,
Szahara Alapítvánnyal és a Budapesten működő nagykövetségekkel és konzulátusokkal.
Józsefvárosi Galéria
JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT
I. KIÁLLÍTÁSOK, LAKOSSÁGI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG
A Józsefvárosi Galéria eredeti arculatához tartozó, legreprezentatívabb programtípust a kiállítások
jelentik, melyek havi rendszerességgel váltakoznak, és ingyenesen látogathatók a közvetlenül a
kiállításokhoz kapcsolódó programokkal együtt. 2019. évben 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, a művek átvétele, a kiállítás rendezése, adminisztráció
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(költségvetés, szerződések, számlák, megrendelők) a fogadás előkészítése, technikusi feladatok
ellátása, konferálás, részvétel, kapcsolódó programok szervezése és megvalósítása, kiállítás
bontása, utógondozása.
A kiállítások megvalósításában résztvevő munkatársak száma: 5 fő/ kiállítás
A recepciós feladatok, az információs tevékenység, takarítási feladatási 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 7 fő/kiállítás
KIÁLLÍTÁSOK (havonta 1, évi 11)
A 2019-as évre 11 „nagy” kiállítást terveztünk melyet megvalósítottunk.
Kiállítások ideje: 2019. január 11-tól 2019. december 31-ig
1. KIÁLLÍTÁS - Rónai Éva Ferenczy Noémi díjas kárpitművész, Érdemes Művész „Szeresd
felebarátodat” című kiállítása
A kiállítás időtartama: 2019. január 11 – február 6 –ig Látogatók száma: 2 640 fő
2. KIÁLLÍTÁS - Siska- Szabó Hajnalka festőművész „Oxigén” című kiállítása
A kiállítás időtartama: 2019. február 8 –március 4-ig Látogatók száma: 2 525 fő
3. KIÁLLÍTÁS – Laczák Géza - Zidarics Ilona ötvösművészek „Kötődések és szakadások” című
kiállítás
A kiállítás időtartama: 2019. március 8 – április 1-ig Látogatók száma: 2 600 fő
4. KIÁLLÍTÁS – Magyar Kárpitművészek Egyesülete „Üzenet” című kiállítása
A kiállítás időtartama: 2019. április 5 – április 29 –ig Látogatók száma: 2 397 fő
5. KIÁLLÍTÁS – Sinkó István a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjével kitüntetett
Festő, grafikus művész „Etűdök fényre” című kiállítása
A kiállítás időtartama: 2019. május 3 –június 3-ig Látogatók száma: 2 610 fő
6. KIÁLLÍTÁS – Eőry Emil szobrászművész „Létem keresztje” című kiállítása
A kiállítás időtartama: 2019. június 7- július 8-ig Látogatók száma: 2 720 fő
7. KIÁLLÍTÁS – Hegedűs Endre festőművész „Az anyag enged, a forma visz” című kiállítása
A kiállítás időtartama: 2019. július 12 – szeptember 2-ig Látogatók száma: 2 128 fő
8. KIÁLLÍTÁS – Tihanyi Zsuzsanna Ferenczi Noémi díjas keramikus művész „Rejtezésben
révülő” című kiállítása
A kiállítás időtartama: 2019. szeptember 6 – 30 –ig Látogatók száma: 2 100 fő
9. KIÁLLÍTÁS - Sulyok Gabriella Munkácsy - díjas grafikus művész kiállítása „Rajzolt
legendák” c. kiállítása
A kiállítás időtartama: 2019. október 4- november 4-ig Látogatók száma: 2 780 fő
10.KIÁLLÍTÁS Salzburgi festő,- grafikus művészek csoportos” kiállítása
A kiállítás időtartama: 2019. november 8-november 25 –ig Látogatók száma: 2 400 fő
KIÁLLÍTÁS – Bráda Tibor Munkácsy – díjas festőművész, Bráda Tiborné Deák Ilona
festőművész, Bráda Enikő keramikus, Bráda Judit textiltervező, bőrműves „Egy művészcsalád” c.
kiállítása
A kiállítás időtartama: 2019. november 29 - 2020. január 6-ig Látogatók száma: 2 900 fő
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2019. évben rendezett 11 „nagy” kiállítás látogatóinak száma 27 800 fő volt
„KIS” KIÁLLÍTÁSOK - a Galéria emeletén
Terveink szerint az emeleti folyosón és a rendezvényteremben is kiállításokat szerveztünk, mivel
intézményünk e részén sokan láthatják alkotásokat. Nagyszámú gyerekközönség is megfordul itt,
ezért nem titkolt célunk az, hogy esztétikai tartalmat közvetítsen és ezzel művészetkedvelő
közönséget neveljen.
A 2019. évben 6 „kis” kiállítást terveztünk, melyek megvalósítása megtörtént
„KIS” KIÁLLÍTÁS 1. - Plakát kiállítás „Ötéves a Józsefvárosi Galéria” címmel
A kiállítás időtartama: 2018. szeptember 14. 2019. április 11-ig
Látogatók száma: 2019. január 3 - április 11. között 6 500 fő
„KIS” KIÁLLÍTÁS 2. - Dr. Kiss Tamás festőművész kiállítása „Kréta és Minósz” címmel
A kiállítás időtartama: 2019. január 31 - február 1-ig (2 nap) Látogatók száma: 400 fő
„KIS” KIÁLLÍTÁS 3. - Jáger István grafikusművész kiállítása „Számadás a tálentomról” c.
A kiállítás időtartama: 2019. április 12 - június 5-ig Látogatók száma: 1810 fő
„KIS” KIÁLLÍTÁS 4. - Fejér István fotóművész kiállítása „Elindultam szép hazámba” címmel
pünkösd alkalmából a Csíksomlyói búcsúról.
A kiállítás időtartama: 2019. június 6 - szeptember 6-ig Látogatók száma: 2 375 fő
„KIS” KIÁLLÍTÁS 5. - Huszár Boglárka fotóművész „Gasztromesék” c. kiállítása
A kiállítás időtartama: 219. szeptember 20. november 19-ig Látogatók száma: 2 250 fő
„KIS” KIÁLLÍTÁS - Tóth József „Füles” fotográfus „Várakozás” c. kiállítása
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A kiállítás időtartama: 2019. november 22 - december 31 - ig Látogatók száma: 1 815 fő
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A 2019. évben rendezett 6 „kis” kiállítást összesen 15 150 fő látta.
„Nagy” KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
TÁRLATVEZETÉS
2019. évre havonta 1 (évi 11) tárlatvezetést terveztünk és valósítottunk meg.
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 tartotta a 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.
Feladatok: hirdetmény készítése, szakmai felkészülés, tárlatvezetés
A feladat megvalósításában részt vevő belső munkatársak: 1 fő/ tárlatvezetés
Külső szakemberek: 1 fő/tárlatvezetés (esetenként)
TÁRLATVEZETÉS
Tárlatvezetés 1. - Rónai Éva kiállításához kapcsolódóan - Mónus Viktor vezetésével
Időpont: 2019. január 18. péntek 15 óra Résztvevők száma: 22 fő
Tárlatvezetés 2. - Siska - Szabó Hajnalka kiállításán - Mónus Viktor vezetésével
Időpont: 2019. február 20. szerda 15 óra Résztvevők száma: 15 fő
Tárlatvezetés 3. - Laczák Géza - Zidarics Ilona kiállásán - Mónus Viktor vezetésével
Időpont: 2019. március 20. szerda, 15 óra Résztvevők száma: 12 fő
Tárlatvezetés 4. - Magyar Kárpitművészek Egyesületének kiállításán – Mónus Viktor
Időpont: 2019. április 17. szerda 18 óra Résztvevők száma: 28 fő
Tárlatvezetés 5. - Sinkó István kiállításán a művész tartotta a tárlatvezetést
Időpont: 2019. május 15. szerda 5 óra Résztvevők száma: 25 fő
Tárlatvezetés 6. - Eőry Emil kiállításához kapcsolódóan a művész vezetésével
Időpont: 2019. május 15. szerda 15 óra Résztvevők száma: 20 fő
Tárlatvezetés 7. - Hegedűs Endre kiállításán - a tárlatvezetést a művész tartotta
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Időpont: 2019. július 25. csütörtök 15 óra Résztvevők száma: 28 fő
Tárlatvezetés 8. - Tihanyi Zsuzsanna kiállításán a művész tartotta a tárlatvezetést
Időpontja: 2019. szeptember 26. csütörtök 15 óra Résztvevők száma: 18 fő
Tárlatvezetés 9. - Sulyok Gabriella kiállításán Mónus Viktor vezetésével.
Időpontja: 2019. október 24. csütörtök 15 óra Résztvevők száma: 35 fő
Tárlatvezetés 10.- Salzburgi művészek kiállításához kapcsolódóan Mónus Viktor tartotta.
Időpontja: 2019. november 27. szerda 15 óra Résztvevők száma: 22 fő
Tárlatvezetés 11. - Bráda művészcsalád kiállításán Mónus Viktor tárlatvezetésével
Időpontja: 2019. december 18. szerda 15 óra Résztvevők száma: 25 fő
TÁRLATVEZETÉS
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2019. évben rendezett 11 tárlatvezetésen 250 fő vett részt
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK, FILMVETÍTÉS „Művésztársakról filmnyelven”
2019. évre 11 programot terveztünk, 12 valósult 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
1 - 2. PROGRAM - Rónai Éva kiállításához kapcsolódóan filmvetítés, beszélgetés a művésszel és
tanítványaival.
Időpont: 2019. január 30. szerda, 18 óra Résztvevők száma: 65 fő
3. PROGRAM - Siska – Szabó Hajnalka kiállításához kapcsolódó beszélgetés a művésszel.
Időpont: 2019 február 20. szerda,18 óra Résztvevők száma: 35 fő
4-5. PROGRAM - Laczák Géza é Zidarics Ilona kiállításához kapcsolódó filmvetítés, és
beszélgetés Dvorszky Hedvig művészettörténész vezetésével.
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Időpont: 2019.március 31. csütörtök 18 óra Résztvevők száma: 75
5 – 6. PROGRAM Magyar Kárpitművészek kiállításához kapcsolódó filmvetés, majd beszélgetés
a művészekkel Zelenák Katalin kárpitművész vezetésével
Időpont: 2019. április 17. szerda 18 óra Résztvevők száma: 65 fő
7. PROGRAM - Sinkó István kiállításához kapcsolódóan beszélgetés a művésszel.
Időpont: 2019. május 15. szerda 18 óra Résztvevők: 23 fő
8. PROGRAM - Eőry Emil kiállításához kapcsolódó beszélgetés a művésszel
Időpont: 2019. június 19. szerda 18 óra Résztvevők száma: 32 fő
9 – 10 PROGRAM – Tihanyi Zsuzsanna kiállításához kapcsolódó filmvetítés és kerekasztal
beszélgetés.
Időpont: 2019. szeptember 18. szerda 18 óra Résztvevők száma 42 fő
11 – 12 PROGRAM – Sulyok Gabriella kiállításához kapcsolódó filmvetítés és kerekasztal
beszélgetés.
Időpont: 2019. október 30. szerda 18 óra Résztvevők száma: 52 fő
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2019. évben kiállításokhoz kapcsolódó 12 programon 419 fő vett részt.
MŰTEREMLÁTOGATÁS – MŰVÉSZETI KIRÁNDULÁS
2019. évre 1 műterem látogatást és 1 művészeti kirándulást terveztünk. 5 programot valósítottunk
meg a nagy érdeklődésre való tekintettel, 4 műterem látogatást szerveztünk a kirándulás mellett.
Feladatok: A programok kiválasztása, szervezése, kapcsolatfelvétel a műtermekkel,
múzeumokkal, közönség szervezése, ismertető anyagok készítése, kirándulás szervezéséhez
autóbusz bérlése, biztosítás kötése, múzeumi belépők megvásárlása, szerződések készítése,
programok lebonyolítása, részvétel a programokon.
A program megvalósításban résztvevők száma: 4 fő
A feladat ellátásban résztvevő megbízottak: 1 fő (idegenvezető)
Időpont: 2018. április 4. Résztvevők száma: 51 fő + 3 fő kísérő
MŰTEREM LÁTOGATÁS 1. - Marsa Piroska szobrászrestaurátor művész kalauzolta a
résztvevőket a művészkertben és otthonában, felidézve a műtárgyak által a régi korok alkotóit.
A program lebonyolításában résztvevő munkatársak száma: 3 fő
Időpont: 2019. május 8. szerda 15 - 17 óra Résztvevők száma: 20 fő
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MŰTEREM LÁTOGATÁS 2 - 3. - Művészeti kirándulás és műterem látogatások Szentendrén
Műterem látogatás helyett művészeti kirándulást szerveztünk Szentendrére művészet kedvelő
klubtagjaink részére. Szentendrén a Czóbel, a Ferenczy és a Kmetty múzeumot és a művésztelepet
látogattuk meg Sipos Endre festőművész, művészetfilozófus vezetésével.
A program lebonyolításában résztvevők munkatársak száma 3 fő + 1 fő külső megbízott.
Időpont: 2019. május 23. csütörtök 9 -17 óráig Résztvevők száma: 50 fő
MŰTEREM LÁTOGATÁS 4. - Epreskerti séta - a Képzőművészeti Egyetem művésztelepére
Katona Klára művészettörténész vezetésével
A program megvalósításában résztvevő munkatársak száma: 3 fő + 1 fő külső megbízott.
Időpont: 2019. május 28. csütörtök 11-13 óra Résztvevőik száma: 46 fő
MŰTEREM LÁTOGATÁS 5. - Százados Úti Művész Telep - Látogatásunk fő célja volt, hogy
Gács Tibor hangszerkészítő, népi iparművész beavasson bennünket hivatásának rejtelmeibe. Sipos
Mihály Kossuth és Liszt-díjas zenész és Kardos Mária koncertje színesítette a programot.
A program megvalósításában résztvevő munkatársak száma 7 fő + 2 fő külső megbízott művész
Időpont: 2019. szeptember 21. szombat 16 - 20 óra Résztvevőik száma: 90 fő
2019. évben az 5 művészeti programon összesen 181 fő vett részt.
MÚZEMPEDAGÓGIA FOGLALKOZÁSOK – kerületi iskolás csoportok részére
2019 évre havonta 2 (évi 20) foglalkozást terveztünk, 24 foglalkozás valósult meg
Célunk, hogy a kiállításainkhoz gyerekek is kapcsolódjanak. Játékos, beszélgetős, és gyakorlati
foglalkozásokat terveztünk. A foglalkozásokra kerületi iskolai csoportokat hívtunk meg.
Feladatok: kerületi iskolák megkeresése, csoportok meghívása, felkészülés a foglalkozásra,
anyagok beszerzése, foglalkozások szakszerű megtartása mindezt Sipos Orsolya foglalkozás
vezető külső megbízott végzi. Galéria feladata a terem biztosítása, berendezése, szerződéskötés,
felmerülő számlák ügyintézése, program hirdetése.
A program megvalósításában résztvevők száma: 5 fő
Külső megbízott a foglalkozás vezető 1 fő
1 – 2. MÚZEUMPEDAGÓGIA - Rónai Éva szőtteseiből nyert inspirációk - „Vonalak hálói, foltok
rendszere”
Időpont: 2019. január 16. szerda 2 csoport Résztvevők száma: 60 fő
3 – 4. MÚZEUMDAGÓGIA – Siska Szabó Hajnalka festményei között „Színek háborúja”
Időpont: 2019. február 19. 20. szerda 2 csoport Résztvevők száma: 65 fő
5 – 6. MÚZEMPEDAGÓGIA Laczák Géza és Zidarics Ilona ötvösmunkái ihletésére gipsz szobor
készítése
Időpont: 2019.március 20. szerda 2 csoport Résztvevők száma: 60 fő
7 – 8. MÚZEMPEDAGÓGIA – Magyar Kárpitművészek szőttesei között Babzsák állatka és puha
manó készítése
Időpont: 2019.április 16. szerda 2 csoport Résztvevők száma: 58 fő
9 – 10. MÚZEMPEDAGÓGIA – Sinkó István festőművész kiállításához kapcsolódóan
Időpont: 2019.május 21. kedd 2 csoport Résztvevők száma: 56 fő
11 – 14. MÚZEMPEDAGÓGIA- „Impressziók az Orczy kertben” A Józsefvárosi Galéria
szabadtéri foglalkozása
Időpont: 2019.május 24. péntek 4 csoport Résztvevők száma: összesen 90 fő
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15 – 16. MÚZEMPEDAGÓGIA - „Kép a képre” újra, a gyerekek Eőry Emil festő- és
szobrászművész alkotásaira reflektálva új formában készítették el saját művüket.
Időpont: 2019.június 11. kedd 2 csoport Résztvevők száma: 60 fő
17 - 18. MÚZEUMPEDAGÓGIA – „Varázslatos agyagszobrocskák” Tihanyi Zsuzsanna
keramikus kiállítása inspirálta a foglalkozást.
Időpont: 2019. szeptember 23. hétfő 2 csoport Résztvevők száma: 62 fő
19 – 20. MÚZEUMPEDAGÓGIA – Sulyok Gabriella – rajzolt legendák c. kiállításának ihletésére
alkottam a gyerekek.
Időpont: 2019. október 8. kedd 2 csoport Résztvevők száma: 64 fő
21 – 22. MÚZEUMPEDAGÓGIA – „Kollázs falevelekből” A Salzburgból érkezett művészek
alkotásainak ihletésére.
Időpont: 2019. november 26. szerda 2 csoport Résztvevők száma: 60 fő
23 – 24 MÚZEUMPEDAGÓGIA – „Mert akkor kapunk, amikor adunk”
A gyerekek a téli hangulatokra reflektálva készítették el saját témájú alkotásaikat.
Időpont: 2019. december 9. kedd 2 csoport Résztvevők száma: 62 fő
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2019. évben 24 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk 697 gyerek részvételével.
LAKOSSÁGI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG
ELŐADÁSSOROZATOK – ISMERETTERJESZTÉS
2019 évre havi 4 - 5 (évi 44) előadást terveztünk 46 előadás valósítottunk meg (38 rendszeres és 8
változó témában).
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.
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Az előadások ingyenes látogathatók. Az rendszeres előadásaink keddi napokon 15 órai kezdettel
kerültek megrendezésre.
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 program megvalósításához igénybe vett szolgáltatások: az eladó tiszteletdíja, nyomdaköltség.
A programok megvalósításában résztvevő munkatársak száma: 6 fő
Külső szakemberek: 1 fő az előadó személye
UTAZÁS - VETÍTÉSES ELŐADÁSOK Kiss Imre Károly történész, idegenvezető
előadássorozata
ELŐADÁS 1. - Budapest titkai a Lánchídtól északra
Időpont: 2019. január 8. Résztvevők száma: 82 fő
ELŐADÁS 2. - Pesti utcák és terek rejtélyei
Időpont: 2019. február 5. Résztvevők száma: 85 fő
ELŐADÁS 3. - Pest körútjai és második sugárútja
Időpont: 2019. március 5. Résztvevők száma: 85 fő
ELŐADÁS 4. - A kevéssé ismert Andrássy út és a Liget
Időpont: 2019. április 2. óra Résztvevők száma: 97 fő
ELŐADÁS 5. - Albánia
Időpont: 2019. május 7. Résztvevők száma: 92 fő
ELŐADÁS 6. - Miskolc
Időpont: 2019. június 4. Résztvevők száma: 75 fő
ELŐADÁS 7. - Diósgyőr, Lillafüred, Bükk, Miskolctapolca bemutatása
Időpont: 2019. szeptember 3. 15 óra Résztvevők száma: 92 fő
ELŐADÁS 8. - Társországunk Horvátország
Időpont: 2019. október 1. 15 óra Résztvevők száma: 88 fő
ELŐADÁS 9. - Isztria és magyar emlékei
Időpont: 2019. november 5. 15 óra Résztvevők száma: 85 fő
ELŐADÁS 10. - Észak - Dalmácia magyar emlékei
Időpont: 2019. december 10. 15 óra Résztvevők száma: 92
KÉPZŐMŰVÉSZET - Sipos Endre művészetfilozófus vetítéses előadássorozata
ELŐADÁS 11. - Lírai absztrakció a magyar festészetben
Időpont: 2019. január 15. 15 óra Résztvevők száma: 76 fő
ELŐADÁS 12. - A magyar szobrászat szelleme
Időpont: 2019. február 12. 15 óra Résztvevők száma: 75 fő
ELŐADÁS 13. - Összehasonlító műalkotás elemzés I. rész
Időpont: 2019. március 12. 15 óra Résztvevők száma: 75 fő
ELŐADÁS 14. - Összehasonlító műalkotás elemzés II. rész
Időpont: 2019. április 9.15 óra Résztvevők száma: 74 fő
ELŐADÁS 15. - Összehasonlító műalkotás elemzés III. rész
Időpont: 2019. május 14. 15 óra Résztvevők száma: 82 fő
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ELŐADÁS 16. - Szentendrei festészet
Időpont: 2019. szeptember 10. 15 óra Résztvevők száma: 85 fő
ELŐADÁS 17. - Kóka Ferenc
Időpont: 2019. október 8.15 óra Résztvevők száma: 68 fő
ELŐADÁS 18. - Gáborjáni Szabó Kálmán életműve
Időpont: 2019. november 12. 15 óra Résztvevők száma: 87 fő
ELŐADÁS 19. - Magyar kortársfestészet doyenjei
Időpont: 2019. december 10. 15 óra Résztvevők száma: 90 fő
IRODALOM – Kőszeghy Péter irodalomtörténész vetítéses előadássorozata
ELŐADÁS 20. - Ereklyék
Időpont: 2019. január 22.15 óra Résztvevők száma: 84 fő
ELŐADÁS 21. - Mágia, boszorkányok, okkultizmus
Időpont: 2019. február 19. 15 óra Résztvevők száma: 75 fő
ELŐADÁS 22. - Régi magyar önéletírások
Időpont: 2019. március 19. 15 óra Résztvevők száma: 78 fő
ELŐADÁS 23. - Balassi életének utolsó évei
Időpont: 2019. április 16. 15 óra Résztvevők száma: 69 fő
ELŐADÁS 24. - Esterházy Pál
Időpont: 2019. május 21.15 óra Résztvevők száma: 70 fő
ELŐADÁS 25. - Misszionáriusok
Időpont: 2019. június 18.15 óra Résztvevők száma: 70 fő
ELŐADÁS - PSZICHOLÓGIA Borsos-Kőszegi Erika pszichológus előadássorozata
ELŐADÁS 26. - Beszél a testünk
Időpont: 2019. szeptember 24. 15 óra Résztvevők száma: 72 fő
ELŐADÁS 27. - Az idős kor mentális változásai
Időpont: 2019. október 29. 15 óra Résztvevők száma: 72 fő
ELŐADÁS 28. - PSZICHOLÓGIA – Megbocsátás és elengedés
Időpont: 2019. november 26. 15 óra Résztvevők száma: 81 fő
ELŐADÁS - TÖRTÉNELEM - Dr. Tóth József történész előadásai
ELŐADÁS 29. - Bethleni konszolidáció
Időpont: 2019. március 26. 15 óra Résztvevők száma: 95 fő
ELŐADÁS 30. - A magyar kultúrfölény
Időpont: 2019. április 23.15 óra Résztvevők száma: 87 fő
ELŐADÁS - ZÁSZLÓTÖRTÉNET - Balogh László a Zászlógyűjtemény vezetőjének
előadássorozata
ELŐADÁS 31. - Világ zászlói
Időpont: 2019. január 29. 15 óra Résztvevők száma: 78 fő
ELŐADÁS 32. - Zászlók világa - zászlótörténet a kezdetektől napjainkig
Időpont: 2019. február 26. 15 óra Résztvevők száma:72 fő
ELŐADÁS 33. - A világ zászlói gyűjtő szemmel I.
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Időpont: 2019. május 28. 15 óra Résztvevők száma: 55 fő
ELŐADÁS 34. - A világ zászlói gyűjtő szemmel II.
Időpont: 2019. június 11. 15 óra Résztvevők száma: 59 fő
ELŐADÁS 35. - Dél – Amerikai országok
Időpont: 2019. szeptember 17. 15 óra Résztvevők száma: 67 fő
ELŐADÁS 36. - ZÁSZLÓTÖRTÉNET - Óceániai országok zászlói, címerei, himnuszok
Időpont: 2019. október 15. 15 óra Résztvevők száma: 68 fő
ELŐADÁS 37. - ZÁSZLÓTÖRTÉNET - A világ zászlói gyűjtő szemmel
Időpont: 2019. november 19. 15 óra Résztvevők száma: 72 fő
NEM RENDSZERES ELŐADÁSAINK
ELŐADÁS 38. - a Magyar Költészet Napja alkalmából, Radnóti verseinek ihletésére készült képek
bemutatása - Tóth József „Füles” fotográfus előadása
Időpont: 2019. április 11. (csütörtök) 15 óra Résztvevők száma: 90 fő
ELŐADÁS - 39. - A csíksomlyói körmenet - Pünkösd ünnepe
Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a Párbeszéd Háza igazgatójának előadása
Időpont: 2019. június 6.(csütörtök) 15.30 óra Résztvevők száma: 55 fő
ELŐADÁS - 40. - Szeptember végén I. válogatás Petőfi Sándor verseiből Császár Angela
színművész előadása
Időpont: 2019. szeptember 26. csütörtök 16.00 óra Résztvevők száma: 102 fő
ELŐADÁS - 41. - Szeptember végén II. - Tóth József Füles fotográfus vetített képes előadása
Időpont: 2019. szeptember 26. csütörtök 15.00 óra Résztvevők száma: 100 fő
ELŐADÁS - 42. - Az ember tragédiája I. - Martsa Piroska animációs mozdulat tervező vetített
képes előadása
Időpont: 2019. október 10. csütörtök 15.00 óra Résztvevők száma: 82 fő
ELŐADÁS - 43. - Az ember tragédiája II. - Martsa Piroska animációs mozdulat tervező vetített
képes előadása
Időpont: 2019. október 22. kedd 15.00 óra Résztvevők száma: 85 fő
ELŐADÁS - 44.- A-téli spájz – Dr. Saly Noémi író, újságíró, helytörténész előadása
Időpont: 2019. október 31. csütörtök 15.00 óra Résztvevők száma: 80 fő
ELŐADÁS - 45. - No, komment - Dr. Kiss Tamás író, egyetemi professzor előadása
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Időpont: 2019. december 6. (péntek) 18 óra Résztvevők száma: 68 fő2019. évben 46 előadáson
összesen 3 570 fő vett részt.
LAKOSSÁGI és KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSULÁSA 2019. évben
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Közművelődési programok megnevezése

Résztvevők száma (fő)

"Nagy " Kiállítások
"Nagy" kiállításokhoz kapcsolódó programok
tárlatvezetés

27 800
250
49

"Nagy” kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozások gyerekeknek
"Nagy " kiállításokhoz kapcsolódó programok
"Művésztársakról filmnyelven", Kerekasztal
beszélgetések
" Kis" kiállítások az emeleti folyosón és termekben és
hozzájuk kapcsolódó programok

697
419
15 150

Előadássorozat - Utazás

873

Előadássorozat - Képzőművészet

712

Előadássorozat - Történelem

182

Előadássorozat - Irodalom

446

Előadássorozat - Pszichológia

225

Előadás- Zászlótörténet

470

Előadás - Nem rendszeres előadás
Lakossági közművelődési tevékenység programjain
résztvevők száma

662
47 886

II. JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI
GALÉRIA ESTEK
2019. évre heti 1 (évi 37) „Könyvjelző zenei estet” terveztünk, melyből ebben az évben 34
koncertet valósítottunk meg.
A „GALÉRIA ESTEK” programok keretében már harmadik éve a „Könyvjelző zenei” esteket
rendeztük meg. Feladatunknak tekintjük, hogy változatos produkciókat mutassunk be, melyek
magas színvonalat képviselnek, szórakozást nyújtanak. Évek óta célunk, célközönségünk körének
szélesítése (korosztály és érdeklődés tekintetéten egyaránt). E tekintetben elért sikereinket
nagymértékben köszönhetjük a Galéria estek keretében rendezett Könyvjelző zenei esteknek. Mint
minden programunk a koncertek is ingyen látogathatóak. Berta Zsolt programszervező (író,
zenész) munkatársunk kiterjedt kapcsolatainak köszönhetően a fellépő zenészek jelképes díjért
vállalják nálunk a koncerteket. Zenei rendezvényeink klubkoncert formájában a részben Galéria
aulájában részben a könyvesbolt hangulatos helyszínén valósultak meg.
A koncerteket hetente keddi napokon rendeztük.
Feladataink: Kapcsolatfelvétel a művészekkel, hirdetmények készítése, plakátok szórólapok
grafikai munkálatai, kommunikáció, adminisztráció (szerződések) konferálás a program
lebonyolítása során hangosítás, világosítás, részvétel a programon.
A program szervezését és lebonyolítását szerződéses munkatársunk végzi.
A grafikai munkák, adminisztrációs feladatokat, recepciós feladatokat 3 fő munkatársunk látja el,
kommunikációs feladatokat szerződéses munkatársunk látja el.
Egyéb szolgáltatás a közreműködő művészek (1-6 fő/alkalom) nyomdai munkák
1. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Rafael Mario Trió
Időpont: 2019. január 15. 19 óra Résztvevők száma: 48 fő
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2. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Acustic by Heart trió
Időpont: 2019. január 22.19 óra Résztvevők 60 fő
3. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONERT – Balázs Elemér quartet
Időpont: 2019. január 29. 19 óra Résztvevők: 70 fő
4. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – David Yengibarian
Időpont: 2019. február 12. 19 óra Résztvevők száma: 60 fő
5. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Voice and Bass Lakatos Ágnes és Csuhaj Barna
Időpont: 2019. február 19. 19 óra Résztvevők száma: 42 fő
6. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Kis Attila Quintett
Időpont: 2019. február 26.19 óra Résztvevők száma: 58 fő
7. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Winand Gábor lemezbemutató
Időpont: 2019. március 5. 19 óra Résztvevők száma: 58 fő
8. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Tóth Réka és Csiki Ágnes duó
Időpont: 2019. március 12. 19 óra Résztvevők száma: 45 fő
9. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Nublao trió
Időpont: 2019. március 19. 19 óra Résztvevők száma: 53 fő
10. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Geröly trio
Időpont: 2019. március 26.19 óra Résztvevők száma: 55 fő
11. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Pozsár-Árvéd-Ajtai trió
Időpont: 2019. április 9. (kedd) 19 óra Résztvevők száma: 53 fő
12. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Mester Csaba és barátai
Időpont: 2019. április 16.19 óra Résztvevők száma: 55 fő
13. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Gáspár Károly Trió
Időpont: 2019. április 23. 19 óra Résztvevők száma: 52 fő
14. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Petruska András koncert
Időpont: 2019. április 30. 19 óra Résztvevők száma: 54 fő
15. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – W69 zenekar koncertje
Időpont: 2019. május 7. 19 óra Résztvevők száma: 50 fő
16. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Voodoo Papa (Szert Zsigmond és Fejér Simon Pál)
Időpont: 2019. május 14. 19 óra Résztvevők száma: 47 fő
17. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Rafael Márió Trió koncertje
Időpont: 2019. május 21. 19 óra Résztvevők száma: 45 fő
18. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Jimbo King and the Lazy Experience koncert
Időpont: 2019.május 28.19 óra Résztvevők száma: 51 fő
19. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Voice and Bass együttes
Időpont: 2019. június 4. 19 óra Résztvevők száma: 53 fő
20. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Aqustic Stand Up koncert
Időpont: 2019. június 11.19 óra Résztvevők száma: 50 fő
21. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Fekete Jenő – Horváth Misi
Időpont: 2019. június 25. 19 óra Résztvevők száma: 50 fő.
22. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Kalmár Zoltán quartett
Időpont: 2019. szeptember 17. 19 óra Résztvevők száma: 55 fő
23. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Jack Cannon együttes
Időpont: 2019. szeptember 24. 19 óra Résztvevők száma: 52 fő
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24. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Poa Pratensis zenekar
Időpont: 2019. október 1. 19 óra Résztvevők száma: 48 fő
25. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – No Buts, No Maybes együttes
Időpont: 2019. október 8. 19 óra Résztvevők száma: 50 fő
26. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Bende Zsolt Trió
Időpont: 2019. október 15. 19 óra Résztvevők száma: 47 fő
27. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Duogenész zenekar
Időpont: 2019. október 29. 19 óra Résztvevők száma: 46 fő
28. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Kerub zenekar
Időpont: 2019. november 5. 19 óra Résztvevők száma: 48 fő
29. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Varga Gábor koncert
Időpont: 2019. november 12. 19 óra Résztvevők száma: 54 fő
30. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Oláh Szabolcs-Cseke Gábor duó
Időpont: 2019. november 19. 19 óra Résztvevők száma: 42 fő
31. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Ágoston Béla-Szabó Dániel
Időpont: 2019. november 26. 19 óra Résztvevők száma: 46 fő
32. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Fekete Jenő nagykoncert
Időpont: 2019. december 3. 19 óra Résztvevők száma: 55 fő
33. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Vas Zoli és Halper László
Időpont: 2019. december 10. 19 óra Résztvevők száma: 54 fő
34. KÖNYVJELZŐ VARIETÉ KONCERT – Kondor-Horváth Aqustic
Időpont: 2019. december 17. 19 óra Résztvevők száma: 48 fő
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2019. évben a 34 könyvjelző varieté koncerten résztvevők száma 1 754 fő
ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁSSOROZATOK
2019. évre 20 zenetörténeti előadást terveztünk, melyből ebben az évben 12 –t tudtunk
megvalósítani.
Munkatársak feladatai a program során: kapcsolatfelvétel az előadóval, előadás témáinak
megbeszélése, hirdetmény tervezése, terjesztése, adminisztráció (szerződés) technika és
berendezés előkészítése, a programon való részvétel, moderálás.
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A program szervezését, teljes lebonyolítását szerződéses munkatársunk látja el.
Programmal kapcsolatos egyéb feladatok ellátásában résztevő munkatársak: 2 fő
Külső szakemberek: 1 fő előadó
Az előadások keddi napokon kerültek megrendezésre.
BLUS TÖRTÉNETI ELŐADÁSOK – „Blues sztori” c Benkő Zsolt előadássorozata
1. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS – Memphis blues
Időpont: 2019. január 15. 16.45 óra Résztvevők száma: 49 fő
2. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS - Chicago blues
Időpont: 2019. február 12.16.45 óra Résztvevők száma: 58 fő
3. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS – Texas blues
Időpont: 2019. március 14.16.45 óra Résztvevők száma: 53 fő
4. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS – Blues a nagyvilágban
Időpont: 2019. április 16. 16.45 óra Résztvevők száma: 53 fő
5. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS – A gitár szerepe a blues zenében
Időpont: 2019. május 14. 16.45 óra Résztvevők száma: 54 fő
JAZZTÖRTÉNETI ELŐADÁS Halper László „JAZZ SZTORI” c. előadássorozata
6. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS - Kultúrák találkozása
Időpont: 2019. január 29. 16.45 óra Résztvevők száma: 46 fő
7. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS – Amerikai zene fejlődése
Időpont: 2019. február 26.16.45 óra Résztvevők száma: 58 fő
8. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS – A bebop stílus kialakulása
Időpont: 2019.március 26. 16.45 Résztvevők száma: 50 fő
9. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS – A 60-as évek zenei forradalma
Időpont: 2019.áprils 30. 16.45 óra Résztvevők száma: 51 fő
10. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS – Stílusok keveredése
Időpont: 2019. május 28.16.45 óra Résztvevők száma: 49 fő
ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁSOK Székely Árpád előadássorozata
11. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS – Szivardoboz gitárok I.
Időpont: 2019. szeptember 17. 16.45 Résztvevők száma: 54 fő
12. ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁS – Szivardoboz gitárok II.

53

Időpont: 2019.október 15. 16.45 óra Résztvevők száma: 48 fő
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2019. évben a 12 zenetörténeti előadáson 623 fő vett részt.
SZABADEGYETEM
2019. évre havonta 1 (évi 10) előadást terveztünk, ami 10 előadás teljesítésével meg is valósult.
Az előadások csütörtöki napokon kerültek megrendezésre
1. SZABADEGYETEM – Természetvédelem– a Duna élővilága c. Szendőfi Balázs előadása
Időpont: 2019. január 17. 15 óra Résztvevők száma: 77 fő
2. SZABADEGYETEM – Természetvédelem- a Tátra élővilága c. Szendőfi Balázs előadása
Időpont: 2019. február 14.15 óra Résztvevők száma: 75 fő
3. SZABADEGYETEM – Természetvédelem - Vizi és vizes élőhelyek Magyarországon,
Mészáros Ádám természetbúvár előadása
Időpont: 2019. március 14. 15 óra Résztvevők száma: 72 fő
4. SZABADEGYETEM – Természetvédelem – Bepillantás a Vizipók-csodapók birodalmába
Mészáros Ádám természetbúvár előadása
Időpont: 2019. április 18.15 óra Résztvevők száma: 50 fő
5. SZABADEGYETEM – Természetvédelem- Régi ismerősök és új jövevények hazánkban c.
Mészáros Ádám természetbúvár előadása
Időpont: 2019.május 26.15 óra Résztvevők száma: 62 fő
6. SZABADEGYETEM – „Az egészség megőrzése idős korban” Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész
előadása
Időpont: 2019. május 31.15 óra Résztvevők száma: 112 fő
7. SZABADEGYETEM – „Hit és gyógyítás” Dr. Csókay András agysebész előadása
Időpont: 2019. szeptember 20. 15 óra Résztvevők száma: 100 fő
8. SZABADEGYETEM – Környezetvédelem - Klímahelyzet I. Fügedi Ubul geológus előadása
Időpont: 2019. október 17. 15 óra Résztvevők száma: 70 fő
9. SZABADEGYETEM – „Én, Mi, Mindenki” Pál Feri atya előadása
Időpont: 2019. október 25. 15 óra Résztvevők száma: 104 fő
10.SZABADEGYETEM - Környezetvédelem – Globális felmelegedés. Fügedi Ubul geológus
előadása
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Időpont: 2019. november 14. 15 óra Résztvevők száma: 76 fő

SZABADEGYETEM
200
174

látogatók/fő

180

174

160
140
120
100
80

100
77

75

76

72
50

60
40
20
0
Szabadegyetem

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

09.hó

10.hó

11.hó

77

75

72

50

174

100

174

76

2019. évben a 10 szabadegyetem előadáson 798 fő vett részt
GYEREK ÉS IFJUSÁGI PROGRAMOK
A 2019. évre tervezett évi 12 programból 15 – öt rendeztünk.
Gyerekprogramjainkat hétköznap péntek délelőtti időpontokra szervezzük, elsősorban kerületi
óvodai vagy iskolai csoportok számára. A Józsefvárosi Galéria alkalmas olyan produkciók
bemutatásra, melyek kis színpadon előadhatók – a gyerekek közelségében, legtöbbször őket is
bevonva az előadások menetébe. Az előadások ingyenesek, kerületben lakó és tanuló gyermekek
számára.
1. GYEREKPROGRAM – Belvárosi Betyárok zenekar interaktív gyermekkoncertje
Időpont: 2019. január 25. 9.30 Résztvevők száma: 90 fő
2. GYEREKPROGRAM – Bűvészkedj ügyesen c. Kőhalmi Ferenc bűvészműsora
Időpont: 2019. február 29. 9.30 – 10.30 óráig Résztvevők száma: 98 fő
3. GYEREKPROGRAM - Mimóka Méhes Csaba pantomimművész előadása
Időpont: 2019. március 22. 9.30 – 10.30 óráig Résztvevők száma: 110 fő
4 – 5. GYEREKPROGRAM - Rügyfakasztás – Gulyás László vándormuzsikus húsvéti műsora
Időpont: 2019. április 12. 9.30 – 10.30 és 11 -12 óráig 2 előadás Résztvevők száma: 199 fő
6. GYEREKPROGRAM Babaszínház – Aranyszamár Színház műsora (Babáknak és mamáknak)
Időpont: 2019. május 3. 10 – 11 óráig Résztvevők száma: 40 fő
7. GYEREKPROGRAM – Lábita Színház – Csernik Szende lábbábos műsora
Időpont: 2019. május 10. 9.30 – 10.30 óráig Résztvevők száma: 92 fő
8 - 9.GYEREKPROGRAM Farkasbarkas és róka koma – Aranyszamár Színház műsora
Időpont: 2019. szeptember 20. 10 – 12 óráig Résztvevők száma: 220 fő
10. GYEREKPROGRAM – Hrubi László és a Tótágas Zenekar koncertje
Időpont: 2019. október 11. 9.30 – 10.30 óráig Résztvevők száma: 112 fő
11 - 12. GYEREKPROGRAM – Gryllus Vilmos koncertje
Időpont:2019. november 15.9.30 – 12.00 óráig 2 koncert Résztvevők száma: 220 fő
13 - 14. GYEREKPROGRAM – Népmeseország játékterme
Időpont: 2019. november 22. 9.30 – 10.30 óráig Résztvevők száma: 220 fő
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15. GYEREKPROGRAM – Kiskarácsony, nagykarácsony – Kolompos együttes koncertje
Időpont: 2019. december 10. 9.30 – 10.30 óráig Résztvevők összesen: 120 fő
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2019. évben rendezett 15 gyerekprogramon 1 521 gyerek vett részt
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS – gyerekeknek – Sipos Orsolya vezetésével 2019. évre 40
foglalkozást terveztünk melyet megvalósítottunk.
A foglalkozásokra kerületi óvodás és iskolás gyerekeket hívtunk meg. Az ingyenes lehetőség
nagyban elősegíti a kerületben élő nehéz sorsú gyerekek kultúrához való jutását.
Ezek az alkalmak jóval túlmutatnak a gyerekek foglalkoztatásán. Sok olyan problémás
gyerekkel találkozunk a kerületből, akiknek ezek a foglalkozásokon kapott sikerélmény nagyon
sokat jelent. A gyereket arra bátorítjuk, hogy tisztelje a saját és a körülötte lévők ötleteit abból
a célból, hogy új ötletek születhessenek. Ahol a tudás korlátozott, ott a képzelőerőből még
csodák is születhetnek.
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 1 - 4. - Farsangi álarcok és grafikai munkák készítése
Időpontja: 2019. január 22. és 23. Résztvevők száma: 96 fő (4 csoport)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 5 - 8. - Farsangi álarcok, kiegészítve mozgással, játékkal
Időpontja: 2019. február 22. és 23. Résztvevők száma: 110 fő (4 csoport)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 9 - 12. - Nagyméretű grafikák alkotása csoportmunkában
Időpontja: 2019. március 13. és 19. Résztvevők száma: 98 fő (4 csoport)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 13 - 16. - Nagyméretű grafikák alkotása csoportmunkában
Időpontja: 2019. április 9. és 10. Résztvevők száma összesen: 108 fő (4 csoport)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 17.- 20. - Ismerkedés az amerikai ősi kultúrákkal „varázserejű
tárgyak” készítése
Időpontja: 2019. május 15. és 22. Résztvevők száma: 100 fő (4 csoport)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 21 - 24. - Milyen elem a víz, mi a kapcsolatunk vele és milyen
azoknak a lényeknek az élete, melyeknek a sós tenger az otthona?
Időpontja: 2019. június 15. és 22. Résztvevők száma: 96 fő (4 csoport)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 25 - 28. - Szobrászkodás
Időpontja: 2019. szeptember 24. és 25. Résztvevők száma: 120 fő (4 csoport)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 29 - 32. - Mesefolyam
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Időpontja: 2019. október 15. és 16. Résztvevők száma: 96 fő (4 csoport)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 33 - 36. - Márton napi lámpások
Időpontja: 2019. november 12. és 13. Résztvevők száma: 120 fő (6 csoport)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 37 - 40. - Ajándékkészítés karácsonyra
Időpontja: 2019. december 12. Résztvevők száma: 96 fő (4 csoport)
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2019. évben 40 kézműves foglalkozás tartottunk, melyen 1 040 kerületi gyerek vett részt.
IFJÚSÁGI PROGRAMOK - „MOLKA” diabétesz gyermekklub – családi program
2019. évre 10 ifjúsági programot terveztünk, melyet megvalósítottunk.
A program ismeretterjesztés cukorbeteg óvodás- és kisiskolás korú gyermekek részére, az alapvető
ismeretek elmélyítése, gyakorlása érdekében. Játék, a dal és „Molka” a szénhidrát molekula
segítségével kialakított műsorban a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően
informálódhatnak és maguk is bekapcsolódhatnak a műsorba.
Feladatok: programon szervezése, való részvétel, adminisztráció
A program megvalósításában résztvevő munkatársak száma: 2 fő
Külső megbízott: 3 fő
IFJÚSÁGI PROGRAM 1 - 10. MOLKA diabétesz klub családoknak
Rendezvény időpontjai:
2019. január 26. 10 - 12 óráig Résztvevők száma: 15 fő
2019. február 23. 10 - 12 óráig Résztvevők száma: 12 fő
2019. március 30. 10 - 12 óráig Résztvevők száma:18 fő
2019. április 27. 10 - 12 óráig Résztvevők száma:12 fő
2019. május 25. 10 - 12 óráig Résztvevők száma:10 fő
2019. június 29. 10 - 12 óráig Résztvevők száma: 15 fő
2019. szeptember 28. 10 - 12 óráig Résztvevők száma: 9 fő
2019. október 26. 10 - 12 óráig Résztvevők száma:12 fő
2019. november 30. 10 - 12 óráig Résztvevők száma:12 fő
2019. december 14. 10 - 12 óráig Résztvevők száma: 16 fő
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2019. évben a 10 ifjúsági programon 131 fő vett részt
EGYÉB KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK
KÖNYVJELZŐ VARIETÉ IRODALMI ESTEK
Könyvjelző irodalmi esetet terveztünk, 14 előadást valósítottunk meg.
Feladataink a programok megvalósításához: a program kitalálása, kapcsolatfelvétel az előadókkal,
hirdetmény készítése, adminisztráció, program lebonyolítása
Az egyéb programok megvalósításában résztvevők 8 fő munkatárs és az előadók 1 – 8 fő/
1. KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST – Petőcz András író, költő irodalmi estje
Időpont: 2019. február 7. csütörtök 18- 20 óra Résztvevőik száma: 52 fő
2. EGYÉB PROGRAMOK – Könyvbemutató – Demus Gábor és Tolvaj Zoltán költő
A program ideje: 2019. március 12. kedd 18- 20 óra Résztvevőik száma: 22 fő
3. KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST – Turbó Attila – Turbó Gyula – Novák Valentin irodalmi est
Időpont: 2019. március 21. csütörtök 18 – 20 óra Résztvevők: 56 fő
4. KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST – Bán Tibor – Cs. Kovács Márta könyvbemutató, irodalmi
est
Időpont: 2019. március 27. szerda Résztvevők: 48 fő
5. KÖNYVJELZŐ IRODALMI Est- a Magyar Költészet Napja - Császár Angela előadása
Időpont: 2019. április 11. csütörtök 15 óra Résztvevőik száma: 90 fő
6. KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST – Zenés irodalmi műsor - Szentirmai Edit előadása
Időpont: 2019. április 12. péntek 17 óra Résztvevőik száma: 75 fő
7. KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST – Dr. Tóth József felolvasó estje
Időpont: 2019. május 30. csütörtök 15 óra Résztvevőik száma: 35 fő
8. KÖNYVJELZŐ IRODALMI Est- „Vidám borisszák” - színházi előadás Mikó István, Kurkó
Kristóf, Rusz Milán, Szabó Anikó előadásában komikus figurákat keltettek életre zenével,
versekkel, énekkel vidám szórakozást nyújtva közönségünknek.
Időpont: 2019. szeptember 5. csütörtök 15 óra Résztvevőik száma: 100 fő
9. KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST – Irodalmi műsor – Jónás Tamás költő előadása
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Időpont: 2019. szeptember 26. csütörtök 18 óra Résztvevőik száma: 48 fő
10.KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST- Tímár Gábor író könyvbemutató
Időpont: 2019. október 18. péntek 17.30 óra Résztvevők száma: 62 fő
1. KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST – Tóth Krisztina író felolvasó estje
Időpont: 2019. október 24. csütörtök 18 óra Résztvevőik száma: 55 fő
12.KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST – Oláh János 2016-ban elhunyt író, költő emlékest, Magyar
Napló Kiadóval közös rendezvény
Időpont: 2019. november 22. péntek 16 óra Résztvevők száma: 100 fő
13. KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST – Buhály József festőművészről készült életművét
összefoglaló könyv bemutatása
Időpont: 2019. november 26. kedd 17 óra Résztvevők száma: 68 fő
14. KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST – „Ady és a nők” színházi előadás Tallián Mariann és Lázár
Balázs versszínházi előadása
Időpont: 2019. november 28. csütörtök 15 óra Résztvevőik száma: 100 fő
ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KULTURÁLIS PROGRAMOK
2019. évre 2 nagykoncertet terveztünk, március 15. és október 23-a alkalmából, de Józsefváros
születésnapját is megünnepeltük a tervezett programok felett.
ZENÉS IRODALMI „NAGY” KONCERT
1. EGYÉB RENDEZVÉNYEK - „Rock and roll forradalom” c. nagykoncert– Jumping Matt and
his Combo (Pribojszki Mátyás)
Időpont: 2019. március 14. (csütörtök) 19 óra Résztvevők száma: 110 fő
2. EGYÉB RENDEZVÉNYEK 1. „Rock and roll forradalom” c. nagykoncert– Első Pesti Rackák
(Ferenczi György)
Időpont: 2019. október 22.(kedd) 19 óra Résztvevők száma: 103 fő
3. EGYÉB RENDEZVÉNYEK 3. Józsefváros születésnapját a Józsefvárosi Cigányzenekar
előadásában klasszikus dallamokkal ünnepeltük meg.
Időpont: 2019. november 7.(csütörtök) 16 óra Résztvevők száma: 80 fő
EGYÉB PROGRAMOK KERETÉBEN – KLASSZIKUS ZENEI KONCERTEK
2019. évre 4 komolyzenei koncertet terveztünk és 5-öt valósítottunk meg.
1. HANGVERSENY - a Magyar Kultúra Napja Józsefvárosi Zenebarátok Köre előadása
Időpont: 2019. január 21. (hétfő) 15 óra Résztvevők száma: 72 fő
2. HANGVERSENY- „Itália könnyei és mosolya” a Józsefvárosi Zenebarát Kör előadása
Időpont: 2019. május 27.(hétfő) 18 óra Résztvevőik száma: 67 fő
3. HANGVERSENY- „Lélektánc” a Vedres Csaba zongoraművész és Gyermán Júlia
Hegedűművész előadása.
Időpont: 2019. szeptember 19.(csütörtök) 18 óra Résztvevőik száma: 68 fő
4. HANGVERSENY- „Éneklő világ” a Zene Világnapja alkalmából
Időpont: 2019. szeptember 30.(hétfő) 18 óra Résztvevőik száma: 52 fő
5. HANGVERSENY- Catherine Nardiello zongoraművész koncertje
Időpont: 2019. október 10.(hétfő) 18 óra Résztvevőik száma: 48 fő
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2019. évben a 22 egyéb kulturális programon 1 511 fő vett részt.
ADVENTI PROGRAMOK
2019. évre 3 adventi programot terveztünk és valósítottunk meg.
A karácsony közeledtével olyan produkciókat hívunk meg intézményünkbe, melyek kifejezetten
az ünnephez kapcsolódnak, vagy lelkiségükben a várakozás időszakához illeszthetők.
ADVENT 1. – Tóth József fotográfus előadása „Várakozás” címmel
Időpont: 2019. december 12. (csütörtök) 15.00 óra Résztvevők száma: 100 fő
ADVENT 2. - „A zene Isten mosolya” c. Faragó Laura Kossuth – díjas énekművész műsora
Időpont: 2019. december 13. (péntek) 15.00 óra Résztvevők száma: 100 fő
ADVENT 3. - „Finnország és az igazi Mikulás” címmel Balogh László műsora
Időpont: 2019. december 17. (kedd) 17.00 óra Résztvevők száma: 100 fő
2019. évben a 3 adventi programon 300 fő vett részt.
SAJÁT SZERVEZÉSŰ TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK
Feladataink a programok megvalósításával kapcsolatban: tanfolyamvezetőkkel egyeztetés,
adminisztráció, terem biztosítása.
A programok megvalósításában résztvevő munkatársak száma 4 fő és a tanfolyam vezetői
1. Örömtánc szenior korúaknak (heti 1 évente kb. 40 alkalom)
A foglalkozások heti rendszerességgel, szerdai napokon vannak 11-12 óráig.
A résztvevők nagyrészt a kulturális programjainkat rendszeresen látogató, kerületben élő
asszonyok. Fontos számukra egészségük megőrzése, melyben a mozgás fontos szerepet tölt be.
Tanfolyam vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna tánctanár, testnevelő, gyógytornász
A tanfolyam heti rendszerességgel, szerdai napokon 10.45-11.45 óráig vannak
A program ideje: 2019. január 16-tól december 18 –ig
Az első félévben 38 foglalkozás volt, a résztvevők száma összesen: 575 fő
2. Meridián torna (heti 2, évi kb. 80)
Dr. Eőry Ajándok professzor által hazánkban meghonosított kínai egészség megőrző módszer
ingyenes gyakorlására Budapesten közel 100 intézmény biztosít helyet, melynek egyike a
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Józsefvárosi Galéria. A torna nagyrészt kerületi lakosok részére nyújt segítséget egészségük
javításában.
Foglalkozás vezetők Dr Eőry Ajándok tanítványai Szalay Csilla és László Zsóka
A foglalkozások heti rendszerességgel, keddi és csütörtöki napokon vannak 8.15-9.15 óráig
A program ideje: 2018. január 9-től december 17-ig 81 alkalom, a résztvevők száma 1 124 fő volt.
3. JOZEFIN Klub
Programjainkon résztvevő nyugdíjas nők közösségének igényét támogatva jött létre a „Jozefin”
klub, melynek már három éve ad helyet a Galéria, ezzel segítve szabadidejük hasznos eltöltését.
Foglalkozás vezető: Harmati Györgyné
A foglalkozások heti rendszerességgel hétfői napokon vannak 12-13 óráig
A program ideje: 2019. január 7-től december 16-ig 38 alkalommal 500 fő vett részt.
FELNŐTT FOGLALKOZÁSOK KLUBOK
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2019. évben a 177 saját szervezésű felnőtt foglalkozáson 2 199 fő vett részt
Józsefvárosi Galéria kulturális Rendezvényeinek megvalósulása 2019. évben

Megnevezés

Terv
Megvalósulás
rendezvények rendezvények
száma (db)
száma (db)

Megvalósulás
%-os aránya

Eltérés a
tervmegvalósul
ástól (db)
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Ifjúsági program "Molka" klub
diabéteszes gyerekeknek
Egyéb rendezvények - Könyvjelző
irodalmi estek, színházi előadások
Egyéb rendezvények – Klasszikus zenei
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A Józsefvárosi Galéria kulturális rendezvényein résztvevők száma 2019. évben
Megnevezés

Résztvevők száma (fő)

Galéria estek- Könyvjelző zenei estek

1 754

Zenetörténeti előadássorozat

623

Szabadegyetem
Gyerekprogramok - délelőtti előadások
óvodásoknak és kisiskolásoknak

798
1 521

Gyerekprogram - kézműves foglalkozás
Ifjúsági program "Molka" klub diabéteszes
gyerekeknek
Egyéb rendezvények - Könyvjelző irodalmi estek,
színházi előadások
Egyéb rendezvények - Ünnepekhez kapcsolódó
zenés koncertek

1 040

Egyéb rendezvények - Klasszikus zenei koncertek

307
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293
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1 124
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TEREMBÉRES TANFOLYAMOK
A tanfolyamok, illetve foglalkozások egy része terembérlet alapján működik.
Feladataink a terembéres tanfolyamok megvalósításában: egyeztetés tanfolyam vezetőkkel,
adminisztráció, terem biztosítása.
A programok megvalósításában résztvevő munkatársak száma: 5 fő
TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK
KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS
Kerekítő foglalkozások – Kozma - Nemcsics Bernadett vezetésével
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„Mondókás móka 0-3 és „Bábos torna 1-3 éveseknek heti rendszerességgel, hétfői napokon 10 11 óráig
2019-ben 70 (35 alkalom x 2 csoport kerekítő foglalkozáson 440 kisgyerek vett részt
MŰVÉSZI TORNA
Testépítő és mozgásfejlesztő gimnasztika, tartásjavító gyakorlatokkal, zenei kísérettel. Az
egészséges életmód, a szép és harmonikus mozgást sajátítják el a gyerekek Berczik Sára módszere
alapján, iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csoportokban.
A foglalkozások heti rendszerességgel hétfői és szerdai napokon 16-30 órától 18.30 óráig
történnek.
Foglalkozás vezető: Solti Eszter táncpedagógus az Óbudai Mozgásművészeti iskola tanára.
2019-ben 66 alkalommal 132 csoportban résztvevő gyerekek száma 1 390 fő volt.
TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
A gerinctorna alkalmas az erő- és állóképesség fejlesztésére, az egészség megőrzésére,
gerincbántalmak megelőzésére, a már kialakult gerincproblémák korrigálására.
A foglalkozások heti rendszerességgel, szerdai napokon 9.30 – 10.30 óráig történnek.
Foglalkozás vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna gyógytestnevelő
2019-ben 38 alkalommal 310 fő vett részt a gerinctornán.
HATHA JÓGA tanfolyam
Tradicionális Hatha Jóga Egyesület indiai jóga tanfolyama, 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 napokon18.30 -20.30
óráig történnek.
Foglalkozás vezető: a Jóga Hagyomány Egyesület tanárai
2019-ben 73 jógatanfolyam volt, melyen a résztvevők száma 800 fő volt.
Terembéres tanfolyamok látogatóinak létszáma 2019-ben összesen: 2 940 fő vett részt.
Programokon résztvevők száma összesen

60 703 fő

Nyitvatartási napok száma 2019-ben

240 nap

Napi átlagos látogatottság/részvétel

253 fő/nap

KOMMUNIKÁCIÓS, PR-és MARKETINGTEVÉKENYSÉGÜNK
Programjainak közlése média interjúk formájában, print és online kulturális programajánlók
közlésével történt.
A 2019-ben ápoltuk kapcsolatunkat a Bonum Tv, az M5 kulturális csatorna, a Duna Televízió és
az Érdi Városi Televízió munkatársaival, akik több alkalommal is forgattak nálunk kiállítás
megnyitókon és kulturális rendezvényeken.
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Rendszeres írások jelentek meg és közölt fotóriportot a Józsefvárosi Újság, programjainkhoz,
kiállításainkhoz kapcsolódó írások jelentek meg a Kortárs irodalmi folyóirat, a Bélyegvilág egyes
számaiban.
Az erőteljesebb jelenlét kialakítását folytattuk a web2-es alkalmazások körében, a Józsefvárosi
Galéria megjelenik és tartalmat szolgáltat a www.jozsefvarosigaleria.hu-n és a Facebookon,
valamint a Józsefvárosi Galéria és a Könyvjelző Varieté programsorozatunk YouTube csatornáin
is rendszeresen teszünk közzé kiállításainkhoz, előadásainkhoz és programjainkhoz kapcsolódó
ajánlókat, videókat.
2019. évre tervezett kommunikációs és marketing tervünket megvalósítottuk.
Erősítettük megjelenésünket úgy a virtuális, mint a kommunikációs térben.
Kommunikációs tevékenységünk fontos pontja a médiában történő minél szélesebb körű
megjelenés. Televízió-, rádió és sajtó interjú formájában, illetve nyomtatott és online kulturális
programajánlók népszerűsítésével jelentünk, ezzel is népszerűsítve a Galéria programjait.
Erőteljesebb jelenlétet kezdetünk el a web2-es alkalmazások körében.
Szolgáltattunk és jelentetünk meg tartalmat a www.jozsefvarosigaleria.hu-n, a Facebook-on, a
Google+ ban.
KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÜNK CÉLCSOPORTJAI
A kerület és Budapest lakossága, családosok és minden a kultúrára és társadalmi eseményekre
nyitott korosztály.
A kerületi önkormányzat szervei és intézményei (óvodák, általános iskolák, egyéb oktatási
intézmények egyesületek, civil szervezetek, stb.)
A kulturális turizmusra nyitott hazai és külföldi turisták
KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
Meglévő médiakapcsolatainkat gondoztuk, további kapcsolatokat építettünk. A 2019-ben ápoltuk
kapcsolatunkat M5 kulturális csatorna, a Duna Televízió és az Érdi Városi Televízió
munkatársaival, akik több alkalommal is forgattak nálunk kiállítás megnyitókon és kulturális
rendezvényeken.
Eseményeinkről országos és helyi média – sajtó, rádió televízió – interjúkat szerveztünk,
programajánlókat küldtünk.
Az országban működő galériákkal, művésztelepekkel, művészeti alapítványokkal, művészekkel
folyamatos kapcsolatot tartottunk.
MÉDIA KAPCSOLATOK - PROMÓCIÓ
Tartalmaink és hirdetéseink folyamatosan megjelentek a Józsefvárosi Újságban, és a
jozsefvaros.hu honlapon.
Programjainkat promotáltuk a weboldalon és Facebook-felületünkön egyaránt, a kiemelt
eseményeinket és a mozgóképes tartalmakat pedig a Youtube-on is.
Folyamatos média megjelenéseink voltak a Magyar Rádió kulturális ajánló műsoraiban, a Magyar
Televízió kulturális műsoraiban, országos napilapok kulturális rovataiban és kulturális online
magazinokban.
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FONTOSABB KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZEINK
Galéria honlapja, Facebook oldala, Józsefvárosi újság, hírlevél, önkormányzatunk honlapja,
plakátok, szórólapok, meghívók, generált sajtómegjelenések PR tevékenység keretében, online,
TV-, rádió-, sajtómegjelenések
FONTOSABB TEVÉKENYSÉGEK
Megújult honlapunkat és Facebook felületünket folyamatosan frissítjük, itt programjainkról
részletes tájékoztatást adunk az érdeklődőknek.
A www.youtube.com videó megosztó weboldalra pedig a Galéria nagyobb eseményeiről készült
videofelvételeket folyamatosan feltöltjük. A Galéria közösségi oldala (Facebook) kitűnően
működik. Mára 4800+ érdeklődő követi rendszeresen tartalmainkat, ajánlóinkat.
Minősítése: **** (4,8 csillag a lehetséges – maximális – 5-ből!) Az önkormányzat és a kerület
honlapjára is folyamatosan felkerülünk híreinkkel, hiszen szoros kapcsolatot tartunk a
kommunikációs divíziónkkal.
A Galériában plakátokat helyezünk el folyamatosan. Hirdetmények útján szólunk a látogatókhoz
MŰSORFÜZET
Nyomdai kivitelben készülő, színvonalas tájékoztatónk. Kéthavonta jelenik meg, terjesztjük a
kerületben, az önkormányzatnál, oktatási intézményekben, támogatók körében, szakmai körökben,
valamint a lakosság felé.
A műsorfüzet mind a külcsín, mind a belbecs tekintetében megújult, annak köszönhetően, hogy
egy kollégánk időt, energiát nem kímélve folyamatosan fejleszti, szépítgeti a kiadványt.
MEGHÍVÓK, SZÓRÓLAPOK, PLAKÁTOK
Lehetőségeinkhez mérten házilag vagy nyomdai kivitelben készítjük az információhordozókat, a
közönség konkrét megcélzása végett személyes kapcsolati rendszerünkön keresztül terjesztjük.
Tartalmukat tekintve egy-egy rendezvényre invitáljuk az érdeklődőket. Formailag többféle
verzióban készül plakát, szórólap A/3, A/ 4, A/5. meghívó 1,2 oldalas.
2019. évben jelentősen nőtt – különösen a kerületben – azon helyszíneknek a száma, ahol
folyamatosan kihelyeztük a műsorfüzeteinket, szórólapjainkat, plakátjainkat.
ARCULAT
A Galéria grafikai formai megjelenése (szórólap, névjegykártya, hirdetés készítése, web arculat,
meghívók, képeslap (karácsony), Galéria táblái, műsorfüzet.
A főbejáratnál található „hirdetőtáblákon” a programjaink plakátjainak kihelyezése.
2019-ben nyomtatott formában készült promóciós anyagok, kiadványok példányszáma
Műsorfüzet
Meghívó
Plakátok
Szórólapok
kivitelezés
hónap
száma
száma
száma (db)
száma (db)
módja
(példány)
(db)
6
800
52
nyomdai
január
1000
20
800
házilag
4
400
52
nyomdai
február
1000
20
600
házilag
március
2
750
400
52
nyomdai
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április
május
június
szeptember
október
november
december
összes kiadvány

20
5
20
6
20
4
20
6
20
8
15
8
12
7
14
237

750
750
750
750
750
1000
1 000
8 500

850
650
800
400
600
800
800
400
500
400
600
400
800
400
500
11 900

104
52
52
52
52
52
52

házilag
nyomdai
házilag
nyomdai
saját
nyomdai
házilag
nyomdai
házilag
nyomdai
házilag
nyomdai
házilag
nyomdai
házilag
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BESZERZÉSEINK 2019 ÉVBEN
Tárgyi eszköz működési felhasználás költségvetési keretből:
- 1 db klíma berendezés szerelése.
- A meglévő légtechnikai berendezés javítása a kiállító teremben.
Technikai berendezések működési felhasználás költségvetési keretből:
- 1 db videó kamera (a programjainkon fotók és videók készítése felvételéhez).
- 1db laptop
KAPOTT TÁMOGATÁSOK
- Egy Budapest környéki ásványvíz gyártó Kft. a kiállítás rendezvényeinket ásványvízzel
támogatja.
- Egy kecskeméti vállalkozó támogatásként kifestette az előteret és a nagytermet, a
fűtéscsöveket lemázolta 4 fő végezte a munkálatokat, mely március végén történt. (A munka
értéke 400 ezer forint).
Saját kivitelezésű javítási munkák:
- A lépcsőlejáró falát javítottuk, festettük, bejárati fém ajtót lemázoltunk.
- A takarításban a Galéria takarító munkatársa nyújtott segítséget.
- A Zászlógyűjtemény kisebb karbantartási és a takarítási munkáit rendszeresen elvégeztük.
Beszerzések:
- 2019-ben új hűtőszekrényt vásárolhattunk.
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Rendezvényszervezés
2019. JANUÁR
MAGYAR KULTÚRA NAPJA – KÖLCSEY EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁS
Időpont: 2019. január 18. péntek 10:00
Helyszín: Kölcsey utca 1.
A résztvevők száma: 40 fő
Igénybe vett szolgáltatások: koszorúrendelés (tervezett rendezvény)
Leírás: január 18-án koszorúzással egybekötött megemlékezésre került sor, a költőről
elnevezett utcában található, felújított emléktáblánál. Józsefváros Önkormányzatát Sára Botond
polgármester úr képviselte. A józsefvárosi lakosok mellett a Molnár Ferenc Magyar - Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola harmadik osztályos tanulóinak egy csoportja is részt vett.
A megjelentek előtt Benkő Péter színművész szavalta el a Himnuszt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6558/fohajtas-kolcsey-ferenc-emlektablajanal
BAUER SÁNDOR HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA
Időpont: január 23. szerda 10:00
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum lépcső
A résztvevők száma: 10 fő
Igénybe vett szolgáltatások: koszorú, virágrendelés (tervezett rendezvény)
Leírás: Bauer Sándor halálának 50. évfordulójára, január 23-án Józsefváros önkormányzata
nevében Sántha Péterné alpolgármester asszony mondott beszédet, a Magyar Nemzeti Múzeum
falán található emléktáblájánál. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
nevében Schrötter Tibor és Csigás Zoltán, a Magyar Nemzeti Múzeum képviseletében pedig
Berényi Marianna, Szikszai Anna és Debreczeni-Droppán Béla koszorúzott. Emellett
elhelyezte az emlékezés virágait Markó József, a palotanegyedi nyugdíjas civil szervezet elnöke
és Vennes Aranka, a Bauer Sándor örökség gondozója. A koszorúk és virágok elhelyezése után,
néma főhajtással emlékeztek a fiatal mártírra.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6571/az-50-eve-martirhalalt-halt-bauer-sandorra-emlekeztek
HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA
Időpont: január 25. péntek 10:00
Helyszín: Népszínház utca
A résztvevők száma: 10 fő
Igénybe vett szolgáltatások: koszorúrendelés (tervezett rendezvény)
Leírás: 2019. január 25-én 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 tóra olvasója
és előimádkozója, Horovitz László mondta el az ősi zsidó imát, a Kaddist a vészkorszak
áldozataiért. Majd zsidó hagyomány szerint egy követ helyezett el emlékükre a
márványtáblánál, utalva ezzel a lélek halhatatlanságára.
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A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6586/koszoruzas-a-holokauszt-nemzetkozi-emleknapja-alkalmabol
ADY ENDRE HALÁLÁNAK 100.ÉVFORDULÓJA (KOSZORÚZÁS)
Időpont: január 27. vasárnap 10:00
Helyszín: Fiumei úti Sírkert
A résztvevők száma: 50 fő
Igénybe vett szolgáltatások: koszorúrendelés (nem tervezett rendezvény)
Leírás: A modernkori magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjára, Ady Endrére
emlékeztek halálának századik évfordulója alkalmából január 27-én a Fiumei úti Nemzeti
Sírkertben. A Nemzeti Örökség Intézete és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) által szervezett
közös megemlékezésen Józsefváros önkormányzata nevében Sántha Péterné alpolgármester
helyezte el a tisztelet és az emlékezés koszorúját a költő síremlékénél.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6587/ady-endre-halalanak-szazadik-evfordulojara-emlekeztek
2019. FEBRUÁR
KOSZORÚZÁS MUNKÁCSY MIHÁLY SZÜLETÉSÉNEK 175. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Időpont: 2019. február 20. szerda 10.00
Helyszín: Fiumei úti Nemzeti Sírkert
Résztvevők száma: 50 fő
Igénybe vett szolgáltatás: koszorú
(nem tervezett rendezvény)
Leírás: A XIX. századi magyar festészet egyik legnagyobb alakja 1844. február 20-án látta
meg a napvilágot. Munkácsy Mihály művészetével meghódította az egész nyugati világot.
Tiszteletére síremlékénél – születésének 175. évfordulóján – megemlékezést szervezett a
Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) Józsefvárosban, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Az
eseményen kerületünket Sántha Péterné alpolgármester képviselte.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6669/175-eve-szuletett-munkacsy-mihaly
BUSÓJÁRÁS JÓZSEFVÁROSBAN
Időpont: 2019. február 22. péntek 14:00-18:00
Helyszín (Útvonal): Mátyás tér- Teleki tér
Résztvevők száma: 500 fő
Igénybe vett szolgáltatás: Busók utaztatása, Busók bemutatója, Busók vendéglátása, plakátok
rendelése, óriásplakát kihelyezés
(tervezett rendezvény)
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Leírás: A mohácsi busójárás szereplői az idei évben is ellátogattak a kerületbe, hogy elűzzék a
telet. A menet kiindulópontja a Mátyás tér volt. A busók a Teleki térig haladtak, majd a
színpadon, zenei aláfestés mellett táncoltak. A rendezvényre számos óvodából és általános
iskolából érkeztek szervezetten a gyerekek, így összesen több száz gyermek is részese lehetett
ennek a felejthetetlen élménynek.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6678/busok-uztek-a-telet-jozsefvarosban
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKLAPJA – KOSZORÚZÁS
Időpont: 2019. február 24. vasárnap 10:00
Helyszín: Magyarok Nagyasszonya tér
Résztvevők száma: 50 fő
Igénybe vett szolgáltatások: Koszorú megrendelése.
(tervezett rendezvény)
Leírás: A kommunizmus közel 50 éves uralma alatt a diktatúra áldozatainak száma KeletKözép-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. Szentmisével egybekötött
megemlékezésre gyűltek össze a józsefvárosi hívek február 24-én délelőtt a tisztviselőtelepi
Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban. A Vargha Miklós Péter plébános celebrálta
misét követően, az áldozatok emlékét őrző márványtáblánál a Józsefvárosi Önkormányzat
nevében dr. Sára Botond polgármester helyezte el az emlékezés és a tisztelet koszorúját.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6683/a-kommunizmus-aldozataira-emlekeztunk
A JÓZSEFVÁROSI JÉGPÁLYA ZÁRÁSA
Időpont: 2018.11.30-2019.02.24. vasárnap
Helyszín: Horváth Mihály tér
Résztvevők száma: 4500 fő
Igénybe vett szolgáltatások: jégpálya kiépítése és üzemeltetése
(Tervezett rendezvény)
Leírás: február 24-én este bezárta kapuit a Józsefvárosi Jégpálya. November 30-tól február
végéig, rengetegen látogattak el a Horváth Mihály térre. Az adventi vasárnapokon gyerek- és
felnőtt koncertek tették hangulatosabbá a korcsolyázást, de egy-egy testnevelésóra helyett is
ideális volt a diákoknak, ugyanis délelőttönként a kerületi iskoláscsoportok használták a
jégpályát.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6684/ezen-a-telen-is-nepszeru-volt-a-jozsefvarosi-jegpalya
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2019. MÁRCIUS
NŐNAPI ELŐADÁS AZ IDŐS OTTHONOKBAN
Időpontok: 2019. március 6.,7.,8.
Helyszínek: Ciklámen Idősek Klubja, Őszikék Idősek Klubja, Napraforgó Idősek Klubja,
Napfény Otthon, Víg Idősek Klubja, Reménysugár Idősek Klubja, Időskorúak Átmeneti
Otthona
Résztvevők száma: összesen 300 fő
Igénybe vett szolgáltatás: Operett előadások megrendelése, köszöntő virágok beszerzése,
pogácsa, hostessek
Leírás: Nőnap alkalmából rendezvénysorozat valósult meg a kerületi idősklubokban. A
programon a Turay Ida Színház színészei szórakoztatták a jelenlévőket operett slágerekkel. A
szépkorú hölgyeket Sára Botond polgármester köszöntötték. Egy-egy szál rózsával
kedveskedtek nekik.
(Tervezett rendezvény)
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6727/nonapi-unnepseg-az-idosklubokban
NŐNAPI ELŐADÁS A TURAY IDA SZÍNHÁZBAN
Időpont: 2019. március 08. 14:00
Helyszín: Turay Ida Színház
Résztvevők száma: 320 fő
Igénybe vett szolgáltatások: Turay Ida Színház - előadóművészeti tevékenység
Leírás: A nemzetközi nőnap alkalmából Józsefváros Önkormányzata színházi előadással
köszöntötte a józsefvárosi hölgyeket, akik a Rocknagyi című előadást tekinthették meg.
Az ünnepi eseményen Sára Botond polgármester és Kocsis Máté, Józsefváros országgyűlési
képviselője köszöntötte a közönséget.
(Tervezett rendezvény)
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6728/szinhazi-elmeny-nonapra
1848-’49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA VALÓ MEGEMLÉKEZÉS
Időpont: 2019. március 14. csütörtök 18:00
Helyszín: Horváth Mihály tér
Résztvevők száma: 300 fő
Igénybe vett szolgáltatások: Színpadtechnika rendelése, narrátor felkérése, plakátok
rendelése, hostess alkalmazása, műsor szervezése Turay Ida színházzal, rendezvény
berendezések, mosdók, koszorúk rendelése, kokárda, csákó, párta.
(Tervezett rendezvény)
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Leírás: A magyar Himnusz közös eléneklését követően a Magyar Honvédség vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség Dandár fúvós zenekara idézte meg a forradalom napjait. Ezután
Sára Botond polgármester és Kocsis Máté országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.
A beszédeket követően a Turay Ida Színház művészei adták elő forradalmi, múltidéző
műsorukat „Fiatal Március” címmel, amely az 1848-49-es szabadságharc kiemeltebb
eseményeit idézte meg. Az előadás egyik látványos elemeként Sasvári Sándor lóhátról énekelte
el a Fejedelem című musical fináléjának dalát (A Kárpátok között). Az ünnepség végén Kocsis
Máté országgyűlési képviselő, Sára Botond polgármester, majd önkormányzati képviselők,
társadalmi és civilszervezetek helyezték el az emlékezés koszorúit, a tisztelet virágait a Horváth
Mihály téri 1848-as emlékműnél.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6757/orokseget-es-feladatot-kaptunk-a-szabadsagharc-hoseitol
TE SZEDD (NAGY KERÜLETTAKARÍTÁS)
Időpont: 2019. március 22. 10.00-17.00
Helyszín: Mikszáth tér, Mátyás tér, Molnár Ferenc tér, II. János Pál Pápa tér, Gutenberg tér,
JEK Auróra utcai parkoló, Golgota tér, Orczy tér, Horváth Mihály tér, Nap tér, Kálvária tér,
Tisztes utca
Résztvevők száma: 360 fő
Igénybe vett szolgáltatások: ásványvíz, plakát
(Tervezett rendezvény)
Leírás: március 22-én közösen szedték a szemetet önkormányzati képviselők, lakosok, civilek
és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK) munkatársai összesen 12 helyszínen. A
kerülettakarításon a résztvevők összesen négy köbméter hulladékot gyűjtöttek össze. Az
önkormányzat emellett a napokban negyven új, nagyméretű hulladékgyűjtő edényt is
kihelyezett a forgalmasabb csomópontokra.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6789/osszefogas-a-tisztabb-rendezettebb-jozsefvarosert
JÓZSEF NAPI KITÜNTETÉS ÁTADÁS ÉS JÓTÉKONYSÁGI EST
Időpont: 2019. március 24. 18:30
Helyszín: Uránia Filmszínház
Résztvevők száma: 400 fő
Igénybe vett szolgáltatások: Kitüntetések elkészíttetése, műsor megszervezése, terembérlet,
hostessek, catering szolgáltatás, meghívók készíttetése, köszöntő virágcsokrok, virágdekoráció,
köszöntő 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 Kállai Kiss Ernő
klarinétművész, Bajcsy Lajos plébános, Faragó Laura énekművész, Kokas Katalin és Kelemen
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Barnabás hegedűművészek kapták, poszthumusz díjban részesült Miklóssy Ferdinánd Leó és
Semmelweis Ignác.
Továbbá kiosztották a „Józsefvárosi Becsületkereszt”, a „Józsefvárosért”, a „Józsefvárosi
Aranykoszorú” és a „Jó Sport” elismeréseket is. A műsoros esten fellépett Kokas Katalin és
Kokas Dóra, majd a Légtornász szövetség fiatal növendéke, egy látványos légtornász
bemutatóval, Zsédenyi Adrienn (Zséda) és a Varidance táncosai.
Az est vendégeinek lehetőségük nyílt támogatni azt a halmozottan sérült gyermekek számára
épülő, Baross utcai napközis óvodát, melybe december végén betörtek, elloptak mindent, és
hatalmas rombolást végeztek. A szomorú események után példátlan összefogással kezdődött
meg az óvoda rendbehozatala. Az anyagi felajánlásokat az este folyamán, a megadott
számlaszámon tehették meg, a jelenlévők.
A rendezvény, álló fogadással zárult.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6792/kituntettek-keruletunk-peldakepeit
2019.ÁPRILIS
EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA
Időpont: 2019. április 6. szombat 8.00-13.00
Helyszín: Szent Kozma Egészségügyi Központ 1084 Budapest, Auróra u. 22-28.
Résztvevők száma: 400 fő
Igénybe vett szolgáltatások: gyermekprogramok, Bartendaz Hungary, kültéri berendezések,
plakát, szórólap, hostess, hangtechnika (tervezett rendezvény)
Leírás: Az egészség világnapja alkalmából Egészségnapot szervezett a Józsefvárosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ és a Józsefvárosi Önkormányzat, amelyen a szakrendelő
tizenhét különböző szűréssel várta a kerületi lakosokat. Egyebek mellett szív- és érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség-szűrésére, látásvizsgálatra, anyajegyvizsgálatra is volt
lehetőségük azoknak, akik aktívan kívánnak tenni a betegségek megelőzésért. Az udvaron a
gyermekeket arcfestés, kézműves foglalkozás, óriás buborék show, és ugrálóvár várta.
Bemutatót tartott a Bartendaz Hungary akik saját testsúlyos edzésformákat mutattak be,
valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság is kitelepült egy Mobil Bűnmegelőzési
Centrummal.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6839/szurovizsgalatok-es-latvanyos-programok-a-szent-kozmaegeszsegugyi-kozpontban
TORMAY CÉCILE HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA
Időpont: 2019. április 6. szombat 11.00
Helyszín: 1085 Budapest, Kőfaragó utca 3. - emléktábla
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. - Szent Rókus kórház előtti Tormay szobor
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Résztvevők száma: 20 fő
Igénybe vett szolgáltatások: koszorú rendelés
(tervezett rendezvény)
Leírás: Tormay Cécile halálának 82. 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 készíttetett- koszorúit mindkét helyszínen.
ROMÁK VILÁGNAPJA
A rendezvény ősszel kerül megrendezésre.
PÁL UTCAI FIÚK APPLIKÁCIÓ TÁMOGATÁSA
Időpont: 2019. április 9. kedd 15.00
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gimnázium 1093 Bp., Lónyai utca
Résztvevők száma: 500 fő
(nem tervezett) Ferencvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat együttműködése
kapcsán jött létre az applikáció
„A Pál utcai fiúk nyomában” címmel mobilapplikációs séta készült a világhírű regényhez. A
felhasználók számára ingyenesen elérhető magyar nyelvű séta MTA Sztaki eLearning Osztálya
és a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésével készült, Ferencváros és Józsefváros
önkormányzatainak közös finanszírozásában. Az április 9-én bemutatott okostelefonos
interaktív séta segítségével Molnár Ferenc regényének helyszíneivel lehet megismerkedni; a
mű történetei, élményei élhetőek újra. További részletek az MTA SZTAKI híroldalán:
https://www.sztaki.hu/innovacio/hirek/pal-utcai-fiuk-nyomaban-mobilapplikacios-setakeszult-regenyhez
KÖRZETI MEGBÍZOTTI IRODA ÜNNEPÁLYES ÁTADÁSA
Időpont: 2019. április. 16. kedd 10.30
Helyszín: 1083 Budapest, Práter utca 69.
Résztvevők száma: 40 fő
Igénybe vett szolgáltatás: Hostess, narrátor, catering
(nem tervezett rendezvény) Új körzeti megbízotti iroda került átadásra.
Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság
együttműködésének köszönhetően április 16-án megnyílt a kerület ötödik körzeti megbízotti
irodája a Práter utcában. A Losonci negyedben kialakított rendőrségi létesítményben két körzeti
megbízott és két körzeti rendész áll a lakosok szolgálatára. Az iroda ünnepélyes megnyitóján
beszédet mondott dr. Sára Botond, Józsefváros polgármestere, Kocsis Máté országgyűlési
képviselő, dr. Terdik Tamás Budapest rendőrfőkapitánya, Molnár Gábor Józsefváros
rendőrkapitánya.
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A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6878/megnyilt-jozsefvaros-otodik-korzeti-megbizotti-irodaja
FÖLD NAPJA
Időpont: 2019. április 23. kedd 9:00-15:00
Helyszín: 1083 Budapest, Illés utca 25. – Füvészkert - ELTE Botanikus kert
Résztvevők száma: 200 fő
Igénybe vett szolgáltatások: szakvezetés a füvészkertben
(tervezett rendezvény)
Megvalósítás: Az előző évek szokásaihoz hasonlóan, idén is óvodás csoportok töltötték meg a
Füvészkertet a Föld Napja alkalmából. Összesen 11 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:
https://jozsefvaros.hu/hir/6899/jozsefvarosi-ovisok-jartak-a-fuveszkertben
RENDŐRSÉG NAPJA
Időpont: 2019. április 25. csütörtök 10:00
Helyszín:1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem
Résztvevők száma: 120 fő
Igénybe vett szolgáltatások: catering szolgáltatás, hostess, narrátor
(tervezett rendezvény)
Leírás: A Rendőrség Napjához kapcsolódóan elismeréseket adtak át a BRFK VIII. kerületi
Rendőrkapitányság kiváló dolgozóinak a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Április 25-én
nyolcvanegyen vehették át a Józsefvárosi Önkormányzat elismerését kerületünk
polgármesterétől. A rendezvény zárásaként állófogadással vendégelték meg a résztvevőket.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6908/jozsefvaros-elen-jar-a-rendorok-tamogatasaban

2019. MÁJUS
ÜNNEPÉLYES ALÁÍRÁS – EGYÜTTMŰKÖDÉS A BIZTONSÁGOSABB ORCZY
NEGYEDÉRT
Időpont: 2019. május 2. csütörtök 16.00
Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ
Résztvevők száma: 40 fő
Igénybe vett szolgáltatás: catering, virágdekoráció, hostess
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(Nem tervezett rendezvény): A rendezvény az ünnepélyes aláírás kapcsán került
megvalósításra.
Leírás: Az Orczy negyed közbiztonságának további javítása érdekében együttműködést kötött
a Józsefvárosi Önkormányzat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal. A Magdolna-Orczy
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében létrejött megállapodás aláírására
május 2-án került sor a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban. A helyszínen Sára
Botond Józsefváros polgármestere és Terdik Tamás dandártábornok, Budapest
rendőrfőkapitánya oklevelet nyújtott át azoknak a rendőröknek és közterület-felügyelőknek,
akik sikeresen teljesítették a Problémaorientált közösségi rendészet elnevezésű képzést.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6939/egyuttmukodes-a-biztonsagosabb-orczy-negyedertTŰZOLTÓK NAPJA
Időpont: 2019. május 7. kedd 10.00
Helyszín: Dologház utca, VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
Résztvevők száma: 90 fő
Igénybe vett szolgáltatások: catering, hostess, narrátor
(Nem tervezett rendezvény): A tűzoltók munkájának méltó elismerése érdekében idén először
díjátadót tartott Józsefváros Önkormányzata)
Leírás: A tűzoltók védőszentje Szent Flórián napja alkalmából került sor jutalomátadásra a
VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságon, ahol az önkormányzat kifejezte
megbecsülését és köszönetét a VIII. kerületi hivatásos tűzoltóknak, katasztrófavédőknek. Az
átadón összesen 41 fő részesült elismerésben. A díjátadást állófogadás követte.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6955/elismeresek-a-tuzoltok-napja-alkalmabolBÖLCSŐDÉK NAPJA
Időpont: 2019. május 7. kedd 16.30
Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ
Résztvevők száma: 160 fő
Igénybe vett szolgáltatások: nyomdai szolgáltatás, virág rendelés, fellépő, catering
szolgáltatás, hostess, narrátor, hangtechnika
(tervezett rendezvény)
Leírás: A bölcsődei dolgozók munkájának elismeréseként idén is ünnepélyes keretek között
emlékeztek meg a Bölcsődék Napjáról.
Átadták a Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért, a Polgármesteri Dicséret kitüntetéseket, valamint
a Hűségjutalom okleveleket. A díjak kiosztását követően Fehérvári Gábor Alfréd Freddie
szórakoztatta a jelenlévőket. Majd a rendezvény zárásaként állófogadással vendégeltük meg a
résztvevőket.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
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https://jozsefvaros.hu/hir/6959/kituntetesek-a-bolcsodei-dolgozoknak
LUDOVIKA FESZTIVÁL
Időpont: 2019. május 11. szombat 10.00-18.00
Helyszín: Ludovika tér
Résztvevők száma: 1200 fő
Igénybe vett szolgáltatás:
(tervezett rendezvény)
Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat 1 millió forinttal támogatta a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Sportegyesületén keresztül a Ludovika fesztivál hagyományőrző programjait. Idén
tízedik alkalommal rendezték meg a katonai fesztivált. A Ludovika téren május 11-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:
https://jozsefvaros.hu/hir/6973/katonai-hagyomanyok-unnepe-a-ludovika-teren
ÚJ TELEKI TÉRI PIAC SZÜLETÉSNAPJA
Időpont: 2019. május 11. szombat 10.00-22.00
Helyszín: Teleki Téri Piac és Teleki tér
Részvevők száma: 1000 fő
Igénybe vett szolgáltatások: fellépők, catering, hostess, óriásplakát, nyomdai kivitelezés
(plakátok, szórólapok), dekoráció, színpad- hang és fénytechnika, mobile toilette,
mentőszolgálat, rendezvény berendezés, gyermek foglalkoztató programok, elektromos áram
kiépítés, tűzijáték, biztonsági szolgálat
(tervezett rendezvény)
Leírás: Nagyszabású rendezvényt szervezett Józsefváros önkormányzata az Új Teleki téri Piac
ötödik születésnapja alkalmából. Délelőtt az Új Teleki Téri piacra látogatók ajándékokat
kaptak, majd a dolgozók ebéddel lettek megvendégelve. Délután gyermekprogramok és
koncertek szórakoztatták a résztvevőket, majd késő este tűzijáték zárta a rendezvényt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6975/oteves-lett-az-uj-teleki-teri-piac
EMLÉKHELYEK NAPJA
Időpont: 2019. május 11-12. szombat- vasárnap
Helyszín: Józsefváros
Résztvevők száma: 80 fő
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Igénybe vett szolgáltatás: túravezetés
(tervezett rendezvény)
Leírás: Józsefváros önkormányzata Arany János emléksétát és ’56-os emléktúrát szervezett az
Emlékhelyek Napja alkalmából. A séták számos érdekességet felelevenítve kis történelmi
utazást kínált, régi történetekkel, anekdotákkal fűszerezve, élmény - alapú szabadtéri
elfoglaltság keretében.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/6978/programokkal-unnepeltek-orszagszerte-az-emlekhelyek-napjat
HŐSÖK NAPJA
Időpont: 2019. május 24. péntek 10.00
Helyszín: Fiumei úti sírkert
Résztvevők száma: 40 fő
Igénybe vett szolgáltatás: koszorú rendelés, díszőrség, hangtechnika, aggregátor,
előadóművész
(tervezett rendezvény)
Leírás: Megemlékezést tartott Józsefváros Önkormányzata május 24-én 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
világégéseiben és forradalmaiban.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7024/a-magyar-hosokre-emlekeztek-a-fiumei-uti-sirkertben
RENDVÉDELMI GYERMEKNAP JÓZSEFVÁROSBAN
Időpont: 2019. május 25. 9.00-17.00
Helyszín: Szenes Iván tér
Résztvevők száma: 600 fő
Igénybe vett szolgáltatások: Színpad és hangtechnika, fellépők, légvár park, promóciós
anyagok, narrátor, plakátok, hostess
(tervezett rendezvény)
Leírás: Látványos rendvédelmi bemutatókkal várta az ötödik 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 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:
https://jozsefvaros.hu/hir/7027/szines-programok-az-otodik-rendvedelmi-gyermeknapon-

77

BAUER SÁNDOR SZOBOR MEGKOSZORÚZÁSA
Időpont: 2019. május 30. csütörtök 10.00
Helyszín: Mátyás tér
Résztvevők száma: 40 fő
Igénybe vett szolgáltatás: koszorú rendelés
(tervezett rendezvény)
Leírás: A 50 évvel ezelőtt elhunyt Bauer Sándorra emlékeztek, A magyar hősök napja
alkalmából május 30-án, a Mátyás téren. A fiatalember kerületünkben született és elkeseredett
tettének színhelyéül is városrészünk szolgált, hiszen szimbolikus helyszínen, a Múzeumkertben
gyújtotta fel magát 1969-ben, hogy tettével felhívja a világ figyelmét Magyarország gyarmati
létére, és tiltakozzon a hazánkat megszálló orosz csapatok jelenléte ellen. Józsefváros
önkormányzata nevében Sántha Péterné alpolgármester helyezte el az emlékezés koszorúit.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7046/megemlekezes-bauer-sandor-szobranal
2019. JÚNIUS
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Időpont: 2019. június 4. kedd 18.00
Helyszín: 1085 Budapest, Szabó Ervin tér – Magyar Igazság Kútja
Résztvevők száma: 100 fő
Igénybe vett szolgáltatás: hangtechnikai szolgáltatás, fellépő, hostess
(Tervezett rendezvény)
Leírás: Józsefváros Önkormányzata megemlékezést tartott június 4-én, a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából. dr. Sára Botond polgármester beszédét követően a Magyar
Örökség-díjas 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:
https://jozsefvaros.hu/hir/7066/egyutt-a-nemzeti-osszetartozas-napjan
PEDAGÓGUSNAP
Időpont: 2019. június 5. szerda 15.30
Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem
Résztvevők száma: 100 fő
Igénybe vett szolgáltatás: nyomdai szolgáltatás, narrátor, hostess, virág rendelés, catering
szolgáltatás
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 dr. Sára Botond polgármester,
Zentai Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke és Tolnai Marianna tankerületi igazgató
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adták át. A kitüntetések átadása után Bábel Klára hárfa művész és Kovács Zalán tubaművész
műsorát tekinthették meg a jelenlévők.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7070/a-kerulet-kivalo-pedagogusait-koszontottek
DÍJÁTADÓ POLGÁRŐRÖK RÉSZÉRE
Időpont: 2019. június 27. csütörtök 10.00
Helyszín: Mátyás tér
Résztvevők száma:40 fő
Igénybe vett szolgáltatás: narrátor, hostess, hangtechnika, catering
(nem tervezett rendezvény) Idén először az Országos Polgárőrnap kapcsán jutalmazta
Józsefváros Önkormányzata a Józsefvárosi polgárőröket.
Leírás: Tizennégy kerületi polgárőr vehetett át jutalmat június 27-én az Országos polgárőr
napon Józsefváros polgármesterétől. A Mátyás téri díjátadót állófogadás zárta.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7132/kozos-munkaval-jelentos-eredmenyek-a-bunmegelozes-teren
KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA
Időpont: 2019. június 27. csütörtök 13.00
Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem
Résztvevők száma: 200 fő
Igénybe vett szolgáltatás: narrátor, hostess, virág rendelés, köszöntő bor rendelés, catering
szolgáltatás
Leírás: Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából kitüntették a kiemelkedően teljesítő
hivatali dolgozókat. A Polgármesteri Hivatal dísztermében tartott ünnepségen Sára Botond
polgármester 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:
https://jozsefvaros.hu/hir/7134/kituntettek-a-kivaloan-teljesito-hivatali-dolgozokat
2019. JÚLIUS
SEMMELWEIS NAP
Időpont: 2019. július 2. kedd 13.00
Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem
Résztvevők száma: 80 fő
Igénybe vett 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”
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kitüntetéseket, a „Polgármesteri Dicséretet”, a „Kerületi hűségjutalom okleveleket”, a
„Főigazgatói Dicséretet” és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Elismerő oklevelét.
Az elismerések átadása után Kökény Tamás nagybőgőművész, a Virtuózok című komolyzenei
tehetségkutató 2016-os versenyének győztese műsorát hallgathatták meg a jelenlévők. A
rendezvényt állófogadás zárta.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7147/kituntetesek-a-magyar-egeszsegugy-napja-alkalmabol
ÜNNEPÉLYES ALÁÍRÁS
Időpont: 2019. július 16. kedd
Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ
Résztvevők száma: 20 fő
Igénybe vett szolgáltatások: catering, virágdekoráció
(Nem tervezett rendezvény: Új megállapodás ünnepélyes aláírására került sor.)
Leírás: Együttműködési megállapodást kötött Józsefváros önkormányzata az egyik
legjelentősebb magyar munkaadói érdekképviseleti szervezet, a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ) Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezetével. A
dokumentum aláírására július 16-án, a Horánszky utcai Diák és Vállalkozásfejlesztési
Központban (H13) került sor, amelyet kerületünk részéről Sára Botond polgármester, a VOSZ
részéről pedig Marjay Gyula, a szervezet regionális elnöke látott el kézjegyével. Az
együttműködés a vállalkozók ismereteinek bővítésén, a kezdő vállalkozók mentorálásán túl
közös szakmai programok szervezését tűzte ki fő céljául.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7188/megallapodast-kotott-keruletunk-a-vallalkozok-esmunkaltatok-orszagos-szovetsegevel
KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK KIRÁNDULÁSA
2019-ben a kirándulás helyett az Önkormányzati dolgozók gyermekei vehettek rész 2 hét nyári
táborban a Kesztyűgyár szervezésében.
2019. Augusztus
ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
Időpont: 2018. augusztus 20. 10 óra
Helyszín: Golgota tér
Résztvevők száma: 350 fő
Igénybe vett szolgáltatás: catering, kültéri hangosítás, narrátor, berendezés, hostessek, mobil
tolilett
(tervezett rendezvény)
Leírás: A rendezvény dr. Sára Botond beszédével kezdődött majd a résztvevők megtekinthették
a Turay Ida Színház ünnepi műsorát. Az új kenyeret Vargha Miklós Péter plébános áldotta meg.
Végül a látogatóknak lehetőségük nyílt megkóstolni a 2019.évi ország tortát.
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A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7257/sara-botond-szent-istvan-kijelolte-helyunket-europaban
NEMZETISÉGI FESZTIVÁL
Időpont: 2019. augusztus 31. 10.00-13.00
Helyszín: Teleki tér
Résztvevők száma: 100 fő
Igénybe vett szolgáltatás: hangtechnikai szolgáltatás
nem tervezett rendezvény: Teleki téri egyesülettel közös szervezésben
Leírás: augusztus 31-én, szombaton Józsefváros sokszínű kultúrájából kaphatott zenés, táncos
és gasztronómiai ízelítőt a Teleki térre látogató közönség. A német, szerb és szlovák
nemzetiségi önkormányzatok által – a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával –
megrendezett gálaműsor nemcsak kellemes kikapcsolódást nyújtott, de a kerületben élő
nemzetiségek összetartásáról is tanúskodott.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7289/nemzetisegi-galamusor-a-teleki-teren
SPORTOLJ JÓZSEFVÁROS
Időpont: 2019. augusztus 31. 9.30-18.00
Helyszín: Orczy park
Résztvevők száma: 300 fő
Igénybe vett szolgáltatás: terület bérlet, sportszervezés, mezek gyártása, színpadtechnika,
berendezések, catering, hostess,
Nem tervezett rendezvény: Új kezdeményezés a sport jegyében, a tavalyi focibajnokságot
folytatva.
Leírás: augusztus utolsó szombatján került sor a Sportolj Józsefváros rendezvényre. A
rendezvényen futóverseny, focibajnokság, egész napos fitness bemutatók és kiállítás várta az
érdeklődőket. A futball bajnokság nyertesei gálameccset játszhattak az Öreg fiúkkal.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7287/csaladi-sportnap-az-orczy-parkban
2019. Szeptember
TANÉVNYITÓ
Időpont: 2019. szeptember 02. hétfő 15.00
Helyszín: Losonczi Téri Általános Iskola
Résztvevők száma: 100 fő
Igénybe vett szolgáltatás: virágcsokrok, narrátor, meghívók, hostess, catering.
(tervezett rendezvény)
Leírás: Tanévnyitó ünnepségen köszöntötte Józsefváros önkormányzata kerületünk nevelésioktatási intézményeinek vezetőit és munkatársait. A pedagógusoknak dr. Sára Botond
polgármester adta át a Pedagógus szolgálati emlékérmeket és a Hűségjutalom okleveleket. A
rendezvényt állófogadás zárta.
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A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7294/kituntetesekkel-indult-az-ujabb-tanev-jozsefvarosban
TELEKI TÉR 5. SZÜLETÉSNAPJA
Időpont: 2019. szeptember 06. péntek 14.00-18.00
Helyszín: Teleki tér
Résztvevők száma: 400 fő
Igénybe vett szolgáltatás: előadók, nyomdai kivitelezés, szélforgó, gyerekfoglalkoztató,
rendezvény berendezés, áram kiépítés, biztonsági szolgálat, színpad és hangtechnika, narrátor,
dekoráció, catering.
Nem tervezett rendezvény: A rendezvényszervezési divízió a Társak a Teleki térért
egyesülettel közösen szervezte meg a Teleki téri park felújításának 5. születésnapját.
Leírás: A Teleki tér felújításának ötödik évfordulója alkalmából színes program kavalkád
várta a résztvevőket: gyermekprogramok, meseelőadás, és koncertek szórakoztatták az
érkezőket.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7313/oteves-a-megszepult-teleki-laszlo-ter
IV. TÜNDÉRTALÁLKOZÓ
Időpont: 2019. szeptember 07. 14.00-22.00
Helyszín: Kálvária tér
Résztvevők száma: 500 fő
Támogatási szerződés a Turay Ida Színház részére
(tervezett rendezvény)
Leírás: Ingyenes családi rendezvényt szervezett a Turay Ida színház idén IV. alkalommal
szeptember első hétvégéjén az önkormányzat támogatásával. Fél napra Tündérkertté változott
a Kálvária tér, hogy elröpítsék a gyermekeket a varázslatos birodalom világába, ugyanakkor
színpadi előadásokkal is megörvendeztették az odalátogatókat.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7317/felviragzott-tunderbirodalom-jozsefvaros-sziveben
SZŰRŐSZOMBAT
Időpont: 2019. szeptember 14. szombat 8.00-13.00
Helyszín: Szent Kozma Egészségügyi Központ
Résztvevők száma: 200 fő
Igénybe vett szolgáltatás: gyermekfoglalkoztató, hostess, rendezvény berendezés.
(nem tervezett rendezvény): Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az egészségmegőrzésre,
ezért szervezett egy újabb családi programmal egybekötött szűrőszombatot.
Leírás: szeptember 14-én újabb szűrőszombatra került sor a Szent Kozma Egészségügyi
Központban, ahol 17 féle szűrésre jelentkezhettek a kerület lakói. A vizsgálatok ideje alatt a
gyermekek számára is biztosítottak elfoglaltságot: volt arcfestés, buborékvarázs, ugráló vár,
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kézműves foglalkozások, megtekinthettek egy mentő és tűzoltó autót, valamint jelen volt a
JÁSZER prevenciós csapata is.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7362/az-osz-elso-szuroszombatja-a-szent-kozmabanSZENES IVÁN EMLÉKKONCERT
Időpont: 2019. szeptember 15. vasárnap 18.30
Helyszín: Szenes Iván tér
Résztvevők száma:8000 fő
Támogatási szerződés a Szenes Művészeti Kft. részére.
(tervezett rendezvény)
Leírás: szeptember 15-én ismételten megrendezték Szenes Iván tiszteletére az emlékkoncertet,
melyen Szenes slágerek csendültek fel a hazai könnyűzenei élet népszerű előadóinak
tolmácsolásában. Átadták a Szenes Iván Művészeti díjakat is. A rendezvényen köszöntőt
mondott Sára Botond, Józsefváros polgármestere, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és
Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7360/szenes-ivan-orokzoldjei-sztarfellepok-eloadasaban
AUTÓMENTES NAP
Időpont: 2019. szeptember 20. péntek 14.00-18.00
Helyszín: Tavaszmező utca
Résztvevők száma: 300 fő
Igénybe vett szolgáltatás: rendezvény berendezés, hangtechnika, mobil toilet, hostess,
mentőszolgálat, nyomdai kivitelezés, narrátor, ellátmány, ajándékok, Hege Show, elektromos
autó bemutató
Egy része ITM (Innovációs-és Technológiai Minisztérium) pályázatból valósult meg.
(tervezett rendezvény)
Leírás: Az Európai Mobilitási Hét programsorozatba kapcsolódik ez a rendezvény, melynek
célja az életminőség javítása. Belvárosi kerületként autóforgalommal erősen terhelt ez a
városrész, ezért fontos más közlekedési eszközök megismertetése az érdeklődőkkel. A
helyszínen freestyle kerékpáros bemutatót tekinthettek meg az odalátogatók, ugyanakkor
lehetőség nyílt az elektromos közlekedés új formáinak megismerésére és kipróbálására
egyaránt. A kerületi rendőrségnél lehetőség volt kerékpár regisztrációra is.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7380/automentes-nap-a-fenntarthato-varosi-kozlekedesert
SZABADSÁGKONCERT
Időpont: 2019. szeptember 27. péntek 16.30-22.00
Helyszín: Szenes Iván tér
Résztvevők száma: 1000 fő
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Igénybe vett szolgáltatás: tűzijáték, engedélyek, mobil toilette, narrátor, mentőszolgálat,
elektromos áram kiépítés, színpad és hangtechnika, sörpadok, sátrak, catering, food truckok,
biztonsági szolgálat
Nem tervezett rendezvény: A rendszerváltás 30. évfordulójára emlékezvén jött létre a
rendezvény, melynek egy része pályázati forrásból valósult meg.
Leírás: A Józsefvárosi Szenes Iván téren valósult meg a rendszerváltás 30. évfordulójára
alkalmából szervezett ingyenes koncert, olyan ismert előadókkal, mint a Kiss Kata és Zenekara,
Vastag Csaba és zenekara, Nagy Feró és a Beatrice.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7403/szabadsagkoncert-jozsefvarosban2019. Október
IDŐSEK NAPI ELŐADÁS
Időpont: 2019. október 03. csütörtök 11.00 és 15.00
Helyszín: Turay Ida Színház
Résztvevők száma: 360 fő
Igénybe vett szolgáltatás: hostess
(tervezett rendezvény)
Leírás: Az idősek világnapja alkalmából a kerület nyugdíjasai ingyen megnézhették a Salsa,
szivar, szerelem előadást a Turay Ida Színházban.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7422/az-idoseket-koszontotte-az-onkormanyzat
SZÜRETI MULATSÁG AZ IDŐSEKNEK
Időpont: 2019. október 04. péntek 14.00-18.00
Helyszín: Rhema Konferencia Központ
Résztvevők száma: 650 fő
Igénybe vett szolgáltatás: előadók, nyomdai kivitelezés, ajándékok, biztonsági szolgálat,
buszbérlés, színpad és hangtechnika, narrátor, dekoráció, catering, hostess, mentőszolgálat,
biztonsági szolgálat, terembérlet
(tervezett rendezvény)
Leírás: Az idősek világnapja alkalmából szüreti mulatságot szervezett a Józsefvárosi
Önkormányzat. Kocsis Tibor, Dancs Annamari és Kádár Szabolcs szórakoztatták a
rendezvényre látogatókat, majd fellépett a Vegas Showband.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7427/tisztelet-es-megbecsules-a-szepkoruaknak
LAKOSSÁGI FÓRUM
Időpont: 2019. október 04.péntek 16.30-20.00
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Helyszín: H13
Igénybe vett szolgáltatás: hostess, catering
Résztvevők száma: 50 fő
nem tervezett rendezvény
Leírás: Lakossági fórumot szervezett Józsefváros Önkormányzata.
ARADI VÉRTANÚK 170. ÉVFORDULÓ
Időpont: 2019. október 06. vasárnap 15.00-17.00
Helyszín: Fiumei úti Sírkert, Kossuth Mauzóleum
Résztvevők száma: 160 fő
Igénybe vett szolgáltatás: rendezvény berendezés, hostess, mécsesek, koszorúk, narrátor,
hangtechnika, biztonsági szolgálat
(tervezett rendezvény)
Leírás: Az Aradi Vértanúk kivégzésének évfordulója alkalmából megemlékezést tartott a
Józsefvárosi Önkormányzat a Fiumei úti Sírkertben. Sára Botond köszöntő beszédét követően
előadást láthattunk a Turay Ida Színház művészei előadásában a makói Forgatós Táncegyüttes
közreműködésével. Ezt követően koszorúzás és mécses gyújtás zárta a megemlékezést.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7429/jozsefvaros-az-aradi-vertanukra-emlekezett
JÓZSEFVÁROS LAKOSSÁGÁNAK SZOLGÁLATÁBAN
ÁTADÁSA
Időpont: 2019. október 08. kedd 10.00
Helyszín: Józsefvárosi Önkormányzat
Résztvevők száma: 40 fő
Igénybe vett szolgáltatás: catering, hostess, narrátor
nem tervezett rendezvény: 2019-ben létrehozott elismerés.

KITÜNTETŐ

CÍM

Leírás: Sára Botond köszöntötte a Rendőrség tagjait, méltatta munkájukat, és elismerésben
részesítette őket a közbiztonság javításában való részvételükért. „Józsefváros lakosságának
szolgálatában” kitüntetést kaptak azok a rendőrök, akik legalább 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
éve szolgálnak Józsefvárosban. A kitüntető címben 21 kerületi rendőr részesült.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7440/atadtak-a-jozsefvaros-lakossaganak-szolgalatabankitunteteseketDOMBORMŰ AVATÓ
Időpont: 2019. október 11. péntek 11.00
Helyszín: Muzsikus Cigányok parkja
Résztvevők száma: 100 fő
Igénybe vett szolgáltatás: virág, eszközbérlet, szállítás, biztonsági őrzés
(tervezett rendezvény)
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Leírás: Két alkotással, az Illyés Antal által készített Ökrös Oszkár cimbalomművész és Horváth
Zsuzsa prímás domborműveivel egészült ki a muzsikusok emlékhelye. Szalay-Bobrovniczky
Alexandra főpolgármester-helyettes beszédében kitért arra is, hogy Józsefvárosból rengeteg
világhírű tehetség, Kossuth-díjas zenész, népdalénekes származik. Beszédet mondott Raduly
József, a Művészeti-Oktatási-Kulturális-Közéleti Alapítvány elnöke, és rövid történelmi
áttekintést nyújtott a magyarországi cigányságról és benne a muzsikus társadalomról. A
domborműavatás után lehetőség volt virágok elhelyezésére.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7447/ujabb-ket-dombormu-a-muzsikus-ciganyok-parkjabanOKTÓBER 23.
Időpont: 2019. október 23. szerda 10.00
Helyszín: Corvin-köz
Résztvevők száma: 150 fő
Igénybe vett szolgáltatás: hangosítás, virág, nyomdai kivitelezés
(tervezett rendezvény)
Leírás: Józsefváros Önkormányzata ünnepi megemlékezést tartott október 23-án az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékére. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött.
Ezt követően beszédet mondott Pikó András, Józsefváros megválasztott polgármestere.
Felszólalt Mécs Imre, a forradalom egyik hőse, majd Formanek Csaba elszavalta Illyés Gyula:
Egy mondat a zsarnokságról című versét. Beszédet mondott Szénási Szilvia aktivista, majd Pikó
András és a képviselők lerótták tiszteletüket az 1956-os emléktábla előtt. A megemlékezés a
Szózat eléneklésével zárult.
2019. November
SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
Időpont: 2019. november 26. kedd 17.30
Helyszín: H 13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ
Résztvevők száma: 100 fő
Igénybe vett szolgáltatás: hangosítás, catering, hostess, fellépő, virág
Leírás: A Szociális Munka Napja alkalmából a szociális szférában dolgozókat ünnepelték, és
elismerést kaptak azok a dolgozók, akik legtöbbet teszik a közösségért, és leginkább
felelősséget vállalnak a jövőért. A díjátadót állófogadás zárta.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7461/elismeres-a-szocialis-szfera-dolgozoinak-munkajaert-
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LAKOSSÁGI FÓRUM
Időpont: 2019. november 26. kedd 18.00
Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház
Résztvevők száma: 150 fő
Igénybe vett szolgáltatás: pogácsa, víz
Leírás: Lakossági fórumot tartottak, ahol a lakóknak lehetőségük volt megismerkedni az
újonnan megválasztott polgármesterrel, alpolgármesterekkel és képviselőkkel, emellett
elmondhatták javaslataikat annak kapcsán, hogy milyennek szeretnék látni a kerületet.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7459/kozossegi-fogadoorak-jozsefvarosban
2019. December
JÓZSEFVÁROSI ADVENTI PROGRAMSOROZAT
Időpont: 2019. december 01. vasárnap
Helyszín: Horváth Mihály tér
Résztvevők száma: 200 fő
Igénybe vett szolgáltatások: fellépők, hostess, hang és fénytechnika, faházbérlés,
állatsimogató, kézműves foglalkozás, közterület foglalás, őrzés, áramlekötés, fellépői catering,
narrátor, plakát, mobil toilette
(Tervezett rendezvény)
Leírás: Az Advent Józsefvárosban rendezvénysorozat részeként, a Horváth Mihály téren
felállított színpadon a fellépők sorát december 1-jén délután az Alma Együttes gyermekeknek
szóló koncertje nyitotta meg, ezután a Kolompos Együttes műsora szórakoztatta a gyerekeket.
A fűtött kézműves faházban a gyerekek karácsonyi díszeket készítettek, de sokan megnézték a
betlehemet és az előtte felállított állatsimogatót is. A délután folyamán az első adventi gyertyát
is meggyújtották.
A programról szóló rövid sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7467/gyertyat-gyujtottunk-a-horvath-mihaly-teren
Időpont: 2019. december 08. vasárnap
Helyszín: Horváth Mihály tér
Résztvevők száma: 200 fő
Leírás: A második adventi vasárnapot december 8-án Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje
nyitotta meg, ezután a Tücsök Zenekar műsora következett. Az advent második gyertyájának
meggyújtása is megtörtént. Ezen a napon is népszerű volt a kézműves faház és az állatsimogató
is.
Időpont: 2019. december 15. vasárnap
Helyszín: Horváth Mihály tér
Résztvevők száma: 200 fő
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Leírás: Józsefvárosi adventi sorozat harmadik hétvégéjén, vasárnap kora délután Farkasházi
Réka és zenekara szórakoztatta a legkisebbeket. Ezután a Csiribiri Együttes műsora
következett. Az advent harmadik gyertyáját Balogh István Lajos képviselő és Bacskai Bálint
plébános gyújtották meg. A résztvevők a kézműves faházba megmelegedhettek, készíthettek
karácsonyi díszeket. Az állatsimogató is népszerű volt.
Időpont: 2019. december 22. vasárnap
Helyszín: Horváth Mihály tér
Résztvevők száma: 200 Fő
Leírás: Józsefvárosi adventi sorozat negyedik hétvégéjén, vasárnap délután a Bóbita Együttes
és az Apacuka Zenekar szórakoztatta a gyerekeket. Az advent negyedik gyertyáját Pikó András
polgármester és Bolba Márta evangélikus lelkész gyújtotta meg. A fűtött kézműves faházban a
gyerekek karácsonyi díszeket készítettek, de sokan megnézték a betlehemet és az előtte
felállított állatsimogatót is.
JÓZSEFVÁROSI JÉGPÁLYA
Időpont: 2019. december 13. – 2020. február 08.
Helyszín: Horváth Mihály tér
Résztvevők száma: 4500 fő
Igénybe vett szolgáltatások: jégpálya kiépítése és üzemeltetése
(Tervezett rendezvény)
Leírás: december 13-án műsoros megnyitóval vette kezdetét a jégpálya szezon. A 375
négyzetméteres jégfelületen a józsefvárosi lakosok ingyen csúszkálhatnak. A kerületen kívüli
lakosok belépő ellenében látogathatják. A jégpálya nagyon népszerű a kerületi iskolások és
családos körében, több százan látogatják a naponta a szabadidő kellemes eltöltése céljából.
A kerületi iskolák is nagyon örülnek a lehetőségnek, a testnevelés órákat a korcsolyapályákon
töltik a gyerekcsoportok. A jégpálya reggel 8 és este 20 óra között van nyitva.
AZ ÉV RENDVÉDELMI MUNKATÁRSA DÍJKIOSZTÓ
Időpont: 2019. december 03. kedd 10 óra
Helyszín: Önkormányzat, Házasságkötő Terem
Résztvevők száma: 50 fő
Igénybe vett szolgáltatások: catering, hostess, ajándékok
(Tervezett rendezvény)
Leírás: Minden évben megrendezésre kerül az Év Rendvédelmi Munkatársa Díjátadó. A
díjakat a rendészeti szervekben dolgozó munkatársak kapták, akik munkájukban kiemelkedő
példamutatásról tettek tanúbizonyságot.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7470/elismeres-a-rendvedelmi-dolgozoknak
HIVATALI MIKULÁS
Időpont: 2019. december 05. csütörtök 15 óra
Helyszín: Önkormányzat, Díszterem
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Résztvevők száma: 150 fő
Igénybe vett szolgáltatások: előadók, kézműves foglalkozás, catering, ajándékok
(Tervezett rendezvény)
Leírás: Minden évben megrendezésre kerül a Mikulás ünnepség, a hivatali dolgozók gyermekei
részére. A program egy szórakoztató előadással kezdődött, majd megérkezett a Mikulás és két
manójával mindenkinek ajándékot hozott. A délután folyamán a gyermekeknek lehetőség nyílt
karácsonyi díszeket készíteni, arcfestést kérni, valamint habos kakaót inni, és ünnepi
finomságokat kóstolni, fogyasztani.
KÖZMEGHALLGATÁS
Időpont: 2019. december 19. csütörtök 18 óra
Helyszín: Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai Épülete
Résztvevők száma: 200 fő
Igénybe vett szolgáltatások: hostess
(Tervezett rendezvény)
Leírás: 2019. december 19-én közmeghallgatásra került sor az Óbudai Egyetem Tavaszmező
utcai épületében.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://jozsefvaros.hu/hir/7458/kozmeghallgatas-jozsefvarosban
JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT DÍJKIOSZTÓ
Időpont: 2019. december 20. péntek 10 óra
Helyszín: Önkormányzat, Díszterem
Résztvevők száma: 100 fő
Igénybe vett szolgáltatások: 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 30 dolgozója és a Közterület Felügyelet
20 munkatársa vehette át. Az elismerést Pikó András polgármester úr adta át.
HIVATALI KARÁCSONY
Időpont: 2019. december 20. péntek 12 óra
Helyszín: Önkormányzat, Díszterem
Résztvevők száma: 260 fő
Igénybe vett szolgáltatások: catering, fellépő
(Tervezett rendezvény)
Leírás: Idén december 20-án 12 órától került megrendezésre a hivatali karácsony. A hivatal
dolgozóit Pikó András köszöntötte, majd Berecz András előadását tekinthették meg. Az
eseményt álló fogadás zárta.
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V. KOMMUNIKÁCIÓS DIVÍZIÓ
Elöljáróban el kell mondani, hogy kevés területen idézett elő nagyobb változást a 2019. október
13-án megtartott önkormányzati változás, mint a kommunikációnál. Az újságot és az egyéb
médiafelületeket előállító szerkesztőség tagjai 1 újságíró és 2 fotós kivételével október közepén
elhagyták a lapot, felmondtak, vagy közös megegyezéssel távoztak. Tevékenységükről
augusztus végéig készült részletes havi beszámoló, a szeptemberi-októberi kampányidőszakot
azonban nem dokumentálták részletesen.
A 2019-ről szóló beszámoló jórészt a korábbi divízióvezető-főszerkesztő összefoglalói alapján
készült. Október közepétől december elejéig azonban a lap nem jelent meg, és a kerületi honlap,
illetve facebook oldal sem frissült új tartalommal. Ennek okairól az egyes alcímek alatt
olvasható információ.
Általánosságban a kommunikációs divízió feladatkörébe tartozik a Józsefváros újság, a honlap,
a Facebook és az Instagram felület szerkesztése, kiadványok, kreatív anyagok, grafikák és
kisfilmek előkészítése és készítése, valamint a kerület 35 pontján felállított hirdetőtáblák, az
un. Info pontok karbantartása, tartalmi gondozása.
A hetente 52 ezer példányban, ingyenesen megjelenő Józsefváros újság a kerület legtöbb
háztartásába és közintézményébe is eljut.
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 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.
A szerkesztőség munkatársai október közepéig különböző grafikai munkákat is végeztek. Az
év közben megjelent kiadványok mellett óriásplakát, A3, A4, A5 méretű plakátok, valamint
egyedi kreatív anyagok jelzik ezt. Ezen felül meghívók, programajánlók, emléklapok, flyerek
és különböző színes grafikák készültek különböző méretekben, novembertől pedig A1-es
méretben is az Info pontok részére. A grafikai munkákhoz a szerkesztőség fotósai által készített
fényképek közül válogattak.
A Kommunikációs divízió feladatai


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



Tájékoztatást nyújtani az önkormányzat fontos döntéseiről, a képviselő-testület
határozatairól.



Az önkormányzat által kiadott közlemények megjelentetése.



Folyamatos tájékoztatás a közterületeinket érintő fejlesztésekről, beruházásokról.
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Szoros kapcsolatot tartani Józsefváros közintézményeivel, beszámolni működésükről.



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 bemutatkozásának.



A kerületi hagyományok ápolása, a helyi identitástudat erősítése.



Az egészséges életmódra való serkentés, információhoz juttatás.



A környezettudatos magatartás népszerűsítése, összhangban az önkormányzat
klímavédelmi programjával.



A kikapcsolódás, a rekreáció elősegítése.



A józsefvárosi fesztiválok és kulturális rendezvények népszerűsítése, beszámoló az
eseményekről.



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

Józsefváros Újság
A Józsefvárosi Önkormányzat lapja 2019-ben a tervezett 42 helyett csak 35 alkalommal jelent
meg. Ennek oka, hogy a korábbi szerkesztőség tagjai az október 13-i önkormányzati
választások után már nem készítettek új számot, így a lap október 9. után csak december 4-én
jelent meg. Decemberben még egy lapszám készült, egy ünnepi duplaszám, december 18-án.
Nemcsak az hátráltatta a Józsefváros újraindulását, hogy a megválasztott új önkormányzati
vezetés csak november 7-én kezdhette meg a munkáját, hanem a szerkesztőség állapota is. Ma
még ismeretlen elkövetők ugyanis (a rendőrségi eljárás folyamatban van) a szerkesztőséget
működésképtelenné tették: elvitték az archív anyagokat őrző tárhelyeket, letörölték a vágó- és
szerkesztő programokat, megváltoztatták a gépek jelszavát.
Itt kell megemlíteni azt is, hogy a kampányban folytatott elfogult, az esélyegyenlőség elvét
megsértő tevékenysége miatt a Kúria a lap fenntartóját, vagyis a JKN Zrt-t 500 ezer forintos
bírsággal sújtotta.
Mindezek nyomán nemcsak új munkatársakat kellett találni a laphoz, technikailag újraépíteni a
szerkesztőséget, hanem tartalmi megújulásra is szükség volt. Decemberben még csak két
kísérleti szám készült el, de már ebből is látható volt a szándék, hogy egy frissebb, modernebb,
szellősebb szerkesztésű közéleti újságot szeretnének létrehozni az új szerkesztőség tagjai.
A 20 oldalon megjelenő lap az önkormányzat mellett számtalan társadalmi szervezettel,
kulturális, oktatási és egyházi intézménnyel állt kapcsolatban, melyek eseményeiről
rendszeresen beszámoltak. A hivatalos közlemények, pályázatok, felhívások, programajánlók,
meghívók és hirdetések gondozása és közlése mellett az újságban lapszámonként 25-30 cikk –
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hír, tudósítás, interjú, beszámoló, riport, recenzió, valamint receptek, keresztrejtvény,
stb. – jelent meg, ami éves összegzésben kb. 800 cikket jelent. A Józsefváros papír alapú
kiadása sok olyan kerületi lakosnak biztosítja a tájékozódás lehetőségét, akik számára az online
felületek nem elérhetők.
A lap mellékleteként decemberben sikerült összeállítani és kiadni Józsefváros 2020-as
naptárát is – a fotókat a szerkesztőség munkatársainak legszebb felvételeiből válogatták, a
naptár hátoldalán pedig közérdekű kerületi információk olvashatók.
Honlap, Online felületek
Az önkormányzati választások utáni nehézségek az online felületek működését is érintették.
Kiderült például, hogy az önkormányzat facebook oldalához kapcsolódó jogosultságok
magánszemélyek birtokában vannak, így a kerületi vezetés Józsefvárosi önkormányzat néven
új facebook oldalt hozott létre. Időbe telt az is, mire a jozsefvaros.hu oldal 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.
Info pontok
A korábbi évekhez képest újdonság, hogy az Önkormányzat 2019 júliusában 35 db
hirdetőoszlopot állíttatott fel Józsefváros frekventált pontjain. Az un. Info pontok tartalmi
gondozása 2019 novemberétől a Kommunikációs Divízió feladata.
A hirdetőoszlopokban 2 darab A1-es méretű plakát helyezhető el. Az eddigi elképzelések
szerint az egyik felületen általános információkat helyezünk el az Önkormányzattal kapcsolatos
hasznos információkkal, míg a másik oldal tartalma folyamatosan frissül, aktuális programokra,
eseményekre, kezdeményezésekre hívja fel a figyelmet.
A 35 Info pont helye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Horváth Mihály tér
Tömő utca/Jázmin utca - játszótér bejáratnál
Corvin köz (Kisfaludy utcánál)
Corvin sétány (Futó utcánál)
Szabó Ervin tér (Reviczky utcánál)
FiDo tér
Pollack Mihály tér (Bródy Sándor utcánál)
Gutenberg tér
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9.
10.

Lőrinc pap tér

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Leonardo köz – játszótérnél
Népszínház utca (villamosmegállónál - Blaha Lujza térhez közel)
Festetics György utca eleje (Kerepesi út felé, villamosmegálló környéke)
Muzsikus cigányok parkja - buszmegállóhoz közel amennyire lehet
Százados út (óvodához közel)
Tisztes utca (Törökbecse utcánál)
Tbiliszi tér
Vajda Péter utca 14. (Könyves Kálmán sarok)
Magyarok Nagyasszonya tér - játszótér bejárat
Nap tér
Szigony utca (orvosi rendelőnél)
Losonci tér
Molnár Ferenc tér
Kálvária tér 35865/1 hrsz.
Kálvária tér (park) 35865/3 hrsz.
Kálvária tér 19. 35865/1 hrsz.
Karácsony Sándor utca/Szerdahelyi u. sarok (Teleki tér) óra
Teleki tér - piac bejárat (LIDL)
Teleki tér (Kun utca felöli sarok)
Mátyás tér
Déri Miksa utca (JEK bejárat)
Nagyfuvaros utca 23.
Tavaszmező utca (sétáló utca szakasz)
Vajda Péter utca (Kolónia bejárathoz közel)
Bláthy Otto u.

Mikszáth tér (Krúdy sarok)

KISFILMEK, VIDEÓK
A Józsefváros Videó Youtube csatornára hetente készültek kisfilmek különböző
terjedelemben, formai és tartalmi korlátok nélkül. Az anyagok többféle stílusban és technikával
készültek.
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 alábbi közterületeken és háziorvosi rendelőkben.
Közterületek, melyeknél a szolgáltatás működik:
1. Gutenberg tér
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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)
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, 2019-ben közel 150 ezer
felcsatlakozás történt.
A wifi-re a felhasználó e-mail címe megadása után tud csatlakozni. A felhasználók részére
hírlevélként hetente megküldjük a Józsefváros pdf változatát.
KIADVÁNYOK, KREATÍV ANYAGOK, GRAFIKÁK
A szerkesztőség feladatai közé tartozik kiadványok, kreatív anyagok, plakátok grafikai
tervezésének, és gyártási folyamatának koordinálása is. Ilyen kreatív anyagok készültek
önkormányzati rendezvények, programok, ünnepségek meghirdetésére (például állami és
kerületi ünnepségek, mint március 15., Józsefváros születésnapja, adventi programsorozat,
stb.), online felületekre, az Info pontok feltöltésére, valamint önkormányzati cégek részére
(kreatív anyagok, grafikák, pl. parkolási tájékoztató).
2019-ben készült plakátok, kiadványok, grafikák:
Január



Busójárás plakát 184x131 mm méretben
Facebook téli borítókép Józsefváros Facebook-oldalára (2 verzió)
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Facebook téli borítókép polgármester és alpolgármester Facebook-oldalára (több
verzió)
 Jégpálya hirdetés szerkesztése 184x131 mm méretben
 Református gyűjtés – kreatív
 Körzeti megbízott-körzeti rendész tájékoztatók frissítése (3 körzet)
 Önkormányzati meghívók készítése online kiküldésre (A magyar kultúra napja, A
holokauszt nemzetközi emléknapja)
Február
 Busójárás plakát átszerkesztése, álló A1, A3, A4, A5, fekvő A5 és óriásplakát
méretekben
 Jégpálya hirdetés szerkesztése (hosszabbítás) 184x131 mm méretben
 Nőnapi grafika 10x7 cm méretben
 Farsangi Facebook-borító (Józsefváros)
 Meghívó a Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából, az újságba, ¼
méretben
Március
 Március 15-i kerületi ünnepségre plakát A1, A2, A3, A4 és OP méretben
 TeSzedd plakát A3, A4 méretben
 Józsefvárosi Egészségnap plakát A1, A3, A4 méretben
 NKE uszoda együttműködés - óriásplakát
 Turay és Erkel Színház kedvezményes belépők - óriásplakát
 Tavaszi Facebook-borító Józsefváros Facebook-oldalára
 Nőnapi kreatív grafika az újságba
Április
 Házassági évfordulósoknak köszöntő levél 2 verzióban (A4 méret)
 Névjegyek a szerkesztőség tagjainak, 7 db
Május
 Rendvédelmi gyermeknap plakát A/1, A/3, A/4, A/5, és óriásplakát méretben
 Meghívó a Magyar Hősök Napja alkalmából – újság ¼ oldal
 Nyári facebook borító Sára Botond oldalára
 Meghívó a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából – újság ¼ oldal
Június


Meghívó a Köztisztviselők napja alkalmából

Július
 Plakát készült a védőoltás támogatásról A3 méretben
 Augusztus 20-ai plakát A3, A4 méretben
 Info pontokra plakát A1 méretben
Augusztus
 Plakát készült a Sportolj Józsefváros A3-as méreteben
 Iskola kezdés támogatás plakát A3 méretben
 Magdolna napok plakát A4- as méretben
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 Info plakát 2x A3-as méretben
 Teleki tér szülinapja A3-as és óriás plakát méretben
 Társasházkezelés óriás plakát méretben
 Október 6. Info pont A3-as méretben
Szeptember
 Idősek Világnapja plakát A1, A3, A4 méretben
 Autómentes nap plakát A1, A3, A4 méretben
Október
November
 Képviselői fogadó óra plakát (nov.26.) A4 és A5 méretben
 Képviselői fogadó óra plakátok (dec.3. és dec.4.) A4 és A5 méretben
 2 A1-es plakát az Info pontokra (közmeghallgatás, illetve a képviselői fogadó órák
hirdetése)
 Jégpálya plakát, A3, A4, OP méretben
 Advent plakát A3, A4, méretben
December
 Józsefváros 2020 Naptár, fekvő A4 méret, 28 oldal
 Képviselői fogadó óra plakátok (dec. 9. és 11.)
 2 A1-es plakát az Info pontokra (általános önkormányzati információk, téli szüneti
programok)
VI. H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ

Vállalkozásfejlesztés


Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(44 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. A H13-ban az ezzel kapcsolatos tanácsadás ismertetése és az ügyfelekkel
történő kapcsolattartás történik.



H13 Akadémia
(20 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.
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H13 Networking
(12 rendezvény/év)
A házban dolgozó inkubáltak és coworkerek részére rendszeresen networking eseményt
szervezünk, 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 alapján nem formális
keretek között hatékonyabb és könnyebb a kapcsolatok kialakítása.



Inkubált workshop
(180 rendezvény/év)
A Vállalkozói Inkubációs Program része, hogy a résztvevőknek kis csoportos
workshopokat szervezünk. Ennek összetétele teljesen egyénre/csapatra szabott, a saját
ütemükben zajlik és az alkalmak témái igazodnak az aktuális akadályok, problémák
leküzdéséhez, menetrendje a célokhoz vezető lépcsőfokokból épül fel.



Józsefvárosi Üzleti Klub
(8 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.



BVK Be Smart verseny (jubileumi, 10.)
(1 rendezvény/év)
Szeptember 24-25-én lezajlott a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Be
Smart versenyének pitch-köre a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központban.
Hetven ígéretes startup mutatkozott be a szakmai zsűri előtt. A BVK immár tizedik
alkalommal hirdette meg a Be Smart startup verseny a Startup Europe Award magyar
országmenedzsereként – az egész ország területére kiterjedően, 19 kategóriában. Az
írásbeli jelentkezések alapján több mint 70 csapat került be a második körbe, ahol 3
perces, angol nyelvű pitch-ben kellett bemutatniuk a startupjukat.



Magyar Üzletasszonyok Egyesülete
(13 rendezvény/év)
A H13 támogatja a Magyar Üzletasszonyok Egyesületét, hogy kapcsolatteremtési
lehetőséget és szakmai fórumot biztosítson az üzleti életben érvényesülni akaró nők
számára, a MÜE pedig pályázati elbírálóként és mentorálással segíti a ház munkáját.
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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.



Vállalkozz Józsefváros! ötletverseny
(1 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 ötletet, ami részt vehetett
egy pitch tréningen, majd az élő döntőben. A 3.000.000 forint összdíjazás mellett,
számos különdíjat osztottak ki a H13 szakmai partnerei.



Megjelenés külső rendezvényeken
- Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány: Startupok Éjszakája
- Világgazdasági konferencia: Családi vállalatok- Vagyon itthon maradjon

Vállalkozásfejlesztés
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Diák program
 Óbudai Egyetem: EntreCom4All
(1 rendezvény/év)
Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán indult EntreCom4All elnevezésű
projekt célja, hogy a fiatalokat támogassa abban, hogy sikeres vállalkozóvá
válhassanak. Az ötnapos rendezvény középpontjában a fiatal vállalkozók mellett a nők
álltak. A résztvevők ellátogattak a H13-ba is, ahol Lukács Áron program-koordinátor
nyújtott tájékoztatást, hogy milyen módon támogatja az inkubátorház a fiatalokat saját
ötleteik megvalósításában.


Óbudai Egyetem innovációs tárgy vállalkozók bevonásával
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(4 rendezvény/év)
Korányi László közreműködésével került megrendezésre a H13-ban négy alkalommal
külföldi és magyar hallgatók bevonásával vállalkozásfejlesztési tanácsadás. Külföldi és
magyar hallgatók a H13 által ajánlott cégekkel és azok javasolt valós problémák
megoldására 4-5 fős csapatokat alakítottak. A diákok csoportos munkában dolgozták ki
az innovatív megoldási javaslataikat a vállalkozásoknak.


Európai Mérnökhallgatók Egyesülete (BEST Budapest)
(3 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. 2019 során
három BEST rendezvénynek adott otthont a H13: február 28, március 1., valamint a
Mérnökversenynek, amely május 22-23. került megrendezésre



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 szakmaspecifikus tudást és tapasztalatot szereznek.
A H13 2019 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 (InfoTárs)
(8 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.



Tudatos Fiatalok Közössége
(3 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 3 alkalommal biztosított helyszínt a
különböző önismereti, vállalkozásfejlesztési és egyéb témában megtartott
előadásoknak, havi meetupoknak.
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Magyar Önkéntesküldő Alapítvány
(2 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.



Pályaválasztási Klub
(24 rendezvény/év)
A Józsefvárosi Önkormányzat és a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ kiemelt
feladatának tekinti a fiatal korosztály támogatását, ezért létrehozta a Pályaválasztási
Klubot, melynek keretében hiánypótló pályaorientációs szolgáltatást kíván nyújtani,
hogy a diákok megismerkedjenek a tényleges jövőbeli lehetőségeikkel és első kézből
szerezzenek információt a választott pályával, továbbtanulási irányokkal kapcsolatban.
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Kulturális programok
 Civilek a Palotanegyedért Egyesület
(6 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
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szervez, az identitás megjelenítésére alkalmas újszerű kezdeményezéseket támogat.
2019-ban összesen 6 rendezvénynek adott otthon a H13.


H13 Galéria
(12 rendezvény/év)
A Ház Galériájában havonta megújuló kiállítást tekinthet meg a művészetekre fogékony
közönség. 2019-ban 12 kiállítás megnyitó került megrendezésre a H13-ban.



Irodalmi Szalon
(10 rendezvény/év)
Az Irodalmi Szalon általában versíró foglalkozással kezdődik. Majd eseményenként
változó vendégek vesznek részt a kerekasztal-beszélgetésen, melynek állandó
műsorvezető-szerkesztője: Linka Ágnes. Az esemény klubfoglalkozással zárul a verset
szerető közönségnek kedvezve. November 28.-án Linka Ágnes közreműködésével
megrendezésre került a kerületi szavalóverseny.

Ötszázalék Egyesület
(3 rendezvény/év)
Az Egyesület célja, hogy szakmai, tudományos műhelyként működjön. Az Egyesület a
tudatos életmód minden területén (oktatás, nevelés, kultúra, életvitel, természet- és
környezetvédelem) munkálkodik. Az Egyesület célja a nemzeti és nemzetközi
információ- és tapasztalatcsere platformjának megteremtése és ezek továbbadása.

Kultúrális program
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Befogadott Önkormányzati rendezvény
(15 rendezvény/év)
A H13 korlátozott számban helyet biztosít a Józsefvárosban működő kisebbségi
önkormányzatok, civil szervezetek és az önkormányzati rendezvények részére.

Látogatók száma (fő)
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Program jellege
Havi nagy rendezvény - H13 Akadémia
Workshop - H13 Networking, Inkubált Workshop
Józsefvárosi Üzleti Klub
MVA - Vállalkozásindítási és -fejlesztési tanácsadás
Inkubátorházak, coworking irodák találkozója - Fenntarthatósági
Nap
Év Vállalkozója - Józsefvárosi Ötletverseny
Diákszervezeti nap - Pályaválasztási Klub, Nemzetközi Diáknap
Közművelődés - H13 Galéria
Marketing
Szakmai rendezvényeken, képzéseken való részvétel

Havi átlag
152 929
208 333
33 333
381 000

Költségvetés
1 835 150
2 500 000
400 000
4 572 000

514 667
140 000
40 000
83 333
-

6 500 000
1 680 000
480 000
1 000 000
18 967 150

Budapest, 2020. 06. 02.

___________________________
Dr. Gőz Gabriella
igazgatósági elnök
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