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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

L Tényál|ás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Józsefuarosi onkorményzat IO}Yo-ban önkoľmányzati tulajdonú tarsaságot.alapított' Min-
dęn évben a tulajdonos fogadja el a társaság mérlegét, és eredmény kimutatását.

A JóHír Józsefuáľosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ NonproÍit Kft ügyvezetése ęlkész itette a ]

2014. évi méľlegbeszámo|őját (egyszenĺsített éves beszámoló méľlege, egyszenĺsített éves beszámoló
eľedmény kimutatása és kiegészítő meIléklęt számviteli szabályok szerinti szfüséges taľtalommal) és
közhasznúsági jelentését, melyet a fiiggetlen k<inywizsgálói jelentéssel egyĹĺtt kívrán előterjeszteni.

A20I4. évi egyszenĺsített éves beszámoló mérleg (1. melléklet) szeľint az eszkozijk és foľľások egyező
ftĺösszege 32 2o4 e Ft, a méľleg szerinti eredmény 2 469 e Ft, melybt5Iatálrgyévl kĺizhasznú eredmény
1 165 e Ft, atfugyévi vállalkozási eľedmény 1 304 e Ft.

Az előteľje sztés 2. metléktetét képezi a JóHír Józsefüárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Nonproťrt I<ft.. 2014. évi egyszenĺsített éves beszámoló eredmény kimutatása, valamint kiegészítő mel- illék]ęte. 

i.

l"

A Kft. gazdá,|kodttsát 2OI4. évben 324 146 e Ft bevétel és 321 677 ę Ft ráfoľdítása męllett 2 469 e Ft I
1! , trr,,. , , Iadőzás előtti eredmény mutatja. Akozhasznú tevékenységet avél|a|kozásból származőbevéte|ből egé-

szítjfü ki.



A JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft. f0!4. évre vonatkozó
közhasznúsági j elentés e az eIóteqesztés 3. mellé kletét képezi.

A Kasnýk és Táľsa Számviteli Szolgáltató Kft. által készített fiiggetlen könywizsgálói jelentés szerint
a Társaság egyszenísített éves beszámolój a a,szźlmvíteli törvényben foglaltaknak és az általános szám-

. viteli elveknek megfelelően készült el, a Társaság}Ol{. decembęr 31-én fennálló vagyoni, pénzĹigý és
jövedelmi helyzetéľől megbízhatő és valós képet ad. A Konywizsgźt|ő áItaI jővźlhagyott fiiggetlen
konywizsgálói jelentés az előterjesztés 4. melléklete.

A Felügyelő Bizottság zLls.március Z4-éntartott iilésén, egyöntetűen elfogadásra javasolta a 2O|4.

évi beszámolót és elszámolást. A Feliigyelő Bizottság hattrozata az előterjesztés 5. melléklete.

il. A beteľjesztés indoka

Az onkorm ényzat tulajdonosi ľészvételével működő gazdasźtgi tarsaságok tekintetében az éves beszä-
moló és ęlszámolás elfogadásaľa a Tisztęlt Bizottság jogosult.

ilI. A döntés célja' pénzügyi hatása

Jelen döntésnek nincs pénzügyr hatása

. Iv. Jogszabályi köľnyezet

Budapest Józsefváľosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól
sző|ő 6612012. (xII.13.) önkormányzatirende|et 49. $ (3) bekezdés szeľint:

(3) Az (I) és (2) bekezdésben fel nem sorolt onlarmáłtyzat tulajdonosi résmételével míikbdő gazdasági
társaságok tekintetében a tagot megillető jogokat a Városgazdállĺnddsi és Pénziigłi Bizottsóg głakorol-
ja.

F enti ek alapj ánkéľem az a|tźhbi hatźr o zatí javaslat el fo gadás át.

ÍIatatozat| Javaslat

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság átruhźnott hatásköľébęn e|játva, mint a JóHír Józsefuarosi
Média, Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés I. mellékletét képező, a JóHír Józsefuáľosi Média, Rendezvény és
Galéľia Központ Nonpľofit Kft.20t4. évi egyszenĺsített éves beszámoló méľlegét, mely szeľint
az eszkĺizĺik és foľrások egyezo főösszege 32 204 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 2 469 e Ft,
melyből atfugyévikozhaszntľ eredmény 1 165 e Ft,atźrgyévi vállalkozási ęľedmény 1 304 e
Ft.

Felelős: Polgármester
Hatáńdő: 2015. március 30.
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f. elfogadja az e|őteqesztés 2. mellékletét képező, a JőHír Józsefuáľosi Média, Rendezvény és

Galéria Központ Nonprofit Kft.2014. évi egyszenĺsített éves beszámoló eredménykimutatását,
valamint |<legészítő mellékletét' a Kasnýk és Táľsa Számviteli Szolgáltató Kft. általjóváha-
gyott független k<inywizsgálói j elentés alapj án.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2015. maľcius 30.

3. elfogadja az előterjesztés 3. mellékletét képező, a JóHír Józsefuáiosi Média, Rendezvény és

Galéria Kĺizpont Nonpro fit Kft . kĺjzhasznúsági j elentését.

Felęlds: Polgĺárĺnester
Határidő: z}Is.március 30.

A dĺintés végľehajtásźttvégzo szęľvezęti..egység: JóHír Józsefvárosi Média, Ręndezvény és Galéľia
Kĺi zp ont Nonpro f it Kft ., G azdttlko dási U gy o szttiy

A lakosság széIes kĺirét éľintő döntések ęsetén az előteľjesztés előkészítőjénekjavaslata akozzététę|
módj ĺáľa: nem sztikséges.

Budapest, 2015. márcíĺls 24.

KÉszÍrprľp: JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény'és Galéria Kĺizpont Nonpľofit Kft
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Sorl
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a b c d e
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+ III. BEFEKTE'TETT ĘÉNzÜcu Esz:KozoK
5 B. Fotgóészközök ' 65739 91,53
6 I. }G,SZI.ETEK
1 II; KOVETELÉSEK 6423 2016
I III. ÉRTÉKPÁpÍnor
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Sor-
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a b 'c d e
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18 vI. ÉRTÉKEĹÉSI TÁRTÁLÉK
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20 E. Céltaĺtalékok

'27 F. Kiitelezettségek 6ś399 9786
22 I. I{ATRá.SORoLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 II.. HoSSZÜ LEIÄRÁTU KoTELEZETTSÉGBĺ< c 0
24 ilI. Ro\IID LEJÄfu\T,U KTTELtr,ZEľľSÉGEK 66399 978(
/,J 6. Passzív ídőbeli elhatáľolások 7s7 o
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8
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1,2 C. SZoKÁSoS v'ÁLIáLKozÁsl BnBoľmNy (t'\1B) 1,175 t 4469

L5 x. Rendkívülibevételek 0 c
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\; ^
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1. ÁItalánqs iÍIfoľrnációk a' beszámotóhoz

1..1.. A gazđá|kodó bemutatása

+ JótIí' Jőzsefvźtrosi Nonpĺofit Kft 2007' évben alakult. ,\ létrehozás céLja, hogy a Táĺsas{g olyan
kulmĺális., közmrivelőđési. és miívészeĺ'kőzÍeladatokat lásson el, anr'elyet a feĺntxtáĺak őnkoniányzaĺ
feladat}ént kellenę eilátnia.

A Jóhfu Nonpĺofit Kít 100%-os ĺ.ilajdonosa.a Buđapest Főváĺos JőzseÍvátosi oĺkormáĺyza'ta 1082
Buđapest Baross u. ó3-67'

+ 116/zO14. ľI.11.) szäm,1 képvisďő-testii|eĺhatátazat 5' pontja a|apján 2014. októbeĺ 01'-tő| a táĺsasÍg
feladatait aJőzsetvírosi I(özösségi HázakNonprofit lfft. látja el.

A társaság fő tevélrenysége 9004'08 Művészeti létesítméiryek mfüödtętése

,7,2. Af ůz|eti évi gazdá|kodás körülményei

Jelen beszámoló,a. 2O,]'4, jaĺuźt O1'. - 201'4' decembeľ 31,' időszakot oleli fel, a mérleg Íorđ,ilőĺapja 2074,
đecembeĺ 31..

1.3. A beszámoló közreműködői
Á beszán,loló elkészítésével, a számviteh, feladatok iráĺyításálva| megbíżott szeméJy.métlegképes kön.yvelói
képesítéssel hfu, a nyĹvźtntaľtásba vételt végző vá|Lalkozäs áLtaL vezetett könyĺ.viteli szo|gáItatást végzők
ny"ĺIvánatásábaĺ szercpď. 

1 --tevéken.1ség: 
ě|LátÁsátĺa jogosító engedéllyel (gazoIvánnyů)*ĺendelkeziř. Á

beszĺímoló elkészítésééĺt felelős személy rrevą címe, reg1szaáLási száma: Rá.ciz Éva 1091 Buđapesq Üllai ĺt
1.97-1.99. L42011

I tlLtgyén beszźĺno|ő.szabilyszeďlségét, ĺnegbízhatćisáęát.és valódĺságát könywizsgáló ellenórizte. A
beszánolót hitelesítő könywŁsgáló nęve KASNIYIK & TÁRSÁ Ifft (cím: 11.64 Budapesi Beniczky T.
y,!?1aj..eappék szäĺrĺt,. OI-09-t62846; MKVK t^ĺj..g' szám:000185), személy .".,ii't l{asnyft jános
(N{I{VK tagsáę1 szźtma,' 0038 50)'

,!'.4.Beszátmolónyilvánossága

Á számviteli heszámoló és az akiĺoz kapcsolódó |<legészítő infotmációk, jelentések a jogszabźlyok által
előln. ĺyllváĺosságon tt/' zJőHitJózsefuárosi Nonpĺofit Kft.munkavállalói, alkalĺnaz1ttai és tagsu szźmän
a székhĄen is megtekinthetők, azoktó7 az éĺntenek teljes vagy ĺészleges másolatot készíthetnek. A

. 

székhely pontos címe: 1085 Budapest, József kíjrut 59-ó1' 
'

2. A. szárnvite|i po|itika a|ka|ĺrlazása
j

z.1. 
^kĺinywezetés 

módj a

A JőbiÍJózsefuáĺosi Nonpĺoht l(ft konyveit magyaÍnyelven, a kettős könywitď elvď és śzapá,Iyuszerint
vęzeti. Á. számviteli infoľmációs tendszet kialakítása és mliköđtetése, a beszámolő oss;zeźl]htása megbízotľ
ktilső szolgáltató feladata. ,\ számviteli szolgáltatást nyuitó vállalkoző Íőbb zdatai,, jeller.nzai az alłbbiak:
E:áczE'va egyéíivá[átkoző7097 Budapest Üllőiĺt I97-199,,adőszäma 6212()077-2-43

2,.2. Akönywezetés és a beszámoló pénzneme
Á könyvek vezetése mwaÍ' foĺintban 66i6énik' a 5eszámolób an az aó,atok elteĺő jelölés hiáĺyában ezer.
foĺintban keľiilnelĺ fđtüntetésĺe,
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2.3. Asfámviteli potitika tfugyéviváItozősa .'

Ą tárgyévben aJóHirJózsefvarosi Nonpĺofit Kft számviteli politikájában olyan väLtozásnem tötÉĺq amely
a valós és mezbiahatő kép ĺregĺtélését éĺdeĺnben beŕolyásola vo]na,

2.4. Beszálmoló vá|asztoit foirnája és típusa
A JóHír Józseń,áĺosi Nonpĺotit l$t.. a táĺgyi dőszafua az eiőző tĺżleĺ évhez hasonlóan egyszeríísített éves
beszárnolót készít.

Áz eĺedmény megäl7apitásánakválasztottmóđja az e\őzőüzleti évhez häso,rlóan: tsszköitség eljátá,s'

Á JóHíÍ Józsefiráĺosi Nbnpĺofit Išft. az előző i:rzletl évhez hasonlóan a'beszámolóban mińd a méľleget
tĺlnd az eĺedménykimutatást ]Ą víltozatban állította össze. .

A magyatszámviteii szabá|yokszeĺint je?en számvtteli beszámoló csak fr^BłaÍnyelven keľiilt összeállításĺa.
Ezen előĺľás alapján a magyat és az atľôI foĺd.ított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a mawaÍ
nyelvű szövę az ltáĺyađő.

2.5.ijz|etijelentés
AJőHftJőzsefváĺosi Nonpĺofi.t |(ft üzleti jelentés készítéséľe nem kötelezett.

2.6. lelentős összegű híbák értelmezése

Jelentős összegűnek minősüt az trzleiévben feItáĺt, egy rizleti évĺe vonatkozó hibák hatäsa;ha a saj,át tőke
vahtozíĺsu abszo|ít értékének egyĺittes clsszege a ,vŁsgźůt tizleti évĺe készíteľt beszámoló eĺedetj
mérlegfőossze.gének Z%-átt, de legalább az 1' MFt, vagy ennek ĺnegfelelő đevizaösszęet rneghalađja. Ebben
az esetben a felt.áĺt hibák hatása a tÄtgyévi beszárnolóbaÍl nem a tátgyésĺi adatok kozöt! hanem
elkülönítetten, é|őző évek móđosításaként keľtil bemuta tásta,'

2.7. Devizás tételek éľtékelése

Alkatmazott devízaáľfolyam

A beszámoló devizanemét ő| eltérő pérzértékre szőIő, vagy iđegen đev.aa a!ap.í eszközök és 'kötelezettségek,
- kivéve abeszámoIő d,evizaĺeméęłt vásáĺolt valgtát, devlzát - valamint bevételek és ĺáfoĺđíľások étékének
meghatÁrczása egysé8esen - a jogszabáůy áltd, ĺněgengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzitet'
módon való eltéľéssel - aMagyaĺ Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos de:ĺĺľzafuÍolyamon törtérrilĺ..,
2.8. Eľtékcsökkenési leíľás ělszámolása

Éľtékcsiikkenési leíľás módia

Áz évenként elszámolandó éĺtékcsökkeĺés megteĺvezé se - az egyeđi eszko z vár'ható hasznáiata, ebbőI
zdődő éIettartama, Ílz;ik^i és etkcllcsi avtiása, az egyéb könilmények és a tewezen manđvínyérték
figyelembevételevei - źi:r-lLílbaĺ az eszkoz bekeĺĺilési @*ttó) ertékének aúlnyá,baĺ töÍténik. AŽ
értékcsokkenési lefuás elszámolása időatányosan (ineátis leíľási móđszeĺte) töĺténik

Éľtékcsökkenés elszámolásának gyakonsága

Áz értékcsökkenési lúás e\szánlo?ásíta - mind a főkönyvben" mind a kapcsolódó analitikákban - havontá
kerĺil sot, kivéve a 'kivezetett eszközök tery szeĺinti töĺtévi eĺtékcsökkenését, mely a kivezetéskoľ
ďszámolásĺa keriił. Teľven fďüli értékcsökkenési lefuás elszárnolás az 

^zt 
mega|apoző eseménnyel

egyidejűlę vagy a fordulónapi éľtélrelés keĺetében töÍténili'

2,9 . Le|tát ozási szab áiy ok
Az eszkijzökés' fotások |e|tÍnozása az eszközök'és foľások leltárkészítési szabáJyzataszeĺint' az źt|taiźĺnos
szabályoknak megfelelően töĺténik, aIe\tatozíts szabá,Íyal az dőzőüzleti évhez képest nem változtak.
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2,I0.Pét.ukezelési szabáiyok l

A pénzkezelés a számviteli politika tésze|<éĺtl<lalakltott pénzkezel4i sżabá|yzatban etőtrtszabáIyok szeľint
töfténik" apéĺzkezelés szabáIyas az előző uz|ei évhez képest változtak'

3. Elemzések

3. 1.. Adato k v źlhtozása

B efekteie ľt eszköz ök v áLtoz á"s a

4 341 999 Ft 'l 054 840 Fr

I 145 491 Ft

2 ó14 691 Ft 12.071 064 Ft

1 245 913 Ft . 
.ĺ87 918 Ft ą tlz 4B rt z 291 630 Ft l0 466 261 Ft

1 00í 009 Ft

1 257 1ó4 Ft

1 145 49'.1 Ft I 145 491 Ft

I 643 918 Fr 14081 741 Ft

9 561 357 Ft 20991 330 Ft
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Médę értékek vált ozátsa abszolút értékben

13.

1,4.

75.

16,

.77.
18.

79.

."Í-Ľ
f 396

0

.?9:

!!:
_9.9:

no

0

-4 407
'0

-52179

0

0

-15'834

0

18 303
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Etedménykiĺnutatás éĺtékein ek váhtozása

vIII.

l^.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

lmmateriális iavaK

Tatgyi eszközök

Befektetett i eszközök

Követelések

Éĺtékpapíľok

Pénzeszközok

-37,57o/o

_.-:4'ł9%-'
58,32o

.---,------9.99-Zq.-

69,61.y0

0

8797%
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!

4.Méflęgh,zk

4.1.Améľ|egtago|ása

Ú1 tét.l.l. a méľlegben

A targyévi beszámolóba.n az e|őfutsémán úl új méĺ:lętételelĺ nem szerepelnek.

t ételek tov őĺbbtagoLäs a a méľlegt e n

Á mérleg tét€lei toväbbtagoLásának lehetőségéve| a JőÍI:ĺ JőzseÍvárosi Nonpľofit l(ft a tá,tgyidőszakban
nem élt

4,2. M:édesen kívüli tételek 'I

Egyéb lényeges métlegen kívĺili tételek

Á JóHíÍ Józsefvatosi Nonptofit I$t pénztigyi hĄzetének megítéléséhez sztikséges, lényeges kockinatot
'vagy előnyt jelentő - médegen'klvüli vzgyb méĺlegben nem szeĺeplő további, a számviteú tőwéĺy áIta!
ktiĺ.ön bemütĺĺtni nem ĺendelt, đe bemutatástkJváĺő - tételek és megállapodások nincsenek.

4.3. Befektetett eszköziik
Befektetett pénzügyí eszkiizök valós éľtéke

AJőT{fuJőzse.fuáĺosi Nonpĺofit Kft a foľdulónapon befekteteĺt pénzugyt eszközökkel nem ĺenđelkezetL

4.4. Sajáttőke

J egy zett tőke alakulás a

Á j ęyzett tőke a tátgyidőszakbdnnem változott

Jegyzett,de be nem fizetett tőke

AJőHitJőzsefuáĺosi Nonpĺofit I(ft beszámoIőjábaĺ jw,.tt de be nem ťaetetttóke nern szeĺepel'

Lekötött taľtalék iogcímei
,Ą méĺlegben lekötött taĺ:talék rr.em jelenik meg'

4.5. Kötelezettségek

Öt évĺrét hosszabb Leiáitatí kiitelezettségek

Á méĺlegben Ąan kötelezettség nem szeĺepel, amelynek ahána!évő futamideje tdbb mint öĹ év.

Hos szú |eiátatu kłitelezetts égek - kez elésb e vett eszkiizökĺe
Á m&legben töfvényi ĺendelkezés illetve felhatalm azís ilzpjäĺkezďésbe vetq az á)]amivagy önkotmányzati
vagyoĺ tészétképező eszköz nem szeÍepel ,Lgy aLlhoz kapcsolóđóan egyéb hossz,3'Iejfuűú. Ĺötelezettség sem
keľĹilt kimutatásĺa.
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Rđvid |ejfu atű kötelezettsé gek.

4.6, P asszív iđőbeli elhatárolások

řIalasztott bevétälek

Á passzív időbeli elhatáľolásként kimutątott haląsztott bevételek .gy., o,.z.fi nem jelentősek'

5.. Eľedmén}'kimutatáshoz kaocsolóđó kiegészítések

5,L, Af eľedménykimutatás tago|źłsa

Úitételeĺłazetedménykimutatásban

Atźtgyévi beszámolóbaĺ az előlt sémán ĺí1új eľedménykiĺnutatás-tételek nem szeĺepelnek.

Továbbtagolt tételek az eĺedménýímutatásban

Áz 9ĺ9dmen'ykimutatás tétďei továbbtagolásának lehetőségével a JőÍIIt Józsefuáĺosi Nonpĺofit l(ft a
tÁrgýdőszakbaĺr nem élt.

Ft

i

I

'*li.' 
..,'.' ; 

. 
....''..: ; MEG|.rI'ĘľEZĘ''$.l;;'..ľi;'i:' :.ii.:i .ĺliil.ii :l?Ôi4l.éĺl

361i ktiliás 764 264 0

3684 Vevő 'Ą.FÁ 0 1,12 634

4 5 4I Sz il]ltói köte1ezetts é g 1,4 41,1, 213 734 69t
4629 Sz emély j öveđelemađ ó 3 474 000 43 000

463 0I0 Szakképzési h ozzáljárúás 107 000 33 000

463 0 4 Egész' ęgügyĺ hozzĄár,,jLźs 4 145 361 0

463 09 3 Kés pđelmi pótlék 0 5 000

464Közteher I 000 0

aóa06 Nyugđíjbiztosítási járulék 713 000 27 000

46407 EgészsĘb: és munkaetőpiaci jfu . 530 000 19 000

4 6 41 0 Sz o cíá]ls hozzái átĺlläs I 923 000 73 000

468 ÄF'\ 175 000 123 000

4711 l(eteset elszámolási szánlLa 1,409 153 21,0 900

47311EKJIO szocho 597 000 0

47 9 2 Tulajdono s okkal szemb eni kö telezetts ég 38 530 000 8 348 900

47 9 4 Egészség pénnáltt befizetési kötelezettség 10 800 0

4]95 Afa áwezetési szätĺla 200 609 0

47 9 6 E;gy éb kötelezetts ég 0 55 583
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5.2. Bevétel.ek

Bevételek alakulása 
.:

'{ JóHír JőzseÍvá,ĺosi Nonprofit l(ft bevételeinek megoszlását, és azok ďakulását mutatia be az alabbi.
'. táb|äzat:

.Ąľ'9'ľ.*t--:iłľ.slj::.í*Ś:ľś:t*
Egyéb bevételďt :

Pénzügyi műveletek bevételei

Rendldvtili bevételek

RendkívÍili bevételek

Á beszámolási időszakban ĺendkívüli bevétel dszámoIőłsáranem keĺült sor.

5.3. Ráfordítások

Ráfoľdítások alakulása

Á JóHíf Józsefvárosi Nonpĺolt Išft ń,'Íordltźlsainak mego sz!ását, és azok ůakúäsát mutatja be az
tźtb|ázat:

.-ł:ľ:p:ľ:-ą.:í.!:*É-ľ-ł--.-- '.t2ł9:Ą-
Személyi jelleg{ ĺáforđítások 43
Éĺtekcsokkęnési leíĺás 1.5()o

;#il;;;ää;k. 7,22oh
Pénzügyi műveletelę ĺáfoľdítísai 0

Rendkívüli ĺáfordítások 0

Költs égek ktiltségnemenként

Á költségek kolťségnemenkénti meggszlását {nutatja be az a|ábbitá'b|.äzat:

icllesli ĺífordítások

^Läbbi

Ertekcstjk]<enési leítás
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KutatĄs és kísétleti feilesztés tátgyévl ktilts égei

A tfugylđőszakbanhtztÁsi, kíséľleti fejlesztésikölisę nem keríilt elszárnolásĺa.

5.4. !ĺđőfizetési kötelef ettség
ň,Táľsasági adó megáll apítása

Á táĺsasági adó megállapí tásáta avonatkozó jogszabá)ynak megfelelőe n, aź a\tilános szabĺílyok szeĺint keĺiilt
soÍ.

Ąz adőzott eređmény feÍĘaszĺáills a

Az atajogosult szerv đontés e a|apjáĺ az eredménytanalékból é; a tá.tgyéw adózotteĺedményből osztalék
nem kefiil kifizetésĺe, |gy.a táłgyévi ađőzon. eredméiny az eredménytartalékba kenil.

6.Táiékoztatő adatok

6.7. Y ezető tisztségvisetőt kíemelt juttatások

Y ezető tisztségviselők munkadíia

A vezető tisztségvisďők, az igazgaiőság, a felügyel ő bizottság.tĄanaktevekenységükĺ,t u üzleti év után
játtő jätaĺd,6ság összegét fivtaťJabe az a]á.'/obi táblázat: '

Ugyv.ezetés

I(önywizsgáiő áita| felszámított đíiak

A tátgyéviüzleti évľe vonatkozóan a könywŁsgáIő őitollazáń|agkönywizsýlati díj kenilt fe|számítź,sn,
más szolýltatásokat ellenérték fejében a könywizsgáló nem ny.ríjtott.

6,2. Bét- és létszámadatok

Létszámiadatok

Á tátgyévben fo$lallroztatott ĺnunkavállalók átlagos statisztikai źiIomáľnyitétszámaŁ3 Íő'

6.3' Kĺiľnyezetvédelem

Veszélyes hulladékok, ktiľnyézette kátos anyagok

Á tevékenység jellęéből.adódóan aJőHltJózsefuáĺosi NonproÍĺt Kft nem temrel, és nem tárol veszéIyes
hulladékot' a tevékenység soĺán keletkező, koĺnyezetre kfuós anyagok elenyeszók.

Köľnyezewéđelmi kłilts égek

I(özvetlenül koĺnyezetvédelernĺĺrel kapcsolatosań sem 
^z 

előző uzleiévben, sem a táĺgyévben költség nem
keľ{ilt eiszáĺnolásĺa.
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6, 4. T átr1q1atások fe|has 
.znźt!|ís 

a
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6.5. Mutatóki számítások

Vagyoni helyzet e|emzése.

2013.év

Tőkeeľősség

re!é'.e+=."y.
Tőkeg}ĺatapođás

Tőkenóvekmény Saját tőke / jegyzett, tőke
Befekteten eszkozok ŕeđezeté I Saját tőke / bef',egakőz
Befektetett eszközók fedezete Saját tőke+ hośśzf 

' ..'...,-..
u
Foĺsó tőke

Fotgőtőke aúlnya

2a14.év

I OKeefosses

ry*+-g.P."r.
Tőkegyatapodás
Tőkenóvekménv

Saját tőke

IGtelezettségek
Méľlegszerintí-eľedmény

Foĺ.góeszközök

Foľgó.tőke

Saját tőke
I(ötelezettségek
Méľlęszednti
etedrnén;r

Saját tőke

/ Íort,ások

/ mérlegfőősszeg

/ sajätúke

- ľovid lejátatű

kotelezettsé8elt

/ sajáttőke

/ fotások
/ mérlegfőössze$

, .r- ,r1/ satat toKe

/' jegyzetttőke

/ beÍ.eszkőz

19 886 /
66399 /

-15834 /
79886 /
1e88: /
re886 /'

65739 -

-660 /

87 042 =
87 042 =

19 88ó '=

3000 =
2099I =

2n991.=

66399 =

19 886 =

22355 / 32204 =
9786 / 32.204 =

2469 / 22355 =
2f355 / 3000 =
22355/.22989=
22355 / 22989 =

9753 - 9786 =

.(r33 / 22355 =

22,85o/o '

76,280/0

-79,62Vo

662,87Úń '.

94,74o/3

94,74o/o

_-660

-3,32oÁ,

69,42%

30,399/0

77,04aÁ

745,17o/o
' 0,00%

0,00%

-633

-2,93o/o

Befektetett eszlrözök fedezete I Saiát tőke
Befektetetteszkózok fedezete Saját tőke+ hosszú / L^f^^-ĺ.I-Tĺ ,,,, .. ĺ Der.eszKofrl 7ejá,tankötelezeĺségek ,

Foĺeó tőko Forgóeszlrözök ľĺ \ejfuxű 
._ 

kötelezettségelr
Forgótőke aránya Forgo tőke / sajáttőke
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Pénziigyi heýet elemzése:

201j.év .. ]

Likviďuísi nrrrtató: Foľgóeszkĺizok

Likviditási gyqĺsiáta: Forgóeszközök-készletek

Saiát tőke aĺány: sajättőke

f0L4,év

Likviditási mutató: '

Likviditási woĺsráta:

Saiát tőke aránv:

Foľgóeszközok

Forgóeszkozök-készletek:

saiát tőke

, tőviđ|e1ő,ĺat6
, 

kótelezettségek

' 
ľövid |eiántű

,. kötelezettségek

hosšzri lejfuatű
/ ktit. łsaját

tőke
22355/ 22555= 100,00%

roVicl Iejaraĺ'r.

kötelezettségek

rövid lejáľatu

kôtelezettségek

hoqs'ú lejźttatő
IóĹ +saiát
tőke

65739

()5739

19886 /

9 L53

9 153

6(t399 =

66399 =

19 88ó =

9,786 =

9786 =

99,O:Lo/o

99,0Io/o

100,00%

93,53o/o

93,53o

A kft' vagyoni és pénzügyi helyzetének eler,uésekoĺ a fenti mutatószämoka?apjánmegáJLapitható, hogy a társasĘta
bízoĽtvagyon gazđőůkodźtsa kielégítő. '.Ą tenđelkezésére źt|Iő forrásokból a befekte1ett eszközeit uđja frnansziĺtozĺl,
kötelezettségeit.teljesíteni tuđ|a, fizetőképessége kedvezően alakult'

Budapest 2015.mátcius 20'
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l. Józsrr.vÁnosl GłlÉnlł
ł

1. Bĺvĺzrĺo.

A Józsefvárosi Ga|'ériában egy szerethető és a tokátpatrióta mentalitást etősegítő, magäs

szellemi színvonalú közcisségi teret hoztunk [étre, ahot minden korosztály megtatáthatja a

neki tetsző programot. lgyekeztÜnk a kerület közműve|.ődési fetadatait nem csak ellátni,

hanem kĺmagaśtó és egyedi programokkat gazdagítani. 
.

Saját szervezésű programjaink .jelentős .részét. 
közvettenüt; Vagy kcjzvetetten a

képzőművészethez kapcsottuk. A tervezett kiáttĺtásainkat és ą hozzá kötődő

programjainkat . (tárlatvezetés, fttmvetítés, művészeti albumok bemutatása)

mąradéktatanul és sikeresen megvalósítottuk. Részt vettĹ]nk a Százados úti Művésztetep

. Magyar orökség díj körÜti szervezésben, aján|'ásban és az odaítétt díj átvétetében is.

'Etőadásainkat a történe|.em, a művészettörténet, utazás, tudománý témakcirében' nagy

l'éttzámmat tátogatták. Sikeresek vo|.tak á Zene - Fere és a Józsefvárosi Szabadegyetem'

programjai is.

BÜszkék vagyunk a Muzsikás Mesék - Mesés Muzsikák sorozatunkra, melyek nagy örömet

. szereztek a kertjtet óvodásai, kisiskotásaĺ körében, amel.yekkel nagyon jó kapcso|.atot

ápo|.unk. Egyre népszerűbb'ek tettek a szombati Hétmérfötdes Csatádi gyermeke|'őadásaĺnk.

A kütső helyszínen megva|.ósu|'ó nagyrendezvényeĺkkel. (Pal.otanegyed Fesztivál, a SzĹjreti. 
ados úti Piknik és]műterem |'átosatás. valamĺnt az Advent Józsefvárosban. sokadalom, aSzáz;

programsorozat) reméljük, hozzájáruttunk JózseÍváros kutturátis, idegenforgalmi

fejtődéséhez.

Fel.adataĺnk közĹit az önkormányzati és ágazati rendezvényektőt 2014 augusztusában

megváttunk, de az addig tervezett prograinokat rendre megvalósítottuk

z. KlÁluíľÁsox

Helvszín : J ózsefvárosi Gaté ri a és Rendezvényközpont

Fel.adatôk: Kapcso[atfelvétet a művészekket, a kiáttítás 'koncepciójának kitatátása,

hirdětmények e|'készítése, a művek átvétel'e, a kiáttítás rendezése, leszedése. Konferátás,

adminisztráció, a fogadás etőkészítése; részĺétet, kapcsolódó programok szervezése és

megvalósítása.



Szakmai háttér: A Józsefvárosi Ga|.éri a 1976 óta működik a Józsefvárosban, kezdettől fogva

kortárs művészeti galériaként. A .ház hírneve, hagyományai köte|'eznek bennünket arra,

hogy házunk fő profilját, arculatát a képzőművészét határozza meg. Ezért akortárs magyar

képzőmiĺvészek színe.java kap bemutatkozási. tehetőséget nátunk. Kiemelten fontos

számunkra, hogy a kiáttítás megnyitóĺnk mettett még ttibb atkatmat biztosítsunk a
művészek, a művészettörténészelĺ, s a rĺűértő közönség tatá|'kozására. Eńnek érdelĺében

számos kiáttításaĺnkhoz kapcsotódó programot szervezÜnk (Fitmktub, etőadások,

tártatvezetések).

Ezekre a programokra a belépés díjta[an.-A kiátl'ításaink megtekinthetők: hétköznap 9.18

óráig, szombatonként 9.13 óráig; Kiáttításainkat - a 2013 óta - egyre többen tátogatják: A

Gatéria újra visszätért a köztudatba, nagyon sok művész keres meg bennünket azza|, hogy

szeretne kiáttĺtani ná|'unk.

Az egyes kiáttítások:

1. Sára Ernő Ferenqzy díjas grafikus

,,Vannak köz- és vannak i'.innepnapok,, címíi. kiállĺtása

A megnyitó időpontja: január 10. '

A kiáttítás időtartama: január 10 - február 1

Leírát: Kiáttításainkban a változatosságra törekzünk, a mostani atkotó az alkalrnazott

grafika műfaját képviseli, mégpedig művészi szinten, mesterfokon. A művek kinagyĺtott

togók, címerek, reklámanyagok, ptakátok. Sok közütük ismerős számunkra. A kiáttítáš

kÜtönösen azok számára érdekes és hasznos, akilt szintén a'szakmában dolgoznak. Sára

Ernő anyagai közt kézze}' készített darabgk is e|,őfordutnak: vázlat. és tanu|.mányrajzok.

Meqvatósítás: Megnyitotta: Fetedy 
.gatázs 

művészeti író, kĺjzreműködcitt: Zsári Tamás

szaxofon művész. A megnyitó nagyon jót sikerütt (kb. 80 fő), ezen tú[. rendkívÜti

tár|.ätvezetéśt szerveztÜnk azoknak, akik magát az atkotót kérdezhetik erről a szakmáról,

mĹĺvészeti ágrót. Megtekintették: kb. 1500 fő.

'

z. ,,Képmás.másképp', . Ze|enák Katalin kárpitművész kiállításának megnyitója

Kiáttĺtás megnyitó: február 7. péntek, 1.8 óra

A kiáttítás időtartama: febr. 7.márc. 1.

Leírás: Mivet kiáttításaink kivátasztásában műfaj szerint is változatosságra töľekzÜnk,

mindenképp egy gobetin. mĹivészt szerett[jnk volna meghívni. Ze|'enák Katatin eńnek a

művészeti ágnak kiemel'kedő atakja, jetes képvisetője, mĺĺvei mĺnd saját 
. 
szövésű

szőnyegek.



Meqvalósítás: Megnyĺtó' beszédet mondott: Dr. Lovag Zsuzsa művészettcirténész,

közreműkłidött: Benkő. Ándrás kobzos énekmondó. Március 3.ig tátogatható.

Múzeumpedagógiai fog|.atkozások, tárlatvezetések is kapcso|.ódtak, melyeken több iskola
.gyerekcsoportja 

vett részt.

, 3' EMLÉKEZÉs ruRucz D. |STVÁN KossUTH.Dí.lłs rrsrŐmtĺvÉszRr,
AK| EBBEN Az ÉVBEN LENNE ĺoo ÉvEs . Kurucz D. lstván és fia Kurucz tstván András

festőmíĺvészek kłizös kiáltítása

. A megnyitó időpontja: március 7. l.

A kiáttĺtás időtartama : márc. 7.78.

Leírás: Kurucz.D. lstván 1947.ben került Budapestre tisztcindíjjat, a VI||. kerütetben

te|,epedett l.e. Atkotóĺ munkájának fettéte|'ei í950.ben jelentősen megjavuttak azá|'tat,

hogy Kattós Ede hatáta után megkapta annak Százados útĺ műtermét. |tt étt és

munkálkodott étete végéig csatádjával.. Az atfötdi festészet kieme|.kedő alakja, most

Ünnepel'né 100. éves szü|.etésnapját. Ezt a kiáttítást ennek az évfordutónak kapcsán

rendezzük, amelyen fia, Kurucz |stván András festőművész képeivel' tiszteteg, éäesapja

emtékének,.aki ,|960-ban szÜletett, s szintén a Képzőművészeťi Főiskotán végzett festő

szakon. Jetenteg is a Százados útĺ műteremben végzi atkotó munkáját. A kiáttítás részt vett

Meqvatósítás: A kiáttítást megnyitotta: Dr. Pogány Gábor művéśzettörténész,

ktjzremĹĺködött: Szerényi Bé|'a tekerőművész. Március s,t.ĺg tátogatható. Múzeumpedagógiai

foglalkozások, tárlatvezetések is kapcso|.ódtak. A megnyitón je[en vott kb. 90 fő, a

kiáttítást'megtekintette kb. 1 050 fő.

4. FESTMÉNYEK, szoBRoK, GRAFIKÁKAszÁzADosÚT|mŰvÉszľĺLEPRŐL

1. csoportos kiáltítás

Kiáttítás megnyitó: április 4. péntek, 18 óra

A kiáttítás időtartama: ápŕitĺs 4-május 3. :

Leírás: Ä kiáttĺtás azza| a céttat jcitt tétre, hogy a kerütetünkben tévő művésztelep hírnevét
' gyarapítsr}k, s a gal.ériávat vató kapcsotatát megatapozzuk.

Meevalósítás:..A kiál'títást megnyitotta: Szakács |mre festőművész, a Régi Szentendrei

Művésztelep Egyesület e[nö'ke,.az Európaĺ Unió Művésztelepek Szövetségének alelnöke

Közreműködők: Tabányi Antat - hegediĺ, orbán Kál.mán - gitár, Lakatos Adorján - bőgő

Kapcsotódó programok: A Százados Útĺ lĺiĺvészteleprő|. szótó fitmekbőt vátogatás: ápritÍs

30., szerda 18 óra. Tárlatvezetések: április 10., 17. csütörtök 18 óra. A kiáttĺtás sikeres

volt, s sok kerÜletben é[őt megmozgatott. Nézőszám: kb. 2ooo.



l

I

2. BoHUs zoLTÁN KńLLĺTÁSA

Bohus Zottán, Munkácsy.díjas üvegtervező , szobrász., a Miĺvészeti Akadémia tagja

Kiáttítás megnyitó: május 9. péntek, ,|8.óra

A kiáttítás időtartama: május 9-június 2.

Leírás: Műveinek l'ényege az anyag természetének, áttetszőségének, átlátszóságának

kiemelése, a ptasztikán betü|. megje[enő fény a|,akĺtotta terek hangsú|.yozása, melyek úgy

keletkeznek, hogy az összeragasztott Üvegtapok egy részérőt ettávotítják a tĹjkcirfótiát, így

a lecsĺszglt - pétdáut - kapu inotívumok megsokszorozódva jelennek .meg az üvegtömb

be|.sejében (Kapü, 199o). Bohus a 80.as évek etső fetétől csak ljvegművészette|, fogtatkozik;
.ennek ktiszönhetően nagy szerepe van abban; hogy Magyarországon jetentőssé váit az üve!-

i l€Z€h bel.i.jt a konstruktivista sŻobrászat.

Meevatósítás: A kiátl.ítást megnyitotta: Nagy 
.T. 

Kataiin mĹĺvészettörténész,' a Magyar

Köztársasági Arany Érdemkereszt tutajdonosa, tártatvezetések: május 15., z2., ęśÜtörtök

18 óra. Sikeres, szép kiáttítás, nézőszám kb. 2100.
I

3. ,,nArvłNszoR öTVEN" .

Szabó Tarnás szobrász., festő., grafikusművész kiá llítása

A kiát!ítás megnyitó időpontja: június 6. péntek, 18 óra

A kiáttítás időtartama: június 6 - jútius 3.

LęĺIési Szab.ó Tamás Munkácsy Miháty.díjas képzőm űvész, a Magyar Művészeti

Akadémia tagja

1979.bendiptomázott a budapesĺi |parművészetĺ Eőisko|'án. Tagja a MAoE.nak, a lĺagyar

Képzőművészek és |parművészek Szövetségének. 1999.ben Szentendrén, a Szamárhegyen

épített műtermes takást, azóta ott és.Budapesten, a Százados úti rnűVésztelepen dolgozik.

. Tizenhét éýes korátóľ .kiáttító művész. Bár munkásqágában a szobrászaton van .,a fő

hangsúty, a Józsefvárosi Gatériában most főképp 50x60 cm méretű festményeit, grafikáit

láthatjuk, metyek eddig még nem 'szerepettek kiáttításoĺ.

Meevatósíiáś: A kiáttítást megnyitotta: Sipos Endre művészetfilozófus, kôzreműködők:

Dormán Emese (cšel'tó), Pesti Mónĺka (csettó), Bara Péter (brácsa), Álmos Csaba (cśettó). A

kiáttítás sikeres vo[t. nézőszám kb. 1600.

4. 7ôrád Ernő ,,Egy legénylakás ablakából', című kiállítása

Megnyitó: jútius 9. szerda, 18 óra

A kiáttítás időtartama: jút. 9.aug. 14. (meghosszabbodđtť egy héttet)



Léírásj Zőrád Ernő képregény.rajzotó, festő, grafikus, il'lusztrátor, karikaturista' Zórád nem

. , csak a képregényben-al.kotott maradandót, ĺôsz.tĺĹ kezdve számos diafi|.met készített,

magazinokat, könyveket ittusztrátt. Sok ittusztrációt készített kedvenc ĺrói, Krúdy Gyula,

Mikszáth Ká[mán, és Móricz Zsigmond rnűveihez. Eredeti hjvatásának, a festészetnek sosem

fordított hátat, akvarettJe|bćÍl' többször nyítt kiáttítás (etőszor 1947-benBudapesten), ltthon

és kiitfötdön egyaránt. Mesterien bánt a vízfestékkel és annak fedőfestékes változatával, a

. gouache.sat. Legismertebb és tatán tegszebb lĺépsorozatán az 1930:a! években tebontott

bohém Tabánt örökíti meg (a képęket évtizędekkel a városrész |'óbontása után, egykori

váztatai atapján és emtékezetbőt festette). Művei Balassagyarmaton és lpotyságon a Városj

Képtárban láthatók.

Megva|,ósítás: Nagyon sikeres kiáttítás, hisz könnyen érthető és közkedvelt művész. A nyári

időszakban egész sokan: kb. 2300.an tátogattak et rĺliatta a ga|'éŕĺába

5. , Nemzetkłízi Képzőművészeti Szimpozion: |V. Miszĺa Art

Megnyi.tó: augusztus 18., 18 őra 
,

A kiáttítás időtartama: augusztus 18.3í . \

Leírás: ,,Befogadott' kiá|'títás, tehát nem a gatéria meghívására, Vagy kezdeményezésére

jött tétre. Egy képzőművészekből' áttó közösség nyári művésztelepén készütt atkotások

szerepeltek. 
,

Résztvevő képzőművészek:
.Alexandra Barbosa grafikusművész (Portugátia)

Mátrai Erik képzőmĹĺvész (Miskotc] / Budapest)

Nagy Gábor Munkácsy-díjas képzőművész (Budapest / Gyermety) . a Szimpozion kurátora
1 Nádas Alexandra festő. és lrafikusművész (Budapest / Gyermety) . a Szĺmpozion kurátora

Stefan Batázs festőművész (Sztovákia) :

Sul'yok Gabriel.|'a Munkácsy.díjas grafikusművész (Sopron)

Székety Beáta (Szászrégen / Budapest)

Tasi József képzőművész (Socotari, Romania)

Tenk Lásztó Munkácsy-díjas festőművész (Nagybánya / Budapest) .

Verebes Gyiirgy festőművész (Zenta / Szotnok)

. Votker Beyer képzőművész (Langenau, Németország)
: 

Popovicś Lőrinc szobrászművész (Szeged)

Meqvarósu|'ás: Színvonatas, szép tĺá1títás vo[t, a rövidsége és a nyárvégi ,,ho[tszezon,,
. 

etl.enére egész sokan megtekintették, kb. 500 vendég.

I

I

I



3. HÉĺmÉnroluĺs JÁrÉrglnłJołl-oł\Ą

Szakmai háttér: A Józsefvárosi Galéria és Rendezvényktizpontban 2014. január közepétőt

2014. december végéig tovább fotytatódott'rendszeresen visszatérő.inteiaktív családĺ

programsorozatunk a Hétmérfötdes Csatádi Játékbirodal'om.

A programok tematikus rendben, az évkör ünnepeire, kiemetkedő jel.es napjaíra és kevésbé

közismert, hagyományőrző iinnepeire építve [<övetik egymá5t minden szombaton 10 - 14

óra ktjzött. Az ünnepi 
.id(szak 

mel|.ett az aktualitásokat figyel.emmel. kísérve népszeríÍ

premier előadásokra, bemutatókra, koncertekre kerijl sor a Józsefvárosi Ga|.éria Tükrös

termében, mety a színházi előadások, koncertek helyszĺne; a.Tanfolyam teremben, mely a

kézműves műhelyek, mesterség bemutatók helyszíne; és a Baba szobában, mety a Gatéria

áttando hel.yszíneként berendezett' 0 . .6 éves korosztáty számára kialakított

készségfejtesztő kreatív játszótermünk. A márciustól bevezetett kerij|.eti gyermekeknek

járó kedvezmény (kerÜteti gyeľmeŔek betépődíj naĺtut tátogathatják a Galéria

gyerekprogramjait) egyre nagyobb népszerűségnek örvend a családok körében és egyre

többen veszik igénybe ezen szotgáttatásunkat. A programok a fetnőttek és nem keriiletiek

számára gyermek, fetnőtt és csa|.ádi jeggyet tátogathatók. A programokat ren'dszeresen

tátogató csatádok és intézmények megtartásához és az ()i ktĺzönség generátásához

.kiemetten fontos az áll.andó, rendszeresen visszatérő komplex művészeti értékeket

közvetítő, interaktív gyermekprogl'aľnok szeryezése. A szombati csa|,ádi programok

budapestĺ és vidéki színházi, bábszínházi és gyerekkoncertekkel. és a produkciókat

kiegészítő tematikus játszóházas foglatkozásokkat várják az érdektődőket. Áttandó

babamama játszóházas hetyszínĺink a Csigabiga Patota - Baba Játszóház minden hétköznap

détetőtt és a szombati gyerekprogramok ideje atatt tart nyitva a ľggifjabb korosztá{y

számára. ł küttjnlęges fejlesztő és szerepjátékokkat berendezett babaháza't számo.s

kerü|,eti család tátogatja. A kerijteti oktatási intézményekket áttandó szakmaĺ és.

rendezvényszervezői kapcsotätban áttunk. A kerÜ|.eti óvodák és az ĺskoták atśó- tagozatos

korosztálya rendszeres tátogatói szombati'éś péntek détetőtti kisĺskótásoknak.óvodásokľiak

szótó bérletes gyerekrendezvény.éÍ nknek..

Január 25. szombat Hétmérföldes Családi Játékbĺrodalom

H elvszín : Józsefvárosi G atéria is Rendezvényközpont

Fe|.adatok: a program kivátasztása, kapcsolatfetvétet a mĹĺvészekkel, kézművesekket

adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitelezése és terjesztésel ô Pľogrärn hetyszíni lebonyo|.ítása . .'.



Leírás: 10 - 14 óra Január 25.én szombat a Hókirátynő mesebirodal.mába barang-o|'tunk. Á
. Meseforgó -.Kézműves Játszóházban a mese jettegzetes fĺguráit és díszl'eteit készítettĺ.ik et a

csatádokkat.

A Patota Játszó Ház babaházában a tegapróbbtót az óvodásokig minden család remekül.

. érezte mągát. A togikai játékok és társasjátékok kisiskotásoknak és a babzsákon pihenő
. 

szi.j l.őknek nyújtottak kellemes ki kapcsol'ód ást.

A 11 órakor kezdődő Diafitm kuckó a régi, hagyományos gondolkodás, az étőszóval etőadott

mesék vil.ágába katauzótjuk a klubba betérő családokat, hogy gyermékeink is

megismerhessék a diafitm varázsos vitágát. ł iétĺ tcĺrténetek ktizÜt tiibbek köxjtt Andersen

Hókirátynő c. meséjét hattgathatjuk a mesekuckóban.

Meevatósítás: Sikere5, nézőszám: 35 fő

Február 01. szombat Hétmérföldes családÍ Játékbiroda|om

He|.vszín : J ózsefvárosi Ga|,éria és Rendezĺényközpont

Fel.adatôk: a program kiválasztása, kapcsotatfetvétet a művészekket, kézművesekket

admÍnisztráciő (szerződés); a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

. kivitetezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyol.ítása '

Leírás: 1o - í5 óra Fott - Kép. Paca műhelyVizuá|,is fejtesztő műhetyÜnk kifejezetten az

í. 4 éves korosztálynak ajántottuk, main négY atkotókedwet vettek részt a gyerekek.

Témája: Hagyj nyomot a papíron . Triás papírgrafika - kézze|, tábbal., szĺvaccsal, krump|.i

nyomdávat,.. kÜlönböző érdekes al'akzatú tárggyat. Az atkotáshoz bőrbarát festéket

haszná|'unk, nagyméretű papíron szütetnek meg az atkotások.

10 - 15 óra Baba Cukrászda - étetre 
-kett 

.me9ę cukrászműhelyben, 
.'berendezett

babakonyhában cukráśzjelmezbe tiĺ.töziitt kisurak és kishötgyek sütik és szotgátják fel az

áttatuk készített fĺnomabbnát fĺnomabb süteményeket. Valóságos szerepjáté1! ahol

játékosan megtanulhatják a cukŕászmesterség csínját.bínját. Ezen a szombaton marcipán

figurákat készítettÜnkt .. .

11 őra Dĺafil.m kuckó: Téti mesék Az étőszóvat etőadott mesék vitágába kalauzo|.juk a

k|.ubba betérő csa|.ádokat, hogy gyermekeink is megismerhessék a diafitm varázsos vitágát.

Meqvatósĺtás:'A program sikeresen, családias hangutatban zajtott. Résztvevők száma: 25

ío

Február 08.'szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Helvszín : Józsefvárosĺ Ga|'éria és Rendezvénykdzpont



Feladatok: a program kiválasztása, käpcsolatfelvétel a művészekkel, kézművesekkel :
adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitetezése és terjesztése, a program hetyszíni tebonyotítása .

Leírás: BábSzínJáték programsorozatunkon bábszínészekket és a bábkészítés kütönböző

műfaj aival tatálkozik a nagyközönség.

10. ĺ5 óra Bábmĺihety: Barangotás a bábkészítés birodal'mába, ĺirdöngős tcitcsérbábokat

készítąttünk.,

.:-10-15óraPa|,otaJátszóHáz:babaházóvodásoknak,togika.ijátékokkisiskol'ásoknak

11 ora Kemény Henrĺk: Vitéz Lászró és a csodal,áda című etőadását táthatták Szitágyi

Barnabás etőadásában. Egy sziporkázó, é|.etvidám, kesztyűs bábjátékban l'ehettijnk

részesei, mety a'13 éves Szitágyi Barnabás.aki idén a Budapesti és az orszźgos Egri

Bábverseny Arany díjazottja lett. kezei között étedt újra. Az e|.őadás után nagy sikert

aratott a bábs.imogató, ahol a gyerekek kezükbe vehették Kemény Henrik bábiirökségébőt

Barn abásra h agyományozott Vitéz Lásztó fi gurát.

Meevatósítás: Bábos e|.őadásainkon egyre többen vesznek részt. Résztvevők száma: 30 fő.

Február ĺ 5. szombat Hétmérfiitdes Családi Játékbirodatom

Helvszín: Józsefvárosi Galérĺa és Rendezvényközpont

Fel.adatôk: a progräm kiválasztása, kapcsolatfel'vétel. a mĹĺvészekkel, kézművesekkel

admĺnisztráció (szerződés), a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitelezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolításä

Leírás: Nemzetek kertje tematikus programsorozätunkon kijtönböző mesék, muzsikák,

kézműves varázslatok kertilnek bemutatásra a vitág minden tájárót. A program házigazdája

Gu|.yás Anna mesétő; néprajzkutató, az Évkerék Társulat. tagja. Február 15.én

Spanyotországba kalauzottuk a nagyérdemű pubtikumot.

. 10 - 15 óra A spanyot kézműves játszóhazban tegyezőkészítés és Üvegmatrica festés volt a

'

. téma spanyol motívumokra épíwe... 
í1 óra Évkerék Társulat: A szivárványszĺnű lovacska c. andalúz népmese keriitt.bemutatásra

. számos spanyot hangszer és kivátó muzsikusok tolmácsotásában. Ud, flamenco gitár,

dobok, valamint é|.ő énekszó kíséretében mesét, táncos óriásbáb segédtettel' előadta..

Gu|'yás Anna, Gerzson János és Papírnyik Norbert. A mese utáni hangszerbemutatón a

csatádok kipróbáthatják a hangszerekeť. A. hangszerekke|. vató közvetl.en tatátkozás, ami

mindig nagy sikert arat nézőink ktirében!

Meevalósítás: A program sikeresen. Résztvevők száma: 35 fő.

Február í 2. szombat HétmérfŁildes Családi Játékbirodalom
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Helvszín: Józsefvárosi Galérĺa és Rendezvényközpont

Fetadatok: a program 'kivátasztása, kapcso[atfe|'véte|' a művészekket, kézmĹĺvesekkel

adminisztráció (sierződés), a technika és berendezés e|.őkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitel'ezése és terjesztése, a program helyszíni tebonyotítása

Leírás: Jeles napok játszóházas prôgramsorożatunkon az évkör ünnepi szokásit elevenítjük

fet. Ezúttat a húshagyó időszakhoz kt'tődő reneszánsz farsangi mulatságnak tehettek

részesei a Gatériába érkező csatádok.

10 - 14 óra Jeles Napok Kézműves mĹihetyben: kiszebábot készítettünk, a.hangszerkészítő

műhetyben kiirtemuzsika készítéssel ismerkedett az idősebb korosztály, a varrodában a

reneszánsz bálra udvarhötgy fátylakat varrtun k.

10 - 14óra Pa|.ota Játszó Ház: babaház óvodáioknak, logikai játékok kisiskolásoknak

11 óra HangszerMívęs mesék és muzsikák sorozatunkon ezŁttal a reneszánsz mesés

mu|.atság zajtott. A muzsikávat varázsló udvari muzsikus Mátyás kĺráty patotájába röpítette

az apródnépet... A mesét muzsikába öl'tötte, a hangszereket bemutatta: Szerényi Béta

tekerő'művész, hangszerkészítő mester, az aprókat és nagyokat táncba fogta Szerényĺ

Andrea - tánc és óvodapedagógus. A mese után: Aprók táncháza, jelmezbemutató és a

sikert aratott.

Meqvatósítás: Táncházas, hangszermĺves rendezvényeink egyre nagyobb érdektődésset,

sikeresen zajlanak. Résztvevők száma: 35 fő

Március 0í. szombat Hétmérfłjldes Családi Játékbirodalom l

Hélvszín : J ózsefvárosi Ga|'éri a és Rendeaľényközpo nt

Fetadatok: a program kivátäsztása, kapcsoIatfetvétet a mĹĺvészekkel, kézművesekket

admĺnisztráció (szerződés), a technika és berendezés e|.őkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitelezése és terjesztése' a program hetyszíni tebonyolítása

Leírás: ,,lv|ese, mese mátka...,, c. programunk a magyar népmesék kĺncsestárának

népszerűsítését szem előtt tartva zajlott olyąn kivátó és népszerű előadóművészek

közremijködésévei, mint a Magyar Népmese Színház áttandó szĺnésze, Benedek Gyuta

sánművész.

10 .14 óra Mese Művészeti atkotóházban a magyar mesemotívumokat festették mintaĺvek és

önáttó atkotói fantázia atapján a családok, egy népszerű hobby technika alkalmazásával az

iivegkép fdstéssel.

10-14 őra Baba Cukrászda - étetre kelt mese cukrászműhetyben a gyermekek je|.mezt öttve

kipróbáthatták a kekszsütemény készítés rejtelmeit, amit bol'dogan falatoztak az atkotás

végén.
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11 óra Magyar Népmese Színház: Az aranyszőrű bárány produkciója o[yan interaktív

népmese játék vott, ahol a nézőkozihnség aktív szereptőjévé vátt az előadásnak. AE'

interaktív játék során a gyerôkek magukra ö|,tik a megfel'ető jelmezeket, két színész és egy

zenész a mesébe varázsotta a nagyérdemĹĺ pubtikumot és közösen született meg ą
produkció. Az ilyen típusú interaktív színház nem pusztán szĺnházi étmény, hanem kĺvátó

beavató színház is. Játékmesterek: BenedekGýu[a, Zanotta Veronika; Zene: Fijtdi Lbhel

Megvatósítás: A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 35 fő.

lńárcius 08. szombat Hétmérfłjldes Családi Játékbirodalom .

Helvśzín : Józsefvárosi G atéria és Rendezvényközpont

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsotatfetvétel' a művészekkel, kézművesekkel

admińisztrácĺó (szerződés), .a technika és berendezés előkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitetezése és terjesztése, a program hetyszíni lebonyo|.ítása

Leírás: ,,,Bäl, báI lv1aszkabát,, c.. Tétbúcsúztató farsangi mulatságunkon a .csatádok és

pedagógusok körében az egyik legnépszerűbb muzsikusunk; żeneśzerz.őnk, Kossuth díjas

művészÜnk, Grytlus Vilmos volt vendégünk.

10 - 14 őraA TÜndérkert játvóház a koncertre készütve a Maszkabát jellegzetes szereplőinek

álarcait készÍtettijk e[ papírmaséból. Nagy népszerűségnek ciľvendett az arcfestés és sok

anyuka megtanulta kendőbatikotást.

10 . 14 óra Patota Játszó Házban: a babáknak vató játékok mettett a,nagyobbak togikai

játékokkat játszhattak

11 óra. Grytlus Vitmos. Maszkabál c. koncertje óriásĺ sikerrď zajtott. A koncert végén

í.elsorąkoztak a jetmezben érkezett.gyerkőcök és Vilmos bácsival közösen búcsúztattuk e[ a

tel,et.

MeeYatósítás: A program hata[mas sĺkeresen zajtott. Résztvevők száma: 17o fő

Máŕci us'22. szorríbat Hétmérfłildes Családi Játékbi rodalom

HelVszín: Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont !

Fetadatok: a program kivá|'asztása, kapcsotatfetvétet a művészekkel, kézművesekkel

adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés előkészítése, hirdetmény tervezése,

kĺvitel.ezése és terjesztése, a program helyszíni tebonyotítása

Léírás: BcíbSzínJáték c. programsorozatunkon bábszínészekke[ és a bábkészítés kütönböző

műfajaiva|. tatátkozik a nagyközönség. A Tatizmán c. mesét Majoros Ági kecskeňéti

bábszínész etőadásában |.áthatta a közönség, aki számos bábos szakma.i elismeréssel

rendetkezik

l

I
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10 - 1Ą óra Bábműhely: Barangotás a bábkészítés b'irodatmába p'rogramunkon ujjbábokat
!

készítettünk. Nagy iiröm egy-egy ĺťyen fogľalkozás alkalmával,.hogy sokan i,tt tanulnak meg

bánni ďtűve|..és cérnávat ! .

lo .léóra Palota Játszó Ház: babaház óvodásoknak, logikaÍ játékok kisiskol.ásoknak

11 óra Majoros. Ági Bábszinhäza egy csodátatos díszlettet és kütönteges bábokkat és

bábtechnĺrauut-"Juu**;.;.ás vo|'t. Az el'őadásban a mai l.or számía iontos emberi

értékek kerÜttek etőtérbe. A játékunk során sok csodás és veizél'yes kaland után kiderütt,

hogy segít.e a talizmán megtal.átni a botdogságot...

Meevatóśĺtás: A program családias hangu|,atban, śikeresen zaj[ott. Résztvevők száma: fzfő.
Márci us 29. szombat Hétmérfłjldes Családi Játékbi rodalom

Hetvszĺn: Józsefvárosi Gatéria és Rendeaĺénykiizpont 
.

Feladatok: a program kivátasztása, kapcsolatfetvétel, a művészekkel, kézművesekkel

adminisztrá ciő (szerződés), a technika és berendezés el.őkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitetezése és terjesztése' a program he|'yszíni tebonyotítása

Lefuĺĺ Jetes napok játszóházas programsorozatunkon az évkör ünnepi szokásit etevenítjük

. fet. Hangszermives Tavaszkijszöntő Katendárium c. programsorozatunl<on ezúttal ,,Sándor,

József, Benedek'' napjához kötődő tavaszĺáró népszokások kerÜltek bemutatásra

10 .14óra A Kikeleti játszóházban virágmagmagot üttettünk számos tavaszvarázsló mondóka

kíséretében. A cserépdíszítés egy kü|'iĺnteges hobby technĺkávat dekupázso|'ással zajlott. A;

türelmes mamák és kistányok gydngyvirágot fűztek.

10 .14 óra Palota Játszó Ház: babaház óvodásokńak, l.ogikai játékok kisiskotásoknak

11 óra A HangszermíVes, hagyományőrző muzsikás mesék és népszokások sorozatunkon

j ezúttat a Mese a Szépen szótó .petikánmadár 
-történetébe 

számos bt'jti népszokás,

tavaszváró népdat és hangszer kerÜ[t bemutatásra. 'j

A mesét müzsikába öttiitte, a hangszereket bemutatta: Szerényi Béta tekerőművész,

hangszerkészítő mester, az aprókat és nagyokat táncba fogta Szerényi Andrea - tánc és

óvodapedagógus. A mese után a Magyar Hangszermíves Céh'hangszersimogatója szintén

nagy sikert aratott.

Meeval'ósítás: Táncházas, hanszermĺves rendeaényeink a kĹjtöntegesebb

gyerekprogramokat kereső csatádok körében is egyre népszerűbbek. Résztvevők száma:

35fő.

Április o5. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont

I
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Feladatok: a program kĺvátasztása, kapcsolatfelvétet a mĹivészekkel, kézművesekkel

admÍnĺsztráciő (szerződés), a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitel.ezése és terjesztése, a program he|yszíni |.ebonyotítása

Leĺrás: Nemzetek kertje tematikus programsorozatunkon kÜtönböző ńesék, muzsikák,

kézńűves varázstatok kerülnek bemutatásra a vĺtág mĺnden tájárót. A program házigazdája

Gutyás Anna mesé|.ő,. néprajzkutató, az Évkerék Társu|'at tagja. Ezúttat Afrĺka volt a

barangolásunk cétpontja. A Ga|.ériában a nap végére igazi forró hangutat és tánc

kerekedett az Afrikai dobok pergését hattgatva és kipróbátva.

10.14 ć:raAranyalma atkotóhazban afrikai maszkkészítés és batĺkotás zajtott eredeti maszkok

atapján. 
]

1o-14 óra Palota Játszó Ház: babaház óvodásoknak, togikai játékok kisiskotásoknak

11 őraAz Évkerék Társu|.at ezúttat a Madár, aki a vitág l'egszebb énekét énekette című Afrikai

pigmeus mesét játszotta. Az lriásbábos játék; dübörgő dobokkal, madarat.síró bambuszsíppal

kütönteges és nagyon t'átványos produkció vott. A mese végén a zenészek 30 afrikai dobot

osztottak Śzét a ktizönség között, így fergeteges közös muzsikáva|. idéztiik ą Gatériába Afrikát.

Játszották Gutyás Anna - ének, mese; Gábos Barna - kavaľ Fehér Károty ..Ütőhangszerek

MeqYalósítás: Nagyszerű hangulatú, nagy népszerűségnek örvendő nap.

Révtvevők száma: 75 fő,

Április ĺ2. szombat Hétmérfłjldes Családi Játékbirodalom

Helvszín : Józsefvárosi Ga|'érĺa és Rendeaĺényközpont

Fétadatok: a prograrrt kivátasztása, kapcsotaqfetvéteľ a művészekkel, kézművesekkel'

adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitetezése és terjesztése' a program helyszín'i tebonyo|'ítáśa

Leĺrás: JetesNapTár - Hilsvétvóró bijjti jlátékok c. napunkon a Húsvéti iinnepkörhöz

kapcso|.ódó hagyományok és kézműves mesterségek és egy csodátatos fetvidéki bábśzínész,

Écsi Gyöngyi hôzta hozzánk közetebb Húsvét ünnepét.

10.14 óra Guzsalyas Műheýben . hagyomán yőrző kézműves játszóházban, régmúit ĺaor

mesterségei keriittek e[ő nagyanyáink tádikójábót. A tojásfestés kĹilönbtiző módjait és

technikáit próbáthatták ki a gyerekek és a felnőttek ĺrókázássat, tevétrátét készítésset.

1o-14óra Palota Játszó Haz: babaház óvodásoknak, logikai játékok kisiskotásoknak

11 őraÁrgyétus Színház: Ángyatbárányok Écs! Gyiingyi fetvidéki meseszínháza. Écsi Gyöngyi

a tegnagyobb mesemondóink egyikę. Fetvidéki népmesék és népĺ énekek gyűjtője, étetben

tartója. Angyatbárányok meséje igazi Ünnepi metegségget töttötte be kicsik és nágyok

szívét.
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A mese után: húsvéti dúdotó és bábbabusgató

Meqvatósítáś: A program ünnepi hangutatban, sikeresen zajt9tt. Résztvevők száma: 40 f ő.

Ápriĺis f6, szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Hetvszĺn: Józsefvárosi Ga|.éria és Rendezĺényközpont. 
.

Feladatok: a program kivátasztása, kapcsotatfetvétet a művészekkel, kézműväsekke|'

adminisztráciő (szeŕződés), a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,'

kivitetezése és terjesztése, a.program he|'yszíni tebonyol'ítása

Leírás: Szent Gyijrgy napi legendárium programunk az első igozi tavaszi napunk egyike.vott,

. 10 .14 őraJetes napok kézmĺĺves műhetyében: papírsárkányt készítettünk, és a vitézi ]<ard és

sisak mĺjhe|,yben fetkészüttünk a sárkánnyal vató mesés kijzdelemre

10 .14 óra Palota Játszó Ház: babaház óvodásoknak, logikai.játékok kisiskolásoknak

11 őra Róka.Mókán .Róka Szabolcs énekmondó és színész társai ,,az Szent György vitéz

sárkányötő h.őstettérőt'' szó[ó tegendájában a Galéria kÜtönböző pontjain elhelyezett

díszteteket és stációkat körbe járva ismerhettük meg Szent György étetét és tegendájáť.

Meśés, muzsikás interaktív rnesejáték a jetes közönség bevonásávat és 1 ktizépkor ékes

hangszereinek bemutatásávat.

A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 45 fő,

Május 03. szombat Hétméľfiĺldes Családi Játékbirodalom

Helvszín : Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont

Fetadatok: a program kivátäsztása, kapcs.oIatfetvéte[ a művészekket, kézművesekket

adminisztrásiő (szerződés), a technika.és bérendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

|oram hplrręzíni Iahnnkivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyolítása

LeíráslBdbSzínJáték c. programsorozatunkon bábszínészekket és a bábkészítés különböző

műfajaivat tatátkozik a nagyközönség., Ezúttat egy kíjlönleges, Magyarországon egyetlen

szinház etőadásában |.átható színházi műfajnak, a tárgyjátékos színháznak |'ehettek

vendégei a Ga|'ériába tátogatók.

1o-14óra A|'kosd Újra Műhetyben haszná|.ati tárgyakbót, és újrahasznosított a|,apanyagokbót

. készítettÜnk bábokat.

1o-14óra Palota Játszó Ház: babház óv'odásoknak, logikai játékok kisisko|'ásoknak

11 óra Figurina Animációs Kisszínpad: Grim(m)aszok etőadása a társulat húsz éve a

legsikeresebb produkciója, tút az 500. etőadásont

Tárgyjáték étőzenével, minden korosztátynak. Ebben a műsorban köztĺnséges hasznátáti

t tárgyak adnak ető négy Grĺmm-mesét: ,,Hófehérke és a hét törpe'', ,,A nyúl meg a sün'',
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,;Csipkerózsika,,, ;,Piroska és á farkas,,, bizonyíWán, hogy a fantázia segítségével minden
.'

étetrekelhet.

Meeva|.ósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 40 ti5.

Május í0. szombát Hétmérfłjldes Csatádi Játékbirodalom '

Hel'Ýszín : Józsefvárosi Gal.érĺa és Rendezvényközpont

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsotatfetvétet a művészekke|., kézművesekket

admĺn.isitrá ciilo (szerződés), á technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

kĺvitetezése és terjgsztése' a program hetyszíni tebonyo|'ítása

Leírás: Ezen a szombaton a Madarák és fák napjá! ünnepettĹik a Ga|'ériában. v
1O-14 óĺaTündérkert játszóhazban virágtÜndérek műhe|.ye, télekmadár készítés,.selyemfestés

technikájával csodálatos athotasok születtek, amibőt mini kiáttĺtást rendeztĺ.ink a nap végén'

10.14 óra Pa|,ota Játszó Ház: babház óvodásoknak; logikaijátékok kisiskolásoknak

'11 őra Aa Rranyszamár Színház . Wass Atbert: Erdők könyve c. ktasszikuś értékrendet

tÜkröző, hitre és szeretetre tanító gyönyörű meséjét táthattuk nagyon szép díszl.etben és

megvitágításban. A mesét Wass Atbert ,,Erdők és .tavak ktinyve* című műve atapján írta:

Strausz Tünde

Meeval'ósítás: A program sikeresen zajtďt. Ŕésztvevők száma: 55 fő.

Május ĺ 7. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Hetvszín: Józsefvárosi Gatéria és Rendezľényközpont

Feladatok: a program kiválasztása, kapcso[atfelvétet a művészekkel, kézművesekket

admĺnisztráció (szerződés), a technika éś berendezés etőkészĺtése, hirdetmény tervezése,

kivitetezése és terjesztése, a,program he|'yszíni tebonyotítása

Leírás: ,,Somvirág, somvirág, aranysárgą a vi[ág,,c. csa|'ádĺ napunk már a nyár vidám

hangu|.atát hozta a Gatériába.

10.14 óra Szederinda atkotóházban virágkoszol.út fontunk, amit néhányan Szalóki Áginak

adtak ajándékba a gy'erekek közüt. A szé|'forgó készĺtés is nagyon népszeřű vo[t. Sokan itt

tudták meg, hogy hogyan is készül. a merített papír' 
.

10-1  ",ćtaPalota 
Játszó Ház: babaház óvodásoknak; togikai j átékok kisiskotásoknak

11 óraSzatóki Ági koncert

A népszerű énekesnő és a nagyszerĹi Ütőhang,,u,", neve nem ismeretlen a közönség etőtt.

Ktizet tíz éve |.épnek fet együtt kütönféte formációkban. Szalóki Ági évek óta oktat

gyerekjógát és fogta|'kozik zeneterápiáva|.. Az e|.őadás mozgásos játékokkat, Dés András
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hangszeres játékávar kezdődĺitt. A saját és fetdotgozott datokkal gazdagított kalandos

történet, a.hangok és ritmusok nyelvén, a gyerekek aktív közrem(ikiidésévet kerekedett

mesévé, metynek főszereplője egy robot, akinek elromlott az űrhajőja. Különleges

robotunk a ritmusok nyelvén kommuniká|.t a gyerekekke|', akik mindvégig le|.kes segítőtársai

voltak.

Méqvatósítás: A program nagy sikerrel' zajtott. Résztvevők száma: 80 fő.

Május 2;A. szombat Hétmérföldes Gsaládi Játékbiľodalom
', Helvszín : Józsefvárosi G atérja és Rendeaĺényközpont

Feladatok: a program kivá|.asztáía, kapcšolatfe|,vétel a művészekkel, kézművesekkel

adminisztrácĺó (szerződés), a technika és berenidezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

, kivite|,ezése és terjesztése, a program h.etyszíni tebonyotitása, 
Leíraĺ_Gyereknapi Lábos-bábos lĺókanapÚnkon az igazi székety humor1ak és mesemondásnak

örvendeztek a Gatériába érkező csatádok. '

10.14 óra Barangotás a bábkészítés birodatmába programunkon a meséhez kapcsotódóan ujj

és tábbábokat készítettünk. 
:

10-14 őraPalota Játszó Ház: babaház óvodásoknak, logikai játékok kisiskotásoknak

11 őraA Lábita Bábszínház etőadásában Székel.y népmeséket játszbtt egy Erdétybőt érkeąő

tábosbábos, aki egyedül őzĺ ennek a kÜtönteges bábjátékos módnak a technikáját. Csernik

Szende székety l'ábbábosnak nemcsak a szája jár, a tába is, hiszen a tábával is bábozik...

,,A7 én csóré tábacskámat megcsípte a csihány, s azóta es vakarózik, s addig.addig, míg

mára fethúztam a bábukat tábaimra Mókára és Tréfára, hogy ne viszkessenek annyira,

hanem járják el a széketynép joizťj mesécskéit.

Az í:zes beszéden és széke|'y népi humoron fantasztikus hangulat kerekedett a Galériában a

tanévet záró nyárköszöntő családi programnapon.

A mese után bábbabusgátón mindenki tábára zoknibáb keri'jlt.

Megvalósĺtás: A program nagy sikerret zajtott. Résztvevők száma: 60 fő.

Szeptember 20. szombat Józsefvárosí Szüręti Sokadalom

Hetvszín: Nemzeti Múzeum - Múzeumkert, a Palotanégyed terei, utcái

Fel.adatok: a program kivárasztása, kapcsolatfel.vétet, a Nemzeti Múzeummat.

Kapcsolatfe|.vétet a művészekkel, kézművesekket. Adrĺinisztrácĺó (szerződés), a technika

és logisztikai háttér egyeztetése a Nemzeti Múzeum vezetésével és műszaki
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munkatársaĺva[.. Bęrendezés, heýszínĺ rendezvényte|,epĺtés előkészítése, hirdetmény

tervezése, kivĺte|ezése és terjesztése' a program hetyszíni.tebonyo(ítása.

Leírás: Szeptember 20.án a Józsefvárosi Gatéria és rendezvénykłizpont tanévnyitó

re.ndezvényeként a Ga|.éria fatai közĹjt kitépve a NemzetiMúzeum kertjében és a Palotanegyéd

tereit, utcáit benépesítve indítottuk asz ősz prograrnjait. Egész napos hagyo.mányőrző

sokadalommal kłĺsziintjük az ószt. Sziireti ie|'vonutás és mesék, néptáncosok, szüreti

népszokások és az.Erdétybőt érkező Heveder zenekar várta napkłizben a családokat, este a

szüreti mu|.atságba és évadnyitó táncházra a fetnőtteket. A rendezĺényen szép számmal

megjetent közönséget Sántha Péterné atpolgármester asszony köszöntötte.

A rendezvény hazjgazdája Horti Zottán mesemondó vott

A proqram:

14 ora SzÜreti felvonulás

Közremű ködött a Vasas táneegyÜ ttes, muzsi kusok, táncosok.

A muzśikát a Heveder zenekar hÚzta a fe|,díszített lovasszékérent ;

15 óra Görömbő kompánia: Varázso|,lak muzsikával

1 6. 30 óra Vasas. Táncegyüttes hagyomán yőrző szijreti műsora

18.00 óra BorFotk zenekar koncertje

a Káľpát=medence boruidékeĺnęk da|.ai és történetei \

1. óra Heveder Zenekar koncertje

A zenekar 2002.ben a[aku[t, a Háromszék Táncegyiittes kísérőzenekaraként. Számos

táncház és népzenei tatál'kozó házigazdájaként, il.|'etve résztvevőjeként is ismertek. 2o10

októberében nyugat.európai turnéra ĺnduttak, érintve Svájcot, Németországot és

,Belgiumot, ahot az Európaĺ Partämentben az 5ó.os forradalom em|'ékére megrendezett

Ünnepségen téptek fet. fI őra SzÜreti táncház a 'Heveder zenekarral és a Vasas

Táncegyĺittessel

12 - 19 óra Szüreti Csatádi programok

1. ,,ltt és must - Hozz egy fürt szőIőt',A kerület mustja! Hogyan lesz a szőtőbő|. bor?

(szőtőtaposás, darálás, présetés a Múzeumkertben)

f. Mesterségem'círnere: 7 áltomásos szÜretĺ katandjáték (Kukoricamorzsolás és

csuhéfigurák készítése, Csatádi pincészetek . borászati berhutatók, Bognárok mesterség

bemutatója, Szüreti perecsütöde kicsiknek és nagyoknak

Meevatósítás: A program hatalmas sikerrel va|,ósu|'t meg. RészWevők száma a teljes nap

fotyarhán: 13oo fő. Részletes kommunikáció, pr. és marketing megjetenések a

kommunikációs teljesítésigazotásokban kerü|.tek onIine dokumentálásra.

Szeptemb er f7. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom
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Helvszín : J ózsefvárosi G aléria és Rendezvényközpo n t

Feladatok: a program kivátasztása, kápcsolatfel.vétel .a művészeĘkel, kézművesekket

adminisztrá ciő (szerzodés), a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitelezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolítása

Leílás: Je[esNapTáľ - ,,BaĺJacsoĺlyi szőlőllegyell'' c. családi ltaputlkkal inclítottuk a Gatéľia

berkeinbe|.ütőszigyerekprogramossorozatunkat.

10-14 óra.Guzsalyas Műhe|'y . hagyományorzs kézműves játszőház, ahot régmútt jdők

mesterségeĺ kerüttek elő nagyanyáink tádikójábót

10 .14 óra.Pal,ota Játszó náz: nananáz óvodásóknak, logikai játékok kísiskolásoknak

11 óraKoLoMPoS: Szüreti mutatság

Az ősz.legfontosabb eseménye az ország nagy részén termő szőlő szürete, iltetve az ehhez

kapcsolódó ünnep. Szi5\őőrző datok, szljreti játékok, muzsikák, vásári mulatság, táncház

várta a csatádokat a lagy népszerĹĺségnek örvendő Kotompos együttes koncertjén.

Meevatósítás: A program nagy sikerret zajtott. Résztvevők száma: Ía f(i.

4.Zrľĺr Frnr Klu'a

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont

Feladatok: A vendég fetkérése, hirdetmény teryezése, kivitetezése és terjesztése, hírlevél

kikütdése valamennyi címtistára és zenei iskotába. Az online sajtók, médiák értesítése a

programról. Tech ni kai tebonyo|'ítás.

Szakmaĺ háttér: -A sorozat havonta egyszer' csijtörtökön: 15 - , 16.30 óráig van

ľhegtartva. (Most ettőt eltérően novemberben elmaradt.) A program házigazdája: Kovács

Zatán Lásztó (tubaművész). A ktub a 2014.es évben ingyenesen tátogatható
.A klub havonta tát vendégÜt egy otyan zenei kivátóságot, akinek az étetét és munkásságát

érdemes megismerni. A műsorok változatosak, hiszen foĘadtunk már vonóst, fúvóst,

zongoramĹĺvészt, énekest, karmestert, jazz zenésit, akiknek pátyájuk egyaránt.rendkívÜt

érdekes; kalandos,. sokszínű és tanutságos. A vendégek kĺizött szerepet szárnyait épp

csak bontogató Junĺor Príma.díjas művész, de ,,nagy évfordu|.ósok,, is, mĺnt péidáut

Medveczky' Áoám és Vásáry Tamás karmesterek. A ktub egyik cétkitĹÍzése, hogy a zene

szeretetét erősítse, s a zene kedvetői személyes kapcsolatba kerülhessenek a pá|,ya fontos

képvĺselőivel..
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Az egyes események:

1. Január í6. Vendég: Dŕ. Đalos Anna zenetörténész és zenekritikus

Leírás: A meghívott művészek rendszerÍnt beszélnek életükrőt, csatádjukról, szakmai

munkájukrót, Dr. Datos Anna .is. Mindezt sok képpet, zenével és videóvat gazdagítva;

rengeteg humorral fűszerezve. Egy rövid, étp. e|'őadássat is megtirvendeztctte a

jelentevőket.

,,A kultújrát nem t'ehet örököIni. Az eiődök kuttúráją' egyket:tőre eip.árolog, hla minden

nemzedék újra meg újrg meg nem szerzi.'mągának."' (Kodóly Zoltán)

Megvatósítás: Sikeres, nézőszám: 50 fő

Az esemény az <isŚzes honlapra kĺkÜtdve, sajtó, tetevíźió, rádió értesítve.

A rendeaĺényről tetevízió fel'vétet készĺ.jtt, mely a BONUM Tétevízió web tapján és a 8:as

csatorna által{étrehozott galéria videó megosztóján tatál.ható. Újságcikk és 'fotó készütt a

programrót. r'

2. Február 13. Vendég: Małlarász |ván

Leírás:l.Madarász lván a Szerzői..Jogvédő |roda Egyesü|.et (ARTlsJUs) Vezetőségének,

valamint a Magyar łeneszerzők EgyesÜtetének atapító és e|.nökségi tagja, több zenei

atapítvány kurátora.
':

Meqvalósítás: A vidám és szellemes hangvételű beszélgetős mĺĺsor vendégeit, Madarász lván

nemcsak széleskijrű műveltségéről győzte meg, hanem a keleti kuttúrák és az irodalmi

művek terÜtetén való jártasságárót is. Emetlett megtudhattuk azt is, hogy zenét csak akkor

szeret hal'tgatni, ha tetjes figyetmét az adott mű befogadásának szentelheti. Kifejtette azt

a véteményét ĺs, hogy nincsen komoty és könnyű zene, csupán nemes és nem nemes zene

tétezik. o maga sem csak komolyzenei műveket szerzett: a Budapesti operettszinház

munkatársaként atkotta meg a Zsuzsanna,és a vének, Valamint a Robin Hood cimú

musĺcaleket, de nevéhez köthető a Tévedések wsját'éka és a Á4essze még a holnap cím(J

zenés színpadĺ mĹí is. Az .etgondotkodtató .és 
hurnorral fűszerezett történetek mettett

részleteket halthattunk az áttala komponátt művekbőt, többek között a, Lót című

egyfelvonásos operából, a fuvolára írt Concerto FĹÁ.bót és a rézfwós 
.zenekarra

korriponált, Symbolscímű műbőt ís.
!

A ktub tettházas vo[t.

3. Március 13. Vendég: Benkó Sándor Kossuth. Lĺszt Ferenc, és. Príma-dijas

klarinétos,.a Berykó Dixietand Band atapítója és vezetője

Leírás:
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Benkó Sándor számos más díj és kitüntetés birtokosa' a magyar könnyűzenei élet 
.egyik

tggismertebb szemé|.yisége. Zenekarávat a vi|.ágoni egyedütáttó módon 57 éve dol'gozik

egyÜtt, ez alatt a hazai színpädokon tút számos országban fetléptek, koncertjeiken tízezres

tömegek vesznek részt. Felvételeĺk is óriási siker.t drattak, ttibb'arany.és platinalemezÜk

van. De vajon milyen kapcsolata van Amerika elnökeinek: Ronalc| Reagannek, Georg W.

BushnakésaKatiforniaiPar[amentnekBen]ióSándorhoz?

Meevatósítás:

A humorrat és vérpezsdítő zenei fetvételekkel fűszerezętt beszétgetés soľán számos

anekdotát hat|.hattunk többek között a kĺilönös találkozásokrót és a zenekari fel|.épésekrőt,

utazásokrót. Az érdektődők száma: ó5 fő

4, Ápritis 17, ,,7o évesen is Játszom a Trombitával'' Vendég: Geiger György

Kossuth. és Liszt Ferenc.díjas trornbitaművész, Érdemes Művész

Leírás: Geiger Ferenc a Magyar Á|'tamĺ operaház, majd a /vlagyar Rádió Szimfonĺkus

Zenekaránat vôtt első trombitása és a ZeneakadémÍa tanára. Szól,istaként, ,zenekari és

kamara .muzsikusként etért sĺkerei áttat etső rézfúvósként kapta meg a tegrangosabb

művészeti elismeréseket, ami áttörést je|,entett a zenei él.etben. A beszétgetés során

etmeséti a kivátó zenéśz, hogy étetének.mi|.yen áttomásai vottak, és annak a részleteire is

fény derüt, hogy - bár sosem vott potitikus - megnyert egy po|.gármesterivátasztást.

Meevatósítás: A program sikeres, nézőszám: 70.

5. Májuś 15. Vendég: Takács.Nagy Gábor hegedűművész

Leírás:. Takács-Nagy Gábor 1979-bęn, még zeneakadémistaként megnyerte a Hubay Jenő

Hegedűversenyt, ezután Nathan Mitsteinnél tanult tovább. 1975.ben, szintén

zeneakadémiai növendékként, megatapította saját vonósnégyesét, a Takács Kvartettet,

melynek további tagjaĺ akkori hat|.gatótársäi, schrunzKároíy, ormai Gábor és Fęjęr András

voltak. Az 1996.ban megatapított Takács Zongoratrióvat (Szabó Péter gordonkaművész és

Várjon Dénes zongoraművész otdatán) Lĺszt Ferenc, Lajtha Lásztó és Veress Sándor mĹjveit

vette lemezré. Takács-Nagy Gábort kÜlfötdön is a magyar zene' főként Bartók Bé|.a

műväinekI'eghite[esebbetőadójakénttartjákszámon.

Źooz óia karrnesterként is rendszeresen fetLép. 2005.ben, Genfben megalapította saját

vonószenekarát, a Camerata Belterive 
.együttest, 

?O11 őta ő irányítja a Manchester

Cameratát. Kütfötdĺ etfogta|'tságai . ellenére rendszeresen és szívesen tép fet

Magyarországon: 2010 és f}1f között a łtÁv zenekar vezető karmestere vott, 2012-ben

pedig a Fesztivá|'zenekar etső vendégkarmestere

Meqvalósulás : A program sikeres, nézőszám: 7 0.
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6. Szeptemběr 18. ,,Varázsfuvola és varázspálca'' Vendég: Antai Mátyás - Liszt. és

Bartók.Pásztorydíjaskarnagy

Leírás: Antal Mátyás fuvolaművész, karnagy és karmester, a Nemzeti Énekkar

karigazgatója,, a Magyar Köztársasági 'Érdemrend Lov.agkeresztjének kitüntetettje. Á

b'udapestĺ és brüsszeli zeneakadémÍákon fotytatott tanu|'mányaĺ etvégzése'után a Magyar

Áttamĺ Hangversenyzenekar fuvolaművésze és a Budapesti Kórus vezetője vott. A iokotdatú

művészre Ferencsik János a saját jobb kezeként tekintett, vatamint személyes szátak fiĺzik
Bernsteinhez, Domingóhoz éś Morriconéhoz.

Meqvalósítás: A program sikeres vott' 70 vendég vett részt rajta.

5. JózsrrVÁRo5! SzagłprcYETEM
;

Hetvszín : Józsefvárosi Ga|'éria és Rendezvényközpont

Feladatok: A vendég felkérése, hirdetmény tervezése, kivitetezése és terjesztése, hírlevél

kikiil'dése valamennyi címlĺstára. Az online sajtók, médiák értesítése a programrót.

A technika és berendezés e|.őkészítése.

Szakmai háttér: A sorozat. haýonta egyszer Van megtartva (ettőt e|.térően most

novemberben kétszer kerÜtt rá sor, decemberben pedig etmaradt). A program cé[ja, hogy a

tág értetemben vett ,,testi és te|'ki egészség'' tár:gyával. fqgtatkozó, kieme|.kedő munkásságú

professzorokat, szakembereket hívjunk meg a tegkütönbözőbb terii|'etekrőt..(Pszichotógia,

orvostudomány, stb.)

Az egyes etőadások 
.

ĺ. Január 9. ,,Agysebészet rózsafÜzérrel,'

E|őadó: Dr. Csókay András nemzetközi hírĺĺ idegsebész '

Leírás: A ,,mindent tudás szabadegyeteme', tegye Józsefvárost a tudás, a kultúra vonzó és

megtartó erejű kerÜletévé; A Józsefvárosĺ Galéria és Rendezvényközpont nem titkolt célja,

hogy a ,,ga[éria kapuit szélesre tárja,,, és a kiáttításokat is a művészetek iránt

. éroertoaoknek hozzáférhetővé tegye. Egyszerre népszerű, a publikum számára érthető

nyelven, ugyanakkor tudományos igényű, újdonságokkal tarkított, korszerű etőadások

keretében, neves etőadók mutassák be világunk és a tudomąnvos étet tegidőszerűbb

kérdéseit a hal'tgatóság számára. Az ismeretterjesztés meltett próbátunk betékintést adni a

tegkütönfétébb diszciptínák vÍtágába.

I
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Dr. Csókay András agysebészt a szakma 1998.ban ismerte meg ĺgazán, amikor kifejtesztette

a súlyos traumás agyduzzadás kezelésére az éralagút . technika módszert és további

koponya.térnyerési tecňnikák új míĺtéti mego|.dásait. E|.őadásokat tart országszerte,

számo5 könyvet írt. Mindig őszintén beszét vívódásaĺról, a magyarságrót; az orvoslásról, a

, hálapénz kérdésérőt és.-mindig nyí|.tan kiátt hite me[[ett. A szakmai sikerek elĺsmerésekén't

2005.ben a Prima Primissima Díj köztinségdíját kapta, majd a Magyar Köztársasági

Érdemľend középkéresztje kitüntetést vehette át. A dĺjjat a népegészségügy terén

kĺfejtett .munkáját, új műtéti megotdásait juta|.mazták. Az idegsebész szakterületén

egyedíitáttó módszerek felfedezője.

M-egvalósításl Sike1es, nézószám:1za fő 
'

.Január 9.én, a JózsefvárosÍ Gatériában tartott előadására akkora volt az érdeklődés,

1 hogy január 23-án ismét megtartotta, melyre minden hety elkelt. Jan. 9.én ismét 1zo fő

|,étszám.

'z. Február 20.,,Lelki vívódásaink,.stressz, tragikus kiirijlmények,'

E|'őad,ó:.Prof. Dr.Rihrner Zottán pszichíáter, címzetes egyetemĺ tanár (Széchenyi .díjas)

Semmelweis Egyetem Kl'inikai és Kutatási Mentáthigiénés - osztályápak tudományos

igazgatója

Leírás: A professzor úr e|.őądásában a depressziót emette ki, ugyanÍs fetfigyett arra, hogy

nagyon magas a depresszió etőfordu|,ása. Speciátis gyógyszeres terápiákkat és

pszĺchoterápiávat együtt szép eredményeket ért et a pátyafutása so1án. A fetnőtt lakosság

í 5 száza|,éka étetében tegatább egyszer megtapasztatta a depresszĺót. Ez gyakorlatilag azt

jeľenti, hogy minden évben a lakosság 7 vázatélä,.minden hónapban pedig a takosság 3 
.

százaléka éppen. depresszĺós. Dr' Rihmer Zoltán kutaľásainak egyĺk fő iránya egy olyan

rendszer kial.akítása volt, amelynek segítségéve|. nagy valószínűségge|' etőre jetezhető, hogy

egy depressziós betegnél. mekkora az öngyitkosság rizikója.

Meqvatósutás: Szabadegyetem etőadása ismét , magas színvonalon, a kcizönség

mégetégedettségére zaj|.ott [e. RészWevőkszáma: 106 fő

3. Március fo. ,,Bőriinknek a környezeti ártalmakkal szembeni védelemben

betiiĺtłitt szerepe',, előadó: Dr. Hunyadi János bőrgyógyáiz professzo

Leírás:

etłíáoás címe: Az e|'őadás az emberrel, az ember áttat alőjdézett környezeti hatásokkal,

majd a bőrĺ.jnk fetépítésévet,étettani szerepével, megúju|.ó képességével fogla|'kozik.

Etőadó: Prof. emeritus Dr. Hunyadi János bőrgyógyász, szakorvos' az orvostudományok

doktora (országos onkorĘiai Intézet)
:

i
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A környezeti ártatmak kifejezettebbé vátása (ózon réteg yékgnyodása - fokozott UV

sugárzás; tisztítószerek - pt. hĺpó, stb.1 számos bőrbetegség gyakoribb el'őfordu|'ását

okozza. Ennek megfe|'etően napjainkban lényegesen emelkedett az atopiás dermatitiszben

szenvedők, a kÜtönböző ekzemában szenvedő betegek,. valamint a fény á|'tat indukátt

daganatos bőrbetegségek gyakorisága. A környezeťi 
.ártatmak 

á|'tat .befol'yásolt.gyakori

bőrbetegségek megelőzésének lehetőségeiről, a bőrnek a szervezet immunvédetmében

betöttłjtt szerepéről hatlhatunk olyan adatokat, metyek segítik u . bőrbetegségek

megértését, megetőzését, és azok sikeres kezetését

Meqva|.ósítás:

Résztvevők száma: 65 tő.

Megjetent a program több egészségügyi ontĺne felÜleten, a hetyi sajtóban, az

önkormányzat web otdatán, és más sajtó

Kristóf allergológus, klínikai immunotógus, belgyógyéisz (az Európai Attergotógiai és

tmmuno|'ógiai Akadémia tagja, a Magyar Attergia Szövetség elncike)

leíiás: Európa lakosaĺnak több mint 35%-amár most is altergiás. Eza szám akár 2015.re az

l 5}7,.ot is etérheti. Kül.tjnösen a 18 év a|'attiakban megfigye|'t gyors ndvékedés aggasztó. Mit
I

tehet ez elten tenni? Az egészségügyĺ szo|.gá|,tatások etérhetőségének és színvonálának

javításán tú[, a családon betÜti a|,l.ergia etősegítő tényezők csökkentése, minimalizá[ása a

tegjobb lehetőség, mert a csa|.ád takókörÜ|'ményei, táptáĺkozási szokásaĺ, étetvitele

rendszerint több embert érintenek

Meqvatósítás: A program sikeres volt. 70 vendég vett részt rajta.

5.Mijusf2,,,szemfényvesztőművészet'',előadó:Dr.GerevichJózsefneurológus,
pszichiáter, pszichoanalitikus, addiktotógus, pszichoterapeuta, címzetes egyetemi t1ár
Leírás: Az.etőadó a je|,entős festők, írók, és köl'tők étetét és műveĺt tanulmányozva ärra a

ktjvetkeztetésre jutott, hogy a művészi kreativitás hátterében megbúvó traumatĺkus

. étmények képi megjetenítése szempontjábót a művészek három típusa írható. le. Azt

problémamegotdás.aktív keresésére, és' a tényteges megoldásokra.

Meqvalósulás: A program sikeres volt. 70 vendég vett részt rajta.

J
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Hę|'vszĺn : Józsefvárosi Gatéria és Rendeaľényktizpont

Feladatok: A fiĺ.m kivátasztása, az alkotók. rneghíváša, hirdetmény.tervezése, kivitetezése

és terjesztése, technikai lebonyotítás, esetenként szakmai fęl.készütés, moderátoŕként va|'ó

részvétel. '

Szakmai háttér: A sorozat havonta egyszer ismétlődik. Mĺndig egy kortárs magyar

képzőművészrőt szó|.ó fitmet vetítünk [e, mely tehet dokumentumfitm, de ,,művészfi|'ml' is.

Amennyiben lehetséges, az aktuális kiáttítónkrót szót a fi[m, de legtöbbször más művészről.

A ktub fontos része a beszétgetés is, melynek során szemé|.yes kapcsolatba tehet kerülni a

képzőművésszel és a fitm atkotójávat/a(kotóival.. A közönség nagy részét képzőművészet

iránt érdektődő 
.,,[aikus', 

vendégeink atkotják, de sok á ,,szakmabe[i'' is. A program

tátogatása díjtatan. Fitmktubunk beindítása óta a nézőszám egyre növekszik (ĺ0-40 főrőt

mára áttagosan 80 fő tátogatja a programot).

Az egyes filmvetítések:

1. .Január 29. . ,,Felhők, ftĄk, Sopron,, Sulyok Gabriella Munkácsy.díjas

grafikusművészről készített kisfi lin, rendezó: Grunwalszky Ferenc

Leírás:. Sutyok Gabriel'la csodaszép, kontemptatív; természeti témájú grafikái mind a fitm,

mind peđig a beszétgetés ataphangutatát meghatározta. A mĹĺvésznő nagyor| érdekes

életŕ;tjárót, művészetének áltomásairót mesélt'

Meevalósulás: Résztvevőkz 40 fő.

2. Február 26. ,,Rálátást szeretnénk a dolgokra|, . Véssey Gábor Munkácsy"Miháty

dÍjas festőrőt készült portréfilm,.rendező: Gutyás János

Leírás: Nem csak a műa|.kotásôkról., hanem az ezekmögłitt áttó művész személyes él'etéről.,

atkotói folyamatairó[, gondolatairót is többet megtudtunk.

Meevatósítás: A programra sajnos csak a. rendező tudott e|.jönni, ezért vele fotytatt.unk

beszétgetést. A fő téma a dokumentumfilm, azon betÍ'jt a művészekről' készített fitmek

voltak. Résztvevők száma: 30 fő.

3. Március 2ó. ,,...festeni fogok...'' . portréfilm Karátson Gábor festőművészről,

rendező: Gulyás János

Leírás: xütt'nböžő műfajú filmeket vetĺtÜnk, mel'yek a magyar (főképp kortárs)

képzőművészet egy-egy alakját áttítják á középpontba. Az estek fontos része a mĹivésszel

és a fitm atkotójávat (a rendezővet; vätó kerekasztal beszétgetés is. A ktub tehetőséget

teremt a kortárs művészek személyes tatálkozására egymással és a művészet|rez értő
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köziinséggel - azokkal, akĺk nem csak a műatkotásokról, hanem au ezekmögött áttó művész.

személyes él.etéřől., atkotói fotyamatairó[, gondolatairól is szerětne ttibbet megtudni.

Meevatósítás: Rendező: 'Gu|'yás János Batázs Béta-díjas magyar fitmrendező, operatőr,

Érdemes Művész, vendégĹjnk: Granasztłii Szil.via (a művész fetesége). A programra 
-már

etőzőteg tudtr.lk, hogy a művész nem fog tudni el'jönni - betegsége .miatt. A fitm mégis

nagyon sok emléket, kérdéśt etőhozott a ha|.tgatóságbót. Résztvevők száma: 50 fő.

4. Április 30. A Százados Úti művésztelep művészeirőlszóló filmekbőt válogatás

Leírás: Az aktuátis kiáltításhoz kapcso|,ódó esemény. Vendégeink: a Művésztetep alkotói, az

ott étő művészek.

łlegval.ósítás: A művésztetep múttjáról. Szabó Gábor szobrászművész sokat mesétt, s a fől.eg

a kerijletben étő érdektődők kérdéseire főképp ő válaszott. Nézőszám: 60 fő.

5. Május 28. ,,LUJos,, . Portréfilm Kő Pál szobrászművészről

Léírás: Rendező: Gutyás János Batázs Béra.díjas magyar filmrendező, operatőr, Érdemes

Művész, gyártó: K&G, 2o13, 52 perc)

Vendégünk: Kő Pá|., Kossuth.díjas magyar szobrászművész, egyetemi tanár, Gul.yás János

Méevat.ósítás: Nagyon sok érdektődő vott: a művész barátai, más képzőművészek és a

képzőművészet iránt érdektődő közönségünk. Nagyon jót siĹerütt , nézószám:90 fő.

7. VrĺĺĺÉsE5 ELoAĎÁssonozłr

UTAzÁs

Kiss lmre Ká'roly (idegenvezető tanár, történész)

Hetvszín : Józsefvárosi Galéria.

Feladatoki a témák kjválasztása, adminisztráció (szeződés), a technika és berendezés

előkészítése, hirdetmény tervezése, . kivitelezése és terjesztése, a programon való

részvétel

Szakmai háttěr: . Díjtatanul tátogatható sorgzataink . 4 témában - havonta egyszer

ismétl.ődnek, ebbőt az egyik az UTAZÁS. Ennek közönsége 80 %.a kerütetünkben élő,

értetmiségi nyugdíjas, nagy résztjk visszatérő vendégĹink. Egyes atka|'makra - a témátót-

függően . több fiatal és messzebbrőt idetátogató vendégĺ.ink is van.

Leírás-: Az etőadás során távoli országokba, városokba vándorlunk. A tájat azta|' aszemmel

tekÍntjÜk me!, amivet egy utazó, turista: fcitdrajza, történelme, az ott étő emberek



szokásai, vallásuk, zenéjük,. s a képzőművészetĺ alkotások egyaránt szere-pet kapnak Kiss

Imre etőadása valódi, eteven idegenvesztés: hetyszínrőt hetyszínre haladunk., s nem egy.egy

téma:tetjes ktirű kifejtése a cé[, hanem a sokoldatú és eleven élményszezés.

Meevá[ósu|.ás: A prograrn mĺndig sikeres, ezt az á|.tandó, magas nézőśzám is mutatja:

átlagosan 90 fő.

Eeves előadáŚok:

'""*.''. 
*.''.'' néhány híres mulatsága, karnevátja

Február 4. Braziliacsodái

Március.4. Rio de Janeiro, a vi|,ág l'egszebb fekvésű városa
. Április í. Dét-afrĺkai Ktjztársaság, a Szivárvány ország Mandetáv-al' és nétküte

Május 6. Fokváros és a Dél'.afrikai partvidék

Szeptember 9. Mexikó varázsa

MAGYAR EMLÉKEK A uLÁGBAN

(változó témájú sorozat része)

Dr. Messik lńiklós . a'Magyar Emlékekért a Vitágban EgyesÜlet elnłjke . vetítéses

előadása

Feladatok: a program kivá|'asztása, admĺnisztráció

etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivite|'ezése

részvétel.

Leírás: Három etőadásbót á[[ó sorozatunkban magyar törtěnelmi személ.yiségeket mutat be

az etőadó, sok-sok képpe|', metyek azokon a. helyeken készültek, ahot emtékhelyek áttnak.

Az eeves etőadások:

Január 14. ,,Ävi|'ág |.egismertebb magyar.asszonya . Árpád.házi Szent Ezsébet,'

F,ebruár 11. Rákóczi és kurucz emtékek'nyomában

Március 1í. Széchényi emtékek küthonban

ľrÉĺrözNĺPoK csoDÁt l

(változó témájú sorgzat réęze)

Előadó:P.Vé.rtesaljaiLászlóSJjezsuitaszerzetes

Leírás: A jezsuĺta szerzetes saját írásaibót olvas fe|. nekünk. Két atkatomból, áttó

feIo[vasóest.

,,1968.ban tizennégy éves koromban kot|,égiumba kerüttem. Hetente egy.két levelet írtam

haza szÜleimnek-testvéreimnek és ez a szokásom végigkísérte diákéletemet Veszprém,

Esztergom, Budapest, Róma átl'omáshelyeimen. Ekkoľ tanultam meg ,,írni''. Felfedeztem a

(szerződés), a technika és berendezés

és terjesztése, a programon vató

I

I

f6



I

.l

saját étetem és kiirnyezeterľl.csendes eseményeiben a nagyszerűséget, |sten jetentétét. Így

lettem íróvá. Ttibbnyire az élet egyszerű mozzanataiban bukkan fel vatami kedves, igaz,

reményt adó, bíztató motívum,' ahogy erről az evangéliumok is tanúskodnak.'i (P.

Vértesatjai Lásztó SJ)

Meqvatósítáś: Nagyon sikeres és szép dél'utánokat tötttjttünk egyÜtt. Vértesatjai Lásztó

sorozata fotytatódhatott volna (mindenki kérésére), de az atyának Rómába kettett

köttöznie. ł j<ĺ;ronen is szeretnénk meghĺvnĺ, ha alkatom nyítik rá. Nézőszám: 80 fő.

|dőpontok: április 8., május í3.

MEsElvlńguĺÁs, MINT BELSŐ ÚT.

(váĺtozó témájú sorożat része)

Előadó:HuszárAndrea(képzőművész;mesekutató)

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria

Fetad.atok: a témák kivál.asztása, 
.adminisztráció 

(szerződés), a technika és berendezés

e|,őkészítésé, hirdetmény tervezdse; kivitelezése és terjesztése; a programbn va|,ó

részvétet

Szakmai háttér: Díjtatanul |,átogatható sorozataink .. 4 témában - havonta egyszer

ismétlődnek, ebből az egyik egy váttozó sorozat, melyben áltatában 2/3 etőadásbót áttó

rövidebb sorozatok szerepelnek. Ennek közönsége 50 %.a kerÜtetÜnkben élő, értetmiségi

nyugdíjas, visszatérő vendégünk, aaŕibbieket a téma vonzza ide, sokszor először járnak

.intézményÜnkben. A mesei vitágtátás egy két részből átló etőadás, melynek második tagja

októberre esik.

Leírás: Az el'őadó személyes isméretségben volt egy neľnrég elhunyt, idős mesemondó

nénivel, akinek hatására kezdett mesekutatással fog|.a|,kozni. Emma néni nem etőadó vo[t,

hanem egy egyszerű, falusĺ néni a Bodrogközbő't. A ró|a szótó fitm vetítése, mesék

hattgatása szintén az etőadás részét képezték, a résztvevők dgy varázslatos vitágbą

kerÜ|.tek, melyben a mese egy sokkat ősibb emberi szÜkségl'ettel' és spirituátis jel'entóségget

ruházódott fet.

Meqvalósulás: Ä program sikeres, a nézőszám: 50 fő.

Eeves előadások:

Szeptember 16. Lass vitágotl . a népmeseĺ vitágtátás, mint betső út

rÉpzŐmŰvÉszĺr

Előadó: Sipos Endre művészetfilozófus

f7



Hetvszín: Józsefvárosi Gatéria

Fel.adátok: A téma kivál'asztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés

e|'őkészítése, hirdetmény tervezése, kjvitetezése és . lerjesztése, a programon vató

részvétet.

LeírÄsi ' Az etőadó ném csak művészetttiŕténeti szemsztigből' vcszi szcmügyre az

alkotásokat, hanem egy komplex fitozófiai-va|.tási.pszichotógial nézőpontbó|'. Témátót

fí'iggően egy.egy művészeti korszakot, iskotát, vagy irányzaĹot mutat be eleven, bensőséges

módon. Beavatást nyerĹink .a művészek műhetytitkaiba, inspirációt kapunk, s segít a

rnűalkotáśok mél14ebb megérté.séhez é; befogadásához szükséges egyéni l'átásmód

etsajátításában. . 
:

Me-qvatósítás: A program sikeres. A résztveĺők nagyobb részben a kiáttításaink és egyéb

képzőművészeli programjaikat tátogatókbót tevődnek tissze. Résztvevők száma: 80 fő.

Egves e|.őadások:

Január 21, 
^ 

magyar histoľĺzmus kezdetei - Markó Károty, a romantikus klasszicista,

e[őadó: Ze[e János (művésztanár) /'

Február ĺ8. Az ektektikus építészet inagyar mesterei - Ze[e János művésztanár

Március í8. Hagyományok, minták, l'elemények a vĺzuálĺs'művészetękben . Zete János

:művésztanár

Ápritis 15. Manierista mesterek. Zete János művésztanár .

Május 27. Teoriák, piaktikák, regulák az atkotófolyamatban . Zete János művésztanár

Szeptember 23. Jézus két arcának megjetänítése az európai festészetben, etőadó: Sipos

End re művészetfilozófus

TöRTÉNELEM

Eĺőadó: Dr. Tóth József tłjrténész

Helvszín :. Józsefvárosĺ Galéria

Feladatok: a téma kivátasztása, adminisztráciő (szerződés}, a technika és berendezés

előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése' a programon vató

részvétel.

Szakm'ai háttér: Havĺ egyszer isrnétlődő, díjta[anul látogatható sorozat. Nagy igény van

történetmi etőadásokra - nem csak az idősebb kor.osztály körében. Tóth József az egyes

korszakokat nagyon átfogó inódon, étvezetesen mutatja be, úgy hogy a lega|'apvetőbb

ismereteket iš áta'dja, ugyąnakkor az ismeretek bővítésére is remek l'ehetőség nyítĺk. Az

idős történész a kcizönségÜnk számára egý ,,ritka tanárszemélyiség'', igazi ,,kińcs''.

Leírás: Egy-egy ttjrténelmi korszak elevenedik fel, metyrőt átfogó képet kapunk, a

személyek és az események nagyon sokrétű viszonyrendszerbe kerÜlnek.
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Meevą!ósítás: A program sikeres. Résztvevők száma: 80 fő.

Az eeves előadások:

Január 28. 
^zetső 

vitágháború előzményei

Február 25. Nemzetközi helyzet az |. vitágháború idején, Emtékezés a kommunizmus

áldozataira
.Március 25. Potgári és proletárforradatom Magyarországon

Ápritis 29. A trianoni tragédia

Május 20. Magyarország talpra,át(ása az 19f0.as.években

Szeptember 30.,,országgyarapĺtás,, (1938.1941 )

8. Dłlĺsĺrx, KoNYVBEMUTATóK

.1. łlárcius 28. ,,Tavasz van' gyönyörű', - a Józsefvárosi Zenebarát kör estje

Helvszín : Józsefvárosi Galéria

, Fel'adątok: Ą Zenebarát körret való kapcso[at tartása, ptakáttervezés,.terjesztés, Łechnĺkai

e|.őkészü[et, programon való réseĺétet.

Leírás: A kĺir hivatalosan 5 éve alakutt. Tagjai az idősebb nemzedék operaénekesei, de jó

pár fiatat énekes ĺs csatlakozott hozzájuk. Vezetőjiik: Zötd |tdikó

Meeva|.ósĺtás: Műsoron voĺt: SĆhubert, Schumann, Liszt, R. Strauss dalai, áriák Mozart,

Weber, Wagner, Gounod, Csajkovszkij, Rimszkĺj-Korszakov, Puccini, Lehár mÚveibőt, olasz
'da|,ok. Előadók Banai Sára, Bartha Eszter, Szabados Györgyi, zötd |tdikó, ŕarpatĺ Attĺla,

Kecskés Sándor, Kozári Jánbs, Portisch Lajos, Zábó Gyu|'a, vendégkéňt Holczer János

(berni operaház.Svájc). Zongorán közreműködłitt: Papp Gyula mĹÍvész.tanár, ľésztvevők

száma: 10o fő. A końcert nagyon sikeres vo[t.

2. Június í8. Faragó Laura: ,,Szép itlatja száll a víg szívemre', címÍĺ könyv

bemutatója

Leírás: A könyv (CD mettéktettet) a Baranyában étő motdvai csángók hit. és dal.tamvitágárót

. 
szól, az idei.Ünnepi Könyvhét egyik ktJt<inl.egessége. Kiadó: MAGYAR NAPLó KONWKÁDó

Meqvalósu[ás:

Műsor: Kobżos Kiss Tamás (könyvismertető), Budaĺ llona - ének, Faragó Laura . ének, Bodza

K|'ára - ének, Kobzos Kiss Tamás - ének, koboz
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Faragó Laura népi ének szakos niívendékei: Gera Jú[ia, Pócsik TĹinde, Szieferer Laura,

Tolnay Lea, Victor Jútia Rebek

Támogatók: Józsefvárosi tnkorm ányzat, Nemzeti Kutturátis Atap

A program sikeres vo[t, a nézć5szám kb. 60.

9. VllÁcNAPoK
,

Február 4. RAK VILÁGNAPJA

. Helvszín: Józsefvárosi Gatéria

Fetádatok: Az etőadó felkérése a program szerkesztésének egyeztetése, megbízási

szerződés etkészítése Hirdetmény tervezésé, kivite|'ezése, terjesztése' programon vató

részvétet. KiizłinséĘszervezés: az esemény az tjsszes honlapra promotálva, sajtó, tetevízió,

rádió 'értesítve. 'Közönségszeĺvezés a : kerütetben és a fővárosban. A szórólapokat,

p|'akátokat egy munkatársunk a Józsefvároši Egészségügyi Szotgá|.at Rendetőĺntézetébe

kihelyezte.

850 fő személynek e.mail meghívó

értesítetése a programról.

Szakmai háttéř:

Még uniós szinten a daganatos eredetű ethatátozások száma csökkenő tendenciát mutat,

ezze| szemben hazánkban és a régióban is etlentétes az arány. A rákettenes küzdelem

vitágnapja atkatmából. etőadást szervezttjnk a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával,

,,Bőrdaganatok és megetőzésÜk'' címme[.

Az etőadást a Józsefvárosi Egészségügyi Szotgátat Bőrgyógyászatának osztátyvezętő

főorvosa tartotta

Megvatósítás: Dr. Simota Margit el.őadásában kiemelte, a melanóma a leggonoszabb

rákfajta, ezért nagyon fontos az anyajegyŚzűrés, vagy más néven a bőrrák szűrés. Dr.

Dénes Margit, önkormányzati képvisető kiiszöntőjében hąngsúlyozta, a szíjróvizsgálatokra

nem akkor ke[[ elmenni, amikor már panaszok vannak, hanem amikor még feleslegesnek

érzik a páciensek, ezzel ugyanĺs ét.etet lehet menteni.
. 
A rendezvényrőt fetvétet készĺ.itt, a 8.as csatorna áltat tétrehozott youtube . oldalon

tatátható. 'Újságcĺkk és fotó ]<észütt a programrót. Nézőszám: 45 fő

Február 25. A KoMMUN|ZMUS ÁLĐozATAlNAK EMLÉKNAPJA: Nemzetkiizi helyzet az l.

világháború idején, Emtékezés a kommunĺzmus áĺdozataira - Dr. Tóth József (történész)

ktjtdése. A 8. kerÜteti Nyugdíjas Klubok vezetőinek
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Helyszín : Józsefvárosi Gatéria

Fe|'adatok: a program kivátasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés

előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon vató

részvéte[.

Leírás: Egy-eg.y törtéňelmi korszék ele.venedik fe[, metyrőt átfogó képet kapunk, a

szemétyek és az események nagyon sokrétű vĺszonyrendszerbe keri.jtnek. Ezen alkalommal

kétetőadástadtunk.

Meevalósítás: Józsi bácsi etőadása.garantáltan sikeres, a yárt eredmény nem maradt et.

Résztvevők száma: 90 fő.

í 0. KÜLso NAGYRENDEZVÉNYEK

TAVAsz| zsoNcÁs "lozservÁnosBAN . Józsefvárosi önkorÍnányzat tavaszköszłjntő

családi fesżtĺvátja

ldőpont: 2014. március 30. 1o.o0 - 19.oo

Hetvszín: Józsefváros . REZso ľÉR

Fetadatok: A rendezvény köl,tségvetési, technikai kommunikációs és logisztikai

etőkészítése, megszervezése és ]hetyszíni tebonyotítása. Egyeztetés a Polgármesteri

kabinettet, ptakát arculati és kĺvitelezési terv elkészíttetése, megjelentętése 
.a

Józsefvárosi újságban és a kerĺ.jl.eti intézményekben, kiemelt on[ine családi média

portátokon. A rendezvény technikai és '|'ogisztikai el'őkészítése és me''gvalósítása.

Rendezvénytérkép, hatóságok feté rendeaĺény beje|.entés, egyeztetés, kapcsolattartás,

tetés. Közterütet fetügyetettet

val.ó kapcso|.attartás. Forgatókönyv rnegírása.

A program kivátasztása. Kapcsotatfelvétet a művészekkel, kézművesekket, Ptébániával.

Ad mi n i sztr ácio szerződ ések etőkészítése, ad ategyeztetés.

Leĺrás: Józśefváros egyik legszebb terén a Nägyvárad téri metróhoz.közet eső Rezső téren

kerül.t megrendezésre az onkormányzat megbízásábót 
' 
śzervezett tavaszköszöntő csa|'ádi

fesztivál, a TAVASZ| zsoNcÁs ĺozservÁnosBAN rendezvény. A rendezvény egész napos

családi, interaktív programokkal néptánccsoportok fettépésévet, gótyatábas, óriásbábos

etőadásokkal, valamint a Mĺsztrát zenekar és a 30. szü|,etésnapját Ünneplő Makám EgyĹlttes

jubil'eumi koncertjévet várta a csatádokat a rendezvényre. A csatádokat a színvonalas'

színpadi produkciók mettett kézműves jätszőhäz, meselabirintus, kézműves éś
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gasztronómiai vásár várta egy igazán hangulatos kozösségi, kerüteti tavaszköszöntő

piknikre.

A rendezvény fcívédnöke 'dr. Kocsis Máté, Józsefváros potgármestere vo[t: sZPoNzoR,

MÉDIA. - Ěs eoYÜľrĺłŰ rooo PARTNERI AKT|V|TÁSoK

1. UNESCO

1, informatív berĺutató arró[, mit tesz az UNICEF jtthon és a nagyvitágban

(berendezÜnk egy "UNlcEF terepet.' a sátorban, ahol megnézhető, megfogható,

: megérthető, milyen eszközökke|' és hogyan segít a szervezet)

z. figyetemfetke|'tő, interaktív játékok a gyerekeknek (kézműves, társas), 3. kérdőívet osztunk az érdeklődőknek a gyerekjogokról. és a gyerekek hetyzete a

viiágbän témárót

4, olvasósarok: D. Tóth Krlszta felolvas a Zinkábót, és rajzolunk a gyerekekket

Meevatósutás: A program az atábbjak szerjnt vatósult 'ág'
. 1o.30 Gaľabonc.iás Gótyatábas Utcaszínház: Kike|.eti zenés, gótyatábas ébresztő

12.30 Újuuaąĺ Babszem TáncegyÜtt es.. ,,Tavaszi szé! vizet áraszt,|

Tavaszilöszöntő Böjti játékok, zötdágjáró ki keteti népszokások, muzsikák.

Közreműkĺidik a Tündök Zenekar

1. óra Misztrál. Együttes: Átomkófic . csa|.ádi verskoncert

15 óra Magyar Népmese Színház: Tiibbsincs kirátyfi

1ó óra Bab Társulatl Jetenetek egy házasságbót - óriásbábos komédia

17 óra MAKÁM 30 . cśatädi jubiteumi koncert

Egész napos interaktív progl,amok

,,KikeletÍ mesekert,, 10 - 18 óra t .

1. csatádi Sakk Bajnokság

2. Zśongl'őrtanoda és Lufibohóc varázslatok

3. Kiketeti, Kézműves A|'kotóház: szétforgó készítés, virágtündérek műhelye,

gyöngyvirág és kiketeti mesefafűżés, papírnrerítés, tündéri arcfestő miÍhe|'y

4. ,,Világfa - regétő meselabirintus'' - Hét áltomásos, interaktív társasjáték

]. 5. Paprika Jancsi tavaszköszöntő Csúztizdája

6. Mindentjáró matom és kosaras fakörhinta

7. Magyar kézműves ízportál' - gasztronómiai ínyencségek vádára

8. Kézművesek utcája - vásár és mesterség.bernutató

gz
I
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BóBITA csALÁDI NAP JózsEFVÁRosBAN

. ldőpont: június 01. vaśárnap 10.00 - 19.oo

Helvszín: Budapest, Vlll. ker. ll. János Pá[ Pápa tér

Męqvatósutás: Az egész napos' a programokban rendkívi.it gazdag rendezvény nagyon sikeres

vo[t, a tátogatók számď kb. 8oo0 fő.

Házigazda, konferanszíé: Zugmann Zo|.tán

,|0.00 CsiltagszemiÍek TáncegyÜttes: ,,lł1ert mibennijnk zeng a lélek,',

Muzsikát a Tündök zenekar, Művészeti vezető: Tímár Sándor éś Tĺmár Bijske

11 .00 Erket Szinhiäz: Hófehérke c. e|'őadásának kiizvetítése a téren fetál'tított nagykivetítőn

13.00AranyszamárSzinház.WassA[bert:Erdőkktinyve

Wass Albert'.Erdők és tavak ktinyve'. című műve atapján írta: Strauss Tĺinde

15.00 BRASS CTRKUSZ

Közreműködik: Brass in the Five Simai Lász[ó, Tóth Tamás - trombita, Soós Péter - kijrt,

Koppányi Béta - harsona, Takács Tibor - tuba; Méhes Csaba - pantomim

16.30 xłúxĺ kqncert

Muzsikátnak: Becze Gábor - Gryltus Dániet - Gryttus Vil'mos . Radványi Balázs ;'

18.oo GHYMES EgyÜttes Csatádi koncert: Bennünk van a kutyavér

Szarka Gyuta - ének, gitár; Szarka Tamás - ének, hegedĹi; Kún Csaba - szintetizáfor;

Jetasity Péter. szaxofón :
ľÜNoÉnpoRoND

11.3o Báb(a) Katács Bábszĺnház: Jambóza Bábcirkusz

16.00 Garabonciás Gól'yatábas Utcaszínház: Horágus mester Cirkusza

Ugyanitt: kéttábú továt tefektetve csikós, szaltómórtáté garabonciás módra, gótyatábas

kötéttánc.

Egész napos interaktív prograrnok:

]0.0o - í9'oo Bábakukucs a BábAkatács TárŠulat kandika színháza

1o,0o - 19.00 Tündér-tugas

1. Arcfestés :. .Arcpiktorunk legényekbőt s teányokbót virágtündéreket, pit|'angókat

mesebeti áttatkákat, kirátyfit és vándortegényt, igazi rajzfil.mhősöket ...varázso[ hét.szín.

' 
virág ecsetével. .

z. TÜndérhaj szobrász - virágfrizurák, virágdíszes, koszorús hajkiittemények

1o.o0 - 19.oo zsoNGLŐRTANoDA és LUFI VARÁzs

1o.oo .ĺg.oo TÜndérkert Atkotóház kicsiknek és nagyobbaknak



3. .nemez 
miĺhely

4.virágtündérekmerítettpapírbót,organzábót
5. tündériékszerekgyöngyfűzéssel,szövéssel

6. selyemkeszkenőfejdíszekhercegkisasszonyoknak
, 

7 . i!|,atosműhe[y: az ĺ|,tatok varázsa . illatzsák készítés

8. sárkány és szé|.forgó készítés és röptetés: Pittangó Vagy madár formájú

papírsárkányok és szé|,forgók készítése. Folyamatosan papírśáľkány röptetés a tisztás'\
nagydombjárót.

9. homokmandala készítés egyéniteg és csapatok számára - mandala szépségverseny

í0:00 .í8.00 ,,Vĺ|'ágfa - regérő meselabirintus,, - Hét á[[omásos, interaktív társasjáték

ío.0o - 18.00 Vándormuzsikus Egérparádé Apró téptű cirkuszi próbál.kpzásokl Gutyás Lacĺ

tegújabb szipoľkázó mutatványával az egerek mesevi|'ágába katauzolja el' ktlzönségét. 
'

1o.0o - ĺ8.oo Mindentjáró malom és kosaras fakcirhinta.

KÉzMuvEs És GAszTRoNiM|Ą VÁSÁR.TÉR ĺo.oo - 20.00

1.',,Eszem.iszom,dínom-dánom,,.Gasztronómiatínyencségekkicsiknekésnagyoknak

Gye rek gasztronómi ai udvąr,.

2. Mese habbal: Szörpentő

3. Sárkány Fatoda

4. Kalácstekerintő

1, Kézművesek utcája. Hagyományos kézműves portékák és iparművészeti atkotások,

teimékek kaval'kád j a. Népművészeti E gyesü tetek bemutatkozása

' 2. Mesterségek _utcája mesterség bemutatókkat egybekötött. hagyomá nyőrző

vásárutca

3. Gyermekirodatmi könywásár

Műterem látogatás és családi program a Százados Úti Művésztelepen

ldőpont: Augusztus 30. szombat, 15-ĺ8 óra

Hetvszín: Százados Útĺ Művészte|,ep kertje

Feladatok: Kapcsotatfptvétet a művésztetep néhány tagjávat, akik segítségünkre voltak a

program meghirdetésében és megvatósításábail. A művészekket vató levelezés a programon

vató részvétet és a műterem.Látogatás ĺigyéb.en. A résztvevők fetkérése, hirdetmények

készítése, terjesztés. Bográcsozáshoz berendezés és atapanyagok előkészítése, a ľĺiunka

megszeryezése. Színpad és technĺna száltítása, technikai lebonyotĺtás. A po|'gárőrségget



való kapcsotatfetvéte|' (ők kĺsérték a tetepen mozgó vendégeket.) A rendezvényen va|,ó .

részvétel, konferálás, a műterem.tátogatók'csoportba való rendézése, kísérése.

Leírás: A kerül.etünkben lévő, nagy múttú művészteleppet egyre több kcizös prograqot

szervezünk. Ennek egyrészt az a cétja, hogy a tetepet támogassuk, az ott étő művészeknek

megjelenési tehetőséget biztosítsunk, másrészt a Gat'ériának is bázist jelent egy hetyi

képzőművész 
'közösség. A Százados Útĺ Művészte|.epet a Magyar Örökség Díjra

íelterjesztettük, s azóta meg ĺs kapta azt. Ennek a programn ak az etső fete magárót a

ktizösségépítésrőt szól: bográcsozás a művészcsat.ádokkal. Második fete nyitott, s több

korosztályt szótít meg: először a gyerekeketl majd a műterem tátogatókat.

Meevatósu|'ás:. A pľogram: 10 órátót bográcšozás a hetyi csatádokkat és Rusz. Mitán

harrnonikaműués,z műsora. 15 órátót a nagyközönség számára is kĺnyitottuk a kapukat.

Etőszĺir a gyerekek nézhették meg ,,A szivárványszínű lovacska''című mesét az Évkerék

Tórsul'at előadasában. A mese oz Arab.anda[úz mese azon időkből, midőn a mórok s a
keresztények még együtt ö,ntĺizték a kristátypáradicsomot. Ékes flamenco gitár s arab [ant

pengetésével, énekekket, 
.pergő 

ritmusokka|., óriásbáb, S ä. jetes közö,nség segédtetévet

adjuk e[ő a mesét a morajló századok öte|.ésében. Muzsikáttak: Gerzsón János - ud, Gulyás

Anna - ének, mese, otvedi Gábor- ütőhangszerek, Papírnyik Norbert - gitár. 16

órátót:,,Nyitott műtermek'': Sĺpos Endre művészetfitozófus előadásával bevezetve

megtekintjük az egyes műtermeket, tatátkozás az ott élő művészekket. A műtermek,

melyeket megl'átogatunk: iÍj. Sztávĺcs Lász|.ó, Szabó Gábor, Szabó Tamás, Miháty Gábor,

Dus |-ászló

A.program nagyon sikeres vo[t, a tárlatvezetéseket.5 csoportban va(ósítottuk rrteg, a kĹilső

yendégek száma kb. 20o. A program abbót a szempontbót is haszńos vo[t, hogy a Gatéria és

a kerütet .kul'turátis programjai számára sok új ér.dektődőt Vonzott be, A művésztetep

művészeivel' val.ó kapcsolatÍetvéte|' szintén sikeresnek bizonyult, hisz 
.ősszel 

megint

megvalósutt egy kiáttítás,.mely az ő hagyományaik é|'ő bemutatását tűzte ki célul. Ehhez a

kiáttítot! anyag zĺimét ä Százados úti műterme,kbőt kaptuk ktjl.csönbe.

1 1 . 7 Äszl-ócyu.lľeľrÉ tĺy

KIÁLLÍTÁsoK

2014. ápritis 3. ANGOLA

2014. június 4. EGYESÜLT ARAB EMÍRÁTUSoK

A kiáttítások megnyitáson kb. 7o-go vendég jetent meg (dip|'omáciai testület,

kÜtÜgyminisztérium beosztottjai, képviselők, egyéb meghívottak)
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elŐĺoÁsor
2014. márcĺus fg.' ,,>(||, VEX|LoLLÓGIAI NAP'

(Egész napos ismeretterjesztő előadás .sorozat a zászlók és cĺrĺerek világábót. lsmert

szakemberek és amatőr etőadók et.őadásai. Megjetentek száma kb. 10o.120 fő

I fotyamatosan.)

l 2014. május 24. ,,oRSZÁc nrmuľĺĺi ĺl.oĺoÁs,,Bermudárót.
Az előadás az Atlanti-óceánban felĺvő Bermudát mutatta be. Kütĺintis tekintettel, hogy ezen

anaponvo[ta,,nemzetinapja''azorsżágnak.Azetőadásbnkb.7o.8otőjetenťmeg.

EGYÉB

2014. .május 17:18' ,,MÚZEUMOK MAJÁLISA'' A Zásztórnúzeum, mint atapítója a

rendězvénynek, 14; alkalomma|' vett részt. Nagyon sokan keresték.fel.' a Zásztómúzeum

sátrát a Nemzeti Múzeum kertjében.

2014. máJus f3.74.f5. ,,MAGYAR V!LÁGTALÁLK11ĺ", a Syma 
. 
Csarnokban 'kerül,t

megŕendezésre imńáron harmadik atkatommat. A Zásztómúzeum a mostani rendezvényen

kiemelt vendég vott.
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