
Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetet. A program európai unĺós források

bevonásával valósul meg. A projekt elsődtegesen a felnőtté vátás kÜszöbén

áttó, 1f-fo év közötti, közoktatásban tanutó fiata|.okat szótítja megr

Cétkitűzései között szerepel a fiatatok segítése a jcivőképÜk

megfogalmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

be[épésre, továbbá, a pátyatudatosságuk fejtesztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három terÜleten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztáiyos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szolgáltatások bővítése terÜletén valósít meg egybehangolt intézkedéseket.

Étőkönyvtár . HR szakma bemutató. ĺz ui Nemzedék Plusz Kontaktpont

|rodában 2014. szeptember, 23-án, kedden, 17:30 őrai kezdettel került

megrendezésre az Étőkönyvtár elnevezésű rendezvénysorozat újabb eleme.

A téma a HR szakma bemutatása, a terület rejtelmei, ĺlletve munkaerő piaci

helyzete volt. A meghívott vendég Fötdes Péter, a Ketty Seruices megbízott

HR ĺgazgatója vott. Péter étetútja meglehetősen érdekes, belekóstolt az

informatika, a színjátszás vitágába is, mielcítt a Human Relations i.igynökségi

oldatának szentelte volna magát. Elsősorban toborzás-kiválasztássaI

fogtalkozik, ezen betÜt is kiemelten az |T, iltetve mérnöki ál.tásokkal.

Előadásának jelentős része az önéletrajzok keresőoptĺmatizátását járta

körbe, hasznos tippekket ellátva a hatlgatóságot. Fethívta a figyelmet arra a

tényezőre is, miszerint a kulcsszavak elhelyezése a CV-k fellelhetőségének

atapját jelentik, illetve megkönnyíthetjÜk azt, hogy a cégek, ügynökégek

könnyű szerrel megtatátjanak bennljnreť. az Étőkönyvtár sorozat októberben

fotytatódik, újabb érdekes szakmákkal, és még érdekesebb képvisetőikket.

A H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinácĺója

megva[ósu[t.

a

:

i

o Az Inkubációs Program pátyázata lezárult.

az inkubátt vállatkozókkal és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződéskötés, kapcsolatta rtás fotyamatosan zaj ti k:
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tőkebefektetőkket kapcsotatos tanácsadás/workshop i
I

További aktualitások

Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertatátkozók

és workshopok valósultak meg:

I

I

t

a progräm résztvevőinek 
i

Grafika, Fotózás l A

gyűjtő

r Láthatatlan Eg;yetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákból és

fetnőttekbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden fetsőoktatási

intézményben tétrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport' aki a többieket

életvezetési ismeretekre (pt. időgazdálkodás, stressz-keze[és, személyes

pénzÜgyek stb.) oktatja. Jelenleg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségéVel. Szeptemberben új fétév

Vette kezdetét, ezáltal a Láthatatlan Egyetem 6 kütönböző csoportja

- (inkubátor, 'képzcík képzése 1-z, etőretolt helyőrség, műhetyfejtesztő

háttércsoport, szervezétfejlesztés) 6 gyűtést tartott a Hí3-ban, ezen kb. 100

fiatat (a Láthatattan Egyetem tel'jes budapesti önkéntes stábjának javarésze)

fordult meg.
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lnkubált workshop. A Váttatkozói |nkubációs Program részeként minden

hónapban |nkubátt Workshopot tartunk. A Workhopon' a meghívott etőadó

egy adott szakmai témát hoz a H13 inkubátt Váttatkozóinak melyet egyÜtt

dolgoznak fet. Az itt megszerzett tudást beépítve fejleszthetik az inkubátt

vá[lalkozásaikat. Az októberi workshopon a partnerekkel való tárgyatásrót

volt szó, melyet ęgy játék keretein betÜt te is modelleztek az inkubáttak. A

workshop atatt olyan kérdéseket vitattak meg, mint hogyan képviseljem a

cégem érdekeit, mi van akkor, ha.ezzel az érdekkel nem értek teljesen

egyet. Mennyire fontos a vállalat értékeivet való egyetértés, meddig lehet

azt képviselni, és hogyan ha ez nem összeegyeztethető a mi

értékrendünkkel. Mennyire a kompromisszumra és mennyire a konszenzusra

törekszÜnk? A játék folyamán nagyon sok kérdés merütt még fet metyeket

közösen beszéltek át az inkubáttak és keresték azokra a választ.

Az eseményen 6 fő vett részt.

Fluxon. A Fluxon áttat indított képzéssorozat négy btokkbót átt:

használhatósági tesztelés, felhasznáióĺ interjú, analitika 1. (kezdő), anatitika

2. A képzési btokk etején az UX kutatás alap;hival ismerkedhetnek meg a

résztvevők. A következő kérdésekre keresik a válaszokat: miért és hogyan

érdemes használ'ni e módszereket? Miért nem etég a piackutatás, a

fókuszcsoport, a kérdőívezés? Az alapok áttekintése után etőadás és

workshop következik az aktuális téma szakértőĺvel.

Az analĺtika képzéssorozat két egymásra épÜtő Google Analytics tréninget is

tartalmaz. Az első képzési btokk az alapoktól kezdve mutatja be a Google

Analytics működését és lehetőségeit.

Az1. szeminárium október 3-án vo[t, a téma: 14-18h UX kutatás alapok, GA

kezdő tréning. A mentori alkalom időpontja: október 15-én vo[t, 18:45-20:15

óráig, témája: a gyakorlati tapasztalatok és házi feladatok megbeszélése.

A második képzési btokk témája a teruezés és optimatizátás szempontjábót

kiemelten fontos funkciók és módszerek részletesebb áttekintése, pl.

célfolyamatok, eseménymérések. 
^z. 

szeminárium október 17-én volt, í4-

18h-ig; a téma: UX kutatás alapok, GA kezdő tréning. Az oktatáson 20 fővett
részt.

o ISEEQ. UX képzés

Hiánypóttó UX képzés indult október kcizepét<ít a hazai szakma

legelismertebb képviselőivel az |SEEQ szervezésében a Hí3-ban. A 7 hetes,

gyakorlatorientált képzésen az UX gerincét alkotó kutatásĺ metódusokon át

1
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egészen a drótvázak készítéséig minden fontos teriiletbe betekintést

nyerhetnek az érdeklődők. A kiscsoportos képzés hetente egy 90 perces

etőadásbót és egy 4 őrás workshopbót átt. A tanfolyam során az oktatók

végigvették és gyakorlatban is bemutatták a UX valamennyi fontos terÜletét:

felhasználói kutatások, perszónaalkotás, felhasználói tesztelés, a
használhatóság atapjai,.információs architektúra tervezés, wireframe-ek és

prototípusok teruezése, interakciók tervezése, webes és U| szövegírás, mobil

UX és Ul design alapok, remote felhasználói kutatások. A képzésen 16 fővett

részt.

Common Purpose. A Common Purpose egy fĺ'iggetlen, közhasznú non-profit

szervezet, amely teadership fejtesztő kurzusokat szentez a magán, a kciz és a

non-profit szektor vezetői számára.

A Common Purpose kurzusain keresztül tudást, kapcsotatokat és inspirációt

nyújt vezetőknek ahhoz, hogy jobb vezetőkké vátjanak a szakmájukban és a

társadalomban egyaránt.

A kurzusokat a Common Purpose munkatársai facititátják, a közreműködők

kcire pedig a teljes társadalomra kiterjed: jogászok, váttatkozók, építészek,

képvisetők, egyházi emberek, civilek, tanácsadók, k.özhivatalnokok, orvosok,

stb. A résztvevők és a kcjzreműködők is vezetők saját szervezetÜkben,

szakmájukban, éppen ezért mély és stimuláló betekintést tudnak nyújtani a

világukba: miként vezetnek saját környezetÜkben és miként dolgoznak

egyÜtt más szervezetekkel és/vagy személyekket.

Vosz . Váttatkozói Akadémia. A Váttatkozók és Munkáttatók országos

Szövetsége ,,Vállalkozói Akadémia'' című térítésmentes rendezvényt tartott

október 30-án a H13-ban. Az Akadémia keretein betÜl a résztvevők izgalmas

és aktuális kis-és középváttalkozásokat éńntő témákba nyerhettek

betekintést. A résztvevőket Marjay Gyuta, a VOSZ Közép-Magyarországi

Regionális szeryezetének elnöke valamint Egry Attita. Józsefváros

alpolgármestere köszöntötte. A stratégiaalkotásról, Üzleti tervezésről Vas

György a Századvég Gazdaságkutató 7ĺt. pénziigyi Üztetágának igazgatója

tartott el'őadást. Szabados Zsuzsanna az egészséges vállalati önképről és az

EU-s támogatási szabályokrót beszétt. Ezt követően a munkajog terütetén

tapasztalható aktuátis változásokba vezette be a hatlgatóságot Dr. Pók Lásztó

Ügyvéd. A kávészÜnetet követően Arató Zoltán, a Nemzeti MunkaÜgyi Hivatat

szakmai főtanácsadója tartott előadást Munkavédelem a mindennapokban

I
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címmel. Majd a Szenes Gábor, a Pressonline kommunikációs tanácsadó Kft.

ügyvezetője beszélt a kisvá[lalkozások kommunikációjárót. Az Akadémĺa

zárásaként pedig Görög |botya protokolt szakértő hívta fet a hattgatóság

figyetmét az Üzleti protokol'l és marketing ismeretek szerepére a
kisváttatkozások piaci eredményességében. A rendezvényen 56 józsefvárosi

váttatkozó vett részt.

BEST Budapest Közgyűlés

A BEST (Board of European Students of Technology) egy nemzetközi növekvő

nonprofit szervezet; mety í989 óta biztosít kommunikációs, kooperációs és

csere lehetőségeket Európa mérnökhaltgatói számára. A BEST 33 országban

95 Hetyi tagozatávat egy növekvő, jót szeruezett, fiatal és innovatív

diákhátózatot atkot. Több mint 4000 aktív tagot számlátnak, akik éves

szinten több mint 100 programot szerveznek, mellyet majdnem egy mittió

hattgatót érnek et. A BEST Budapesttel fO14 j(lniusa óta áttunk partneri

kapcsolatban. Ennek keretén betÜt október 9.-én a szeryezet Közgyűtését

tartotta a H13-ban. A Közgyűlésen az új vezetőség prezentálta az éves

terveit, cétjait az egész egyesĺ.itetnek. Az eseményen 23 fő vett részt.

EVS (Európai önkéntes Szotgálat) felkészítő tréning.

Az EVS (European Voluntary Service) két héttőt 12 hónapig terjedő ki.jtfötdi

önkéntes munkalehetőség a non-profit szférában, elsősorban az Európai

Uniós országok valamelyikében, melyet az Európai Unió támogat. A

programban való részvételért pátyázni kelt a nemzeti irodánát (ezt áttatában

a fogadó szeruezet teszi meg), mely az önkéntes szotgátattal kapcsolatos

Ügyeket kezeti. A program cétja etősegíteni a fiatalok informális tanulását,

és segíteni a hetyi közösségeket. A résztvevő fiatalok az életre szóló
étményen kívüt munkatapasztalatot - szereznek, fejtesztik megl'évő

nyelvtudásukat vagy új nyetvek ĺsmeretérg tehetnek szert. Az EVs (European

Voluntary Service) két héttőt 12 hónapig terjedő kí.jlfötdi önkéntes

munkalehetőség a non-profit szférában, elsősorban az Európaĺ Uniós

országok valametyikében, melyet az Európai Unió támogat. A programban

való részvétetért pátyázni kell a nemzeti irodánát (ezt áttatában a fogadó

szervezet teszi meg), mely az önkéntes szolgálattal kapcsolatos ügyeket

kezeli. A program cétja etősegíteni a fiatal'ok ĺnformális tanutását, és

segíteni a hetyi kcizösségeket. A résztvevő fiatalok az életre szóló élményen

kívÜl munkatapasztalatot szereznek, fejtesztik meglévő nyelvtudásukat vagy

új nyetvek ismeretére tehetnek szert.
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Szeptember hónapban Farkasinszky Katalin két alkalommal (szept. 5. és 1ó. )

tartott csoportos tájékoztatőt az EVS-rőt. Az érdektődő fiatatok ezeken az

alkalmakon megismerkedhettek az Európai onkéntes Szotgátat működésével,

a jelentkezés menetével, a kÜtdő és a fogadó szervezet szerepévet. A két

alkalmon ĺjsszesen 20 fcí vett részt.

o ,,Válogatás ,,Fogd a kezem,, című kiállítás megnyitója.

október 3-án Frederick odorige Magyarországon étő és atkotó afrikai

festőművész atkotásaibót nyítt kiátlítás a H13 Galériájában. A kiáttítást dr.

Szalayné Sándor Erzsébet .egyetem docens - a Magyarországon étő

nemzetiségek jogainak védetmét ettátó biztos hetyettese _ nyitotta meg. 25

olajfestmény kerütt kiáttításra az emberi jogok, a menekÜltek helyzete, a

migráció, tájképek és egyéb diatógusok témákban. A megnyitón 50-en vettek

részt.

|rodatmi szalon . Linka Ágnes riporter, előadóművész közreműködésévet.

Havonta kerüt megrendezésre H13-ban Linka Ágnes . |rodatmi szalon c.

műsora, amely a több mint 20 éves múlttal bír a Magyar Rádióban Az október

í7-ei irodalmi szalon a szokásos egy.órás ktubfogtatkozással indult. Ezt

követően az Irodalmi szalon vendége volt FÜr Anikó színművésznő, Gerendás

Péter zenész, dr. Halász Zsott fogszakorvos. Műsorvezető-szerkesztő: Linka

Ágnes vott. A műsorrót fetvétel't készített a Buda Környékĺ Televízió. A

rendezvényen 55 fő vett részt.

Szántó Tibor kézműves csoki.kurzus. A diákok gasztronómĺaĺ edukációjának

részeként október ,|-én haladó csokoládé kurzust tartott a H13-ban Szántó

Tibor csokotádékészítő mester, majd október 9-én pedig atap kurzust.

október 1-én a hatadó kurzuson 20 fő vett részt.

Október 9-én az alap kurzuson pedig 18 fő vott je|'en. A nagy sikerre való

tekintettet novemberben várható a folvtatás.

Hangverseny a Magyar Da[ Napja alkalmábót

A magyar dat napját először 2008-ban rendezték meg a Sziget Fesztivát

,,mínusz e[ső'' napján. A rendezvény ebben a formájában egyszeri alkalom

vott. 2009-ben szeptember 13-án tartották, majd ezt követően minden év

szeptemberének második vasárnapján rendezik meg. A magyar datkincs

!
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csodálatosan gazdag, megérdemli, hogy tegyen egyetlen nap az évben,

amikor csak rá figyetünk, amikor neki tapsolunk, amikor őt éttetjÜk.

október 9-én Hangversenyt rendeztÜnk a Magyar dal napja atkatmábót. A

koncertet Egry Attita, Józsefváros alpotgármestere nyitotta meg. Pátinkás

Péter vezényletévet fettépett a Kodáty Zottán Férfikar, Sipos Marianna

operaénekes, Pintér Dömötör operaénekes, vatamint zongorán kísért Papp

Gyula. A koncert után a vendégeket pezsgővet és pogácsával vendégettÜk

meg. A rendezvényen 80 fő vett részt.

Hĺ3 Nemzeti Sörpingpong Liga ELITE. A Központ szabadidős színterének

megvatósítása szempontjábót fontos, hogy 
.olyan 

programoknak,

tevékenységeknek adjunk. helyt, metyek valóban népszerűek a fiatalok

körében és emetlett közösségformátó szerepet is betöl.tenek, ezzeI is

elősegítve a H13 széles kcirű ismerté tétetét. október 16-án a Nemzeti

Sörpĺngpong Liga EL|TE ó.1í. fordutója kerÜtt megrendezésre a Hí3-ban. Az

NsL EL|TE az ország első professzionális sörpingpong Versenysorozata 18

csapat részvételével. A tigában a Magyar 5örpingpong Egyesütet áttat

meghívott csapatok vehetnek részt. A tegjobb csapatok kvatifikátják magukat

az országos döntőre, a végső győztes pedig egy nemzetközi versenyre juthat

ki! A sörpingpong kupán 18 profi csapat Versengett a győzelemért, amely 36

játékost.jetent. Érdeklődőkket együtt a rendezvényen 45 fő vett részt.

október 17-én a Magyar Sörpingpong EgyesÜlet szervezésében került

megrendezésre a Nemzeti Sörpingpong Liga f014/7015-ös szezonjának

harmadik fordutója a H13 Kupa. A sörpingpong kupán 32 csapat versengett a

győzetemért, amely 64 játékost jelent. Érdektődőkkel egyÜtt a rendezvényen

100 fő vett részt.

Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán felmerÜlt garanciális javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történĺk, a hibalisták átkÜtdésre kerÜlnek.

' . Az új coworking terek kialakítása és a földszinti fogadótér átalakítása egész

hónapban folyamatosan zaj tott.

o Azoktóber 12-eĺ hetyi önkormányzati választás egyik kerüteti helyszíne a H13 volt.

o Az tnfoBox folyamatos frissítése történik. Az |nfoBoxra ez idáig a következő

menÜpontok kerültek fe[: Hí3 Diák. és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros honlapja, kerĺileti kereskedelmi tevékenységek, kerÜleti száttáshety
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szolgáltatók, V|||. kertjteti albérletek, H13 inkubációs pátyázat, V||l. KerÜlet -

Európa Belvárosa, helyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerületi

regisztrált vál[alkozások.

2014. november

Szakmai háttér

A Hí3 Diák -és Váttatkozásfejlesztési Központ működéséhez szükéges előkészítési,

tervezési és Üzemeltetési feladatok ettátása, kapcsolódó beszerzések megvalósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, inkubácĺós

program pátyázatának koordinációj a.

Feladatok

o Az önkormányzattal vató kapcsolattartás.

. Szakmai koncepciómegva|.ósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedelmi és |par Kamara,

. Casa de la Musica,

. Civitek a Palotanegyedért Egyesület,

o ELTE Karrier Klub,

o Fiatat Váttatkozók országos Szövetsége (F|VosZ)'

. ÉtetpátyaAtapítvány'

o Haltgatóionkormányzatok,

. INTALE Nonprofĺt Egyesljlet,

. Jót-Lét Atapítvány,

. Kády Gatéria Atapítvány,

. Kontaktpont

. Kozigazgatási és lgazságÜgyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzedék Központ, ,

. Láthatatlan Egyetem,

o Magyar Váttatkozásfejresztési Alapítvány,

Megotdás.Most tanácsadó i roda,

. Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadalmĺ Hivatal,

. Nemzetgazdasági Minisztérĺum,

I
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. . Nemzeti KÜlgazdasági Hivatal (H!TA),

.,'t . Nemzeti Munkai.igyi Hivatal,

.. , Rendszervíz Plusz Kft.,

.-f . ShamicoBt.,

i'., . Sol |ntézet,

il,:l . Corvinus Egyetem-Spin oŕf Ktub,

o MagyarÜztetasszonyokEgyesÜlete,

. Széchenyi programiroda,

. Új Nemzedék Ptusz

. Vá[lalkozők és Munkáttatók országos Szövetsége (VosZ)

A Hĺ 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

o Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

pátyázat elbírálása, szeződéskötés, kapcsolattartás.

o Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és. a mentorok számára

partnertalálkoző, workshop szeruezése

. A H13 épütetében felmerÜlő garanciális és javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése.

. Az |nfoBox folyamatos frissítése.

l-, Eredmények

l befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajl'ik, amely keretében az alábbi

. 
rendezvénye- 

:l':'.ľllľi'.*,..lkozás.fejlesztési partner, mentorálás)

Szakmai egyÜttműködés, ĺjzleti tervezés, tanácsadás. Az. |fjúsági

;',. Váttatkozáséténkítő Közhasznú Egyesi.jlet szervezésében működik a Spin-off

Klub, metyben Budapest kütönböző egyetemeinek hattgatói tal.átkoznak

!- rendszeresen. A hétfői nap neves és sĺkeres váttatkozókkat val'ó tatál.kozásra

szotgá|', ebbőt meríthetnek ötletet és bátorságot a fiatatok saját Üztetí.ik
^-..-|!^!ĺ!^!-- ?_^-^L^!^|- 

-^t:.':|-: 
. |.|..L L^-'. :

i , gvatósítására. Szeretnénk motiválni a klub tagjait, arra, hogy etszánják

magukat vállalkozás alapítására és információkkal, váttatkozói készségek

fejlesztésével, és pénzügyi forrásokkal segíteni is őket abban, hogy

vatósítsák meg álmaikat. A klub februárban indut újra.
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Magyar Váltatkozásfejlesztési Atapítvány (váttalkozás-fejlesztési partner,

mikrohitel szolgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítással, lizleti tervezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban.

azui Széchenyi Teru keretében 20íZ-ben je|'entek meg a lÁmop-z.3.6. A és

TÁMOP-Z.3.ó. B jelű, ''Fiata|'ok váltalkozóvá vátásának támogatása.' című

pátyázatok. A programok mikro vállatkozások indítását tervező fiatatok (18-

35 év) segítésére induttak az ún. konvergencia régiókban (Dét-Atfötd, Dét-

Dunántút, Észak-Atfcjtd, Észak-Magyarország, Közép-Dunántú[, Nyugat-

Dunántút). A Közép-Magyarországi Régióban váttalkozás indítását tervező

fiatalok ezekben nem vehettek részt. Az ő számukra dolgozta ki az oFA

NKft. a Közép-MagyarországÍ Régióra vonatkozó támogatási 'TÜkör-

programot'', amelynek cétja a vátlatkozói aktivitás ösztönzése, új

válla[kozások tétrejöttének támogatása, hiszen ez elengedhetetlen része a

gazdaság fejlesztésének, a foglalkoztatás növelésének.

A,,Fiatalpk váttatkozóvá vátásának támogatása a Közép-Magyarországi

Régióbań'' elnevezésű programban résztvevők novemberben

vál|'atkozásatapítással kapcsoIatos egyéb kérdéseikket pedig a Magyar

Váttatkozásfejlesztési Atapítvány munkatársaihoz, Horváth Lásztóhoz és

Boros Lász|ohoz fordul.hattak az érdektődők. A tanácsadáson összesen 40-an

vettek részt.

A H13 váttatkozásfejlesztési profitjának szempontjábót kiemett jetentőségű,

hogy e kormányzati program ismertetésében szerepet váltatjon, hogy a

váltalkoznĺ vágyó fiatalok minél szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programról.

Széchenyi Programiroda (vállalkozás.fejlesztési partner): A 2014-től

indutó új pátyázati lehettíségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok elszámolásával kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: 30 fő.

Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorá[ás, civi1 kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítik a szervezet

szakértőĺnék megkeresésére,' személyes konzultáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:S fő. CaPE - Patak Gergely előadása: Károtyi Lajos.

palota a Pollack Mihály téren.

November 20-án a Civilek a Palotanegyedért EgyesÜtet tagja, Patak Gergely

tartott etőadást a Károlyi Lajos palotárót a H13-ban. Patak Gergely a BME

végzős hattgatója építészmérnök tervező szakon, TDK dolgozatát mutatta be

:
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az előadás .során, mety etső helyezést ért el. Az etőadásbót megtudhattuk,

hogy a budapesti Palotanegyed első épÜtetei közt tatátjuk az 1863-1865

között fetépĹitt Károtyi Lajos-palot át. Az. építésztervező Ybt Miktós vott.

Egyedütáttó beépítése és korai francia neoreneszánsz stílusa máig

fennmaradt a városlakók számára. A í 50 évet megélt palota több

funkcióváttáson, átalakításon esett át, huszonĺjt éven át az olasz Kirátyi

Követségnek is teret adott. A ||. vitágháború során teljesen kĺégett a városi

palota, így ideigtenes bútorraktári használat után a részleges műemtéki

rekonstrukció az 1970.es években történt meg, amikor a Magyar Rádió

tutajdonábą került az épütet. A magyar közmédia egy teendő

hangversenytermet befogadó reprezentatív fogadótérként gondott a palota-

maradványra. A hangversenyterem csak terv maradt, és a Rádió-tömb is csak

raktározásra, és az elektromos ellátásra tudta használni az értékes épÜletet,

miközben a háború etőtti térsorok feltárásra és visszaállításra várnak. Az 1

órás e|.őadáson az épijtet korai szakaszának, az 1865-1g1g-ig terjedő

legpompásabb berendezéséről, enteriőrjeiről, és benne forgó arisztokratikus

étetrőt kapnak ízetítőt az érdeklődők. Ađ. eseményen 28 fő vett részt.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon vatamin.t a Diákcentrum

programjain való részvételük megvalósult. A Hí3 találkozási pontként is

funkcionát a kerljleti egyetemisták számára, ezért biztosít lehetőséget

egyetemi bulik számára. Az ELTE-PPK hattgatói novemberben az egyetemi

butijukat a H13-ban tartották. A rendezvény közösségformátó szerepet tölt

be, valamint segít a hattgatók körében'népszerűsíteni a H,|3 intézményét.

November 5-én 250 fő vett részt az eseményen.

Rendszerviz P|usz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz PLusz

Kft. a Kasuaad Kft. csapatát mentorátja, havonta 3-4 alkalommal személyes

tatátkozó formájában, eme[[ett a ház többi váttatkozója számára ĺs

rendelkezésre áll kĺinyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma _ 6

fő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása vań

fotyamatban. Váttatkozónői és fiatat váttatkozói stratégiai tervezés ?o14-

2020 címmel szakmai egyeztetés a vállatkozói mentođng témakörében.

Emellett zajtik a,,VáIIaIkozói tapasztalatszerzés váIlalkozni szándékozó

fiatalok részére,,című pitot projekt kidol'gozása, amely lebonyolítója a H13

tesz, a projekt megvalósulása 2015.re tolódott.
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Magyar Üzletasszonyok Egyesülete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesületét, hogy kapcsolatteremtési tehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az tjzleti étetben érvényesÜtni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját.

Novemberben a MÜE etnökégi Ütést tartott a H13-ban, amelynek során a

decemberi talátkozó programját at.akították ki.

5ol lntézet. A soL lntézet vállalatok, szervezetek és közösségek fejtődését

és átalakulási folyamatát támogatja hazai és kütfötdi tudások meggsztása,

tanácsadás és fejtesztő fog|'atkozások áttat.

Új Nemzedék Ptusz budapesti Kontaktpont: A H13 szakmai partnere, egyik

irodájuk a Hí3-ban nyítt meg. Az Új Nemzedék Plusz,a Közigazgatási és

IgazságÜgyi Minisztérium gondozásában etőkészített kétéves ifjúságpotĺtikai

projekt, mely megvatósításáért a Zánka - Ú1 tĺemzedék Központ Nonprofit

Közhasznú Kft. fetel. A program európai uniós források bevonásával valósul

meg. A projekt elsődtegesen a fetnőtté vátás ki.iszöbén átló, 12-fO év

közöttĺ, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja meg. Cétkitűzései között

szerepel a fiatalok segítése a jövőképÜk megfogalmazásában, fetkészítése a

munkaerőpiacra való zökkenőmentes belépésre, továbbá, a

pátyatudatosságuk fejlesztése, a fiatalok személyes és munkaercí piaci

készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a keretprogram három

terĹileten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése, a korosztályos

kommunikációs platformok egységesítése, valamint az ifjúsági szotgáttatások

bővítése terÜtetén va|'ósít meg egybehangolt intézkedéseket.

Egy éves az Ú1 Nemzedék Pesti Kontaktpont |roda.

November 4-én Ünnepelte az Új Nemzedék Pesti Kontaktpont |roda az egy

éves fennáttását. Színes, érdekes programkínálat, érdektődő és tehetséges

fiatalok, móka és szakmai beszélgetések, ezel a pár szóval lehetett

teginkább jellemezni a november 4-én 14 orai kezdettet megrendezésre

kerĹi|'t Kontaktpont születésnapot. A csatádias hangutatú rendezvény

folyamán 3 középiskola mutatkozott be: A Teteki Blanka Közgazdasági

Szakkcizépisko[a, akik Balogh Norbert fantasztikus táncprodukciójávat

színesítették a détutánt, a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola,

akik sok érdekes információt osztottak meg az intézményről, és a benne

fotyó diákétetről és a Széchenyi |stván Kereskedelmi Szakközépiskola, amely

diákjai egészen a zárásig, óńási tetkesedésset és remek gondolatokkal,
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illetve profikat megszégyenítő csocsó-tudásukkat járuttak hozzá a program

sikeréhez. A szakmai stábot olyan, az ifjűság iránt etkötelezett etőadók

- erősítették, mint Antall Jőzsef Tudásközponttót Horváth Mi[án, a VitatiStab

Nemzeti lfjúságvédő és Tehetségkutató EgyesÜlet elnöke, és Csepel ifjúsági

referense Varga Norman, Z.ékány Zottán, a H13 Diák- és

Váttatkozásfejlesztési Központ szakmai igazgatója, iltetve a rendezvény

legsikeresebb programját, a részeg és drogos szimulációs szemiivegek

kipróbátását tehetővé tevő Szabó Gábor, az Iránytű lfjúsági és

Mentáthigĺénés Atapítvány képviseletében. Mindezek mellett tisztel.etét

tette nálunk Laposa Dóra irodavezető, a Job Diák lskotaszövetkezettől.

Valamint Dr. Antatffy Gábor tanácsadó a K|SoSZ.tó[, aki hamarosan az iroda

mindennapi étetének részévé vátik majd a váttatkozói tanácsadás keretein

belÜt, amely minden kedden í6:00-,|7:00-ig széket majd a pesti Kontaktpont

Irodában. A rendezvényen bemutatkozott a z014.11.17-én, hétfőn indutó,

kéthetente, szintén az irodában megrendezésre kerÜtő Társasjáték Ktub két

házigazdája is, Forstreuter Kata[in és GyÜrefi András személyében. A

fiatalok elsősorban a megjelent szervezetek tevékenységeivel kapcsolatosan

tettek fet kérdéseket, de sok más téma is terítékre kerÜlt. A fent

emtítetteken kívÜt nagy hangsúly kerÜlt a kerekasztal beszélgetésen a

fiatatok kapunyĺtási pánikjának áthidatási lehetőségeire, az iskoták

diákönkormányzatai, illetve maguk a diákok aktĺvĺzátásának kÜtönböző

módjaira, a kortárssegítés fontosságára és új irányzataira. A jetentévő

fiatatok véteménye szerint a főváros általános, illetve középiskotás diákjai

nehezen mozdutnak ki, és a programok szárna és sokfélesége ellenére kevés

információ jut et hozzájuk. Etsősorban ennek precízebb kivite|'ezésében,

megotdásában kérték a bemutatkozó szervezetek segítségét, amely további

partneri egyíjttműködések formájában fog megvalósutni. A rendezvényen 30

fő vett részt.

o A Hí 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósult.

e Az lnkubációs Program pátyázata [ezáru[t.

o Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket vató kapcsolatvétel,

szerződéskötés, kapcsolattartás folyamatosan zaj li k:
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További aktualitások

Az inkubátt váttatkozások, a partnerek és a mentorok számára az atábbi partňertatátkozók

és workshopok valósultak meg:

.. Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbőt áttó társaság, akĺk cétut tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

intézményben tétrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport, aki a ttjbbiekct

életvezetési ismeretekre (pt. ĺdőgazdátkodás, stressz.keze[és, személyes

pénzügyek stb.) oktatja. Jelenleg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. ,|00 önkéntes segítségéVel. November 3.' 4., 6.,

11., 12., 13., 17., trl.,20., 25. A novemberi hónap fotyamán a Láthatatlan

!
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Egyetem 7 kütönböző csoportja (képzők képzése, krónikás csoport,

szervezetfejlesztők, inkubációs csoport, kreatív csoport, kommunikációs

csoport, előretolt hetyőrség) 10 gyűtést tartott a Hí3-ban, ezen kb. í00

ember fordult meg.

|nkubált workshop. A Váttatkozói |nkubációs Program részeként minden

hónapban |nkubátt Workhop tartunk. A Workhopon' a meghívott etőadó egy

adott szakmai témát hoz a Hí3 inkubátt váttatkozóinak melyet egyÜtt

dolgoznak fet. Az itt megszerzett tudást beépítve fejleszthetik az inkubátt

vál.tatkozásaikat. November 4. A novemberĺ első workshopon a tipotógiákrót

volt szó, a workshopot Virág Ezsébet szervezetfejtesztő és Kiszety Márta

ktinikai szakpszichotógus tartotta. Az etőadók ismertették azon személyiség

modelleket, melyeket a teggyakrabban hasznátnak 67 ;jzleti vitágban. Itletve

tehetőségÜk volt az inkubáltaknak kideríteni, azt, hogy ők még is mely

személyiség típushpz tartoznak és ennek milyen előnyei és hátrányaĺ

tehetnek az étetÜkre, illetve munkájukra. Beszétgetést kezdeményeztek az

etőadók arró[, hogyan jetenik meg a személyiség típusok fontossága az üzleti

é|.etben. Milyen alapvető értékek motivátják a szangvinikus személyt vagy

egy koterikust. |[[etve, hogy a szemé|'yiség típusok mettett mennyire fontos,

hogy tudjuk, mennyire vagyunk extra- illetve introvertáltak. Az eseményen 6

fő vett részt. November í8. A novemberi második workshopon a

konfliktusokról, illetve a konfliktuskezelésről volt sző, a workshopot Virág

Erzsébet szervezetfejtesztő és Kiszely Márta ktinikai szakpszichotógus

tartotta. Az etőadók ismertették a konftiktusok eredetét és típusait. Illetve

egy tesztet töttött kĺ a csapat, melyből kiderÜtt, hogy mityen konfliktus

megotdási stratégiák jettemzik őket. Ebbőt egy érdekes beszélgetés

kerekedett, amiben gyakorlati pétdákon keresztÜl közelítettÜk meg a

kÜtönböző megoldási modelleket. Az eseményen 6 fő vett részt.

Hí3 Női Akadémia. l. November 8. A H13 Női Akadémia első modulja

november 8.án kerÜtt megrendezésre, ,,Kommunikáció, avagy mit jelentenek

a szavak'' címmel. A kommunikáció egy eszköz. otyasfajta eszköz, amety jót

használva kifejezésre tudja juttatni mindazt, amit szakmaitag képvisetünk. A

,,jót használva'' azt jelenti, hogy .a megfetető módon, szavakkal,

összefüggésekket az adott helyen. Ez a modut arrót szól, hogy megmutatjuk,

hogyan kett felĺsmerni a velünk egy asztalnál ĺitőkket vagy éppen a
kottégáinknát, hogy hogyan beszétjÜnk -azaz magyarró|. magyarra

fordítunk. A képzés során három izgalmas előadást hallgathattak meg a

a
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résztvevők. Szvetelszky Zsuzsanna pszichológus, a ptetykárót készÜtt

tegújabb kutatások tanulságairót mesétt. Etőadásából' megtudhattuk mi is

pontosan a pletyka, mityen sajátosságai vannak, és ami a legfontosabb,

hogyan lehet vezetcíként kezelni a szervezeteken betüti megjelenését. Jákó

Eszter a hazugságrót beszélt, olyan érdekes kérdéseket feszegetett, mint

hogy mi is tutajdonképpen a hazugság? Miért és mikor hazudunk? Mil.yen

lenne a vitág hazugság nétküt? SzĹikség Van.e a hazugságra? Milyen szerepe

Van a hattgatásnak, egyenlő-e a hazugsággat? Harmadik előadónk, orosz

Gábor szociológus, tovább vitte a témát és gondolatébresztő pétdákon

keresztÜl vezette be a hattgatóságot a csalás témakörébe. otyan kérdések

kerÜltek megvitatásra, mint, hogy hot kezdődik . a hazugság és a
tisztességtelenség? Mikor és miért csalunk? Ki hajtamosabb a csalásra a nő

Vagy a férfi? A regget 9-tőt détután 4-ig tartó eszmecserét a résztvevők

nagyon hasznosnak tatátták, sok pozitív visszajelzés érkezett az e|'őadók

személyét és fetkészüttségét il.l.etően. A Nőĺ Akadémĺa első modutján í 5 fő

vett részt.

Hí3 Női Akadémia ll. Életmód, család. November 29. 
^ 

H13 Akadémia

második moduljára november 29.én kerĹjlt sor. A téma az étetmód és a

család volt. Rohanunk, mert rohanni ketl. Nem figyetÜnk oda mindig. Ezekbőt

fakadóan olyan rosszpontokat gyűjtünk a szervezetünkben, metyek etőbb

utóbb fellázadnak ellenÜnk. Ennek a modulnak a cétja az volt, hogy otyan

|ézzetfogható módszereket adjon a résztvevőknek, melyekkel etőbbiek

elkerÜlhetőek. o|'yan szerepkörcik kerültek kivesézésre, ametyeket egy

vezető beosztásban dolgozó nő nap mint nap váltogat, attót fÜggően; hogy a

munkahelyen Vagy éppen otthon van. Szó esett vágyott és vatódi szerepekrőt

és azok kezelésérőt. A téma feldolgozását két szakértő segítette: Havasi

Judit, coach, valamint Győri Itdikó, pszichológus. Havasi Judit a csatádi (és

egyéni) életciklusokról, a párkapcsolat fejtődési szakaszairót és az ebből

következő nehézségekrőt és tehetőségekrőt beszétt. Győri |tdikó, aki kreatív

nevelési eszközök fejlesztésével foglaIkozik, pedig megmutatta mityen

aźonnal alkalmazható stressz-kezetési technikák, valamint kreatív módszerek

léteznek, melyek segíthetik mindennapjainkban az eredĺĺényes és

erőszakmentes kommunikációt, a dackorszak, az iskolakezdés, a kamaszkor

nehézségeinek áthidatását. A Női Akadémĺa második modutján í5 fő vett

részt.
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Hĺ3 Akadémia. online Marketing. November í8. A H13 Akadémia első

etőadása az online marketing vitágába engedett be minket, olyan neves

etőadók segítségével, mint Perényi András és Papp Gábor. A két etőadó

meghatározó személye a startup vitágnak. Az etőadás etső részében Perényi

András, |tandguide startup és az |nsomnia alapítója, 2015-ös marketing

trendekről' számolt be. Az etőadás során kiemelte, hogy mikre figyetjÜnk oda

egy marketing kampány etindítása előtt, itletve beszámo|'t mityen marketing

eszközĺjk vannak és azok hatékonyságárót. A második etőadást Papp Gábor,

lnbound marketing szakértő, tartotta és tépésrőt tépésre elmesélte

gyakorlati pétdán keresztül, hogyan kerÜlhetijnk a Google etső tatátatai kĺizé.

Felhívta a közönség figyel.mét, hogy a tartalom generálás mennyire

meghatározó rész tud lenni egy magas |'átogatottságú hontap étetében.

|[[etve, hogy a tartalom generálásánát két részre figyetjünk, hogy az otvasók

érdektődésének felkeltése mellett a SEo alapjainak is fetetjünk meg, mert

így tudunk minden szempontbót jó tartalmat generálni. Az előadás után

kérdezhettek az etőadótót a közönség, ĺlletve kötetlen networking

következett, ahol a kapcsolatépítés áttt etőtérben. A rendezvényen 30 ember

vett réśzt.

H13 Akadémia. crowdfunding - kłizłisségi finans zirozás. November 26. 
^

H13 Akadémia második etőadása a Cowdfunding - közösségi finanszírozás

vitágába engedett bepittantást két gyakorlati etőadón keresztÜl. Szesztay

Péter, a MiniBrake alapítója, arról beszélt, miképpen indítsunk et egy

kampányt, ha Crowdfundingra adjuk a fejünket. Mindent elmondott az

a|,apoktó|' egészen a kampány befejezés utáni fotyamatoiłig. Az etőadásában

kitért a Kickstarter, ittetve az |ndiegogo kampányok kÜtönbségére és

tehetőségeĺre. Kihangsúlyozta azon tépéseket is melyeket, ne tegyÜnk

semmiképpen egy kampány alatt. Az interaktív etmél.eti a|,apok után Gulyás

Sára, PikkPack cĺpőmárka tulajdonosa, mesélt a sikeres Kickstarter

kampányukról és mutatta be az etejétőt egészen a sikeres kampány

befejezéséig. Gutyás Sára kihangsúlyozta, hogy a nyertes kampány még'nem

elég, ekkor jön, azigaz munka mivel végre megatkothatják a terméküket és

piacra téphetnek. Az etőadások után a közönség kérdezhetett, majd pedig

networking következett. A programon 40 résztvevő volt.
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H13 Startup HÜtte és MeetoFF. Business 4ever. November 13. Azaz Pénzt

honnan és hová, ''gazdasági záróra', mindenkinek! c. programot a MeetoFF

szervezésével rendezte meg a H,|3. A program két részbőt áttt az első

részben az ontine pénzÜgyekrőt volt szó, hogy mityen etérhetcí appok és

fizetési szotgáttatásokat tud egy felhasznátó elérni. Fügedi Gergely

,,Kincstárnok a zsebünkben: milyen legyen az a program, amely mindent tud

pénzügyeinkrő[?'' címmet tartott egy előadást, melyben a falehaszná[ó

igényeit helyezte előtérben, illetve a használhatóságot. A következĺí etőadó

Papp Attita vott, aki ,,Apprót pénz - Buxa Közösségi Mobitfizetés'' címmel

tartott egy etőadást a BUX app történetérőt és hasznáthatóságárót. A

rendezvény alatt nálunk is kipróbáthatták ezt a lehetőséget a részvevők a

BAR13-ban történő vásárláskor. A harmadik etőadó a Kiszámoló Btog bloggere

vo[t, aki arról mesélt hogyan l'ehet egy btog írásbót megétni. A program

második felében pedig egy kerekasztal beszélgetés keretein betüt

ismerhettek meg két Üzteti angyatt a részvevők, név szerint Petényi Márkot

és Szitágyi lmrét, illetve Szitágyi lmre az ingatlanok befektetési

lehetőségeirőt és tapasztalatairót tartott még egy rövid etőadást. A program

egy networkingget zárult, ahot a résztvevcík kapcsotatépítés mel'l'ett a

teraszon élvezhették a hÜtte hangutatot. A programon 30 részvevő vo[t.

Business Espresso. November 2zo. A MegoldásMost csapatával

együttműködve a H13-ban kerÜlt megrendezésre a Business Espresso Üzteti

reggelije.

Cétja, hogy startupokat éńntő témakörökben rövid előadásokat tartanak az

adott témában szakérte[emmel, tapasztalattal rende[kező személyek,

valamint egy reggeli kereteĺn belÜt networkig lehetőséget biztosítani fiatal

váttatkozók, vállalkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a

megosztása.

Az aktuális eseményen a Pinterest alkalmazása Üzleti cétbót volt fókuszban.

A kozönség 3 előadást hallgathatott végig a Pinterest alkalmazásával

kapcsolatosan. Az etső etőadó Simon Benjámin (KockaMánia - LEGoMánia és

https: / /hu. pinterest.com/kockamaniahu/ ) vott. Benjámin LEGo-rajongó

(AFOL) ćs 7011 óta a KockaMánia wcbáruház tulajdonosa, fejlesztője,

marketingese is. 2 éve Pinterestezik. Ezt mondja: .'Sokat kísérleteztem, hogy

jöjjön a hegy, de nekem kellett érte mennem. Hamarosan indutó angol

nyelvű oldalunkon fogom tesztelni, hogy mennyi felhasználót lehet

odairányítani.'' A második előadő Nina Nina's Threads atapítója volt
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(https://www.pinterest.com/ninaninocska/) Nina fonalfestéssel foglalkozik.

Keresztszemes hímzéshez való alapanyagokkat kezdett pár éve (hímzőfonal,

lenvászon, csipke, farkasfog). 2 éve fest fonalakat kötéshez, illetve fonáshoz

vató gyapjút. Nemzetközi piacra értékesít. A harmadik etőadó Perényi

András Reklámszakember, sorozatvállalkozó, korábban az Insomnia

Rektámi.igynökég.társatapítója és kreatív igazgatója, az iLandGuide és a

Dailyone startupok ötletgazdája, vatamint a FashionMarketing.hu vezetője.

SzakterÜlete a digitális Üzletfejtesztés és az inbound marketing. A három

etőadó nagyon sok best practice-t tudott a közönségnek átadni, illetve tudta

fethívni a figyelmet, hogy milyen cétbót és hogyan kell használni a Pinterest-

et. Az előadások után kérdések kĺjvetkeztek, melyet egy networking követett

egy Üzleti reggeli keretein beti.jt.

Az Üzleti reggelin 40 fő vett részt.

Green meetup. November 6-án magyar nyetvű Green meetup kerütt

megrendezésre ,,lmjract és Póniák'' címmel a H13-ban. A meetupon egy

izgalmas etőadót hal'|'gathattak, majd az etőadás után kérdezhettek a

résztvevők. Papp János az agrár innováció és a kcizösségi média válaŚzairól

beszélt és az élelmezés ökotógiai tábnyomának csökkentésére is felhívta a

figyelmet. Városi közösségi kertek, farmok, vertikátis gazdátkodás

fontosságáról is beszámólt színes és gyakortati pétdákon keresztÜl. Tehát az

Urban Farming és a Póniák eredetéről, koncepciójárót és működésének

elveiből kaptunk egy átfogó etőadást Papp Jánostót. Majd arról is kaptunk

lényeges információkat, hogyan lehet ezt akár a konyhánkban is

megvalósítani. . A gondo[atébresztő etőadást kötetlen beszélgetés és

networking zárta. A meetupon 40 fő vett részt.

EVS (Európai önkéntes Szolgátat) felkészítő tréning.

Az EVS (European Voluntary Service) két héttőt 12 hónapig terjedő kütfötdi

önkéntes munkatehetőség a non-profit szférában, elsősorban az Európai

Uniós országok valamelyikében, melyet az Európai Unió támogat. A

programban való részvételért pátyázni ketl a nemzeti irodánát (ezt áttatában

a fogadó szervezet teszi meg), mely az önkéntes szolgálattal kapcsolatos

Ügyeket kezeli. A program cétja etősegíteni a fiatalok informális tanulását,

és segíteni a hetyi közösségeket. A résztvevő fiatatok az életre szóló
élményen kívÜl munkatapasztatatot szereznek, fejtesztik megtévő

nyelvtudásukat vagy új nyetvek ismeretére tehetnek szert. Az Fetsőoktatási

Diákszervezetek Egyesülete sok szakmai diákszeruezetet magában foglaló, 10
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éve indított kezdeměnyezés. Ernyőszervezetként kiemelkedően ktjzhasznú

státusszal politikamentes, nem profitorientált egyesÜletként működik az

országban. Tagszervezetein keresztÜl ott van szinte valamennyi felsőoktatási

intézményben a műszaki, közgazdasági, orvosi, jogi, kutatói szakteri.jleteken

egyaránt. Az FDE tagszervezetei révén ma a magyar fetsőoktatás vezető

ernyőszervezete, amely komoly nemzetközi, gazdasági és társadalmi

kapcsolatrendszerrel rendetkezik. Az FDE cétja, hogy az egyetemi képzést

kiegészítő tevékenységévet segítse a szakmai diákszervezeteket működésĹjk

hatékonyságának növetésében, érdekképvisetetÜkben, illetve a hattgatóknak

képességeik-, készségeik fejtesztésében, a naprakész szakmai tudás

megszerzésében, a nemzetközi értékrendek etsajátításában. Az FDE vál'tatati

kapcsolatrendszere és tagszervezetei révén az ország felsőoktatási

intézményeinek hattgatóihoz igyekszik hídszerepet betöltve etjuttatni a

legkorszerűbb technológiai-, szervezési. és menedzsment ismereteket,

valamint megismertetni őket a vátlatatok elvárásaival.

November 21.én az Európai tnkéntes Szotgátatról vĺsszatérő önkéntesek

értékető tatátkozója kerĺ.]tt megrendezésre a H13-ban. Az egy napos tréning.

cétja az volt, hogy segítse az önkénteseket a hazatérés utáni

visszaintegrátódásban. Ez az alkalom egyben jó tehetőség arra, hogy az

önkéntesek megosszák egymással tapasztalataikat, a program során

fetmerÜlt esetleges problémáikat, valamint áttekinthessék jövőbeti

terveiket. A tréning a H13 szakmai partnere, a Messzetátó EgyesÜlet

közrem űködésévet valósu lt,meg ó hazatérő résztvevőve l.

November 25-én Farkasinszky Katalin, a Messzelátó EgyesÜtet önkéntese

csoportos tájékoztatót tartott az EVS-ről a H13-ban. Az érdektődő fiatatok

ezeken a tájékoztató atkatmakon megismerkedhettek az Európai Önkéntes

Szotgátat működésévet, a jelentkezés ńenetével, a küldő és a fogadó

szervezet szerepével, valamint felmerÜlcí egyéb kérdéseikre is választ

kaphatnak. A novemberi tájékoztatón 8 fő vett részt.

Felsőoktatási Diákszervezetek EgyesÜlete: open Training Sessions. Az FDE

f014 novemberétől szerződéses egyÜttműködési partnere a H13.nak.

November 20.án az FDE a 7.ero Generation-nel egyÜttműködve ,,open

Training Sessions'' napot tartott a H,|3-ban. A nap fotyamán párhuzamosan öt

helyszínen tartottak angol nyelvű tréningeket a Youth Trainers Academy

frissen végzett egyetemista trénerei. A 20 tréner 16 kĺ]tönböző országbót

érkezett, egy hetet tcittöttek Magyarországon és a november 20-ai
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eseményen vizsgáztak, mint újdonsÜlt trénerek. A három órás ingyenes

workshopok mindegyikén egy-egy izgalmas témát dolgoztak fel a résztvevők,

úgy, mint kommunikáció, vezetői készségek, kreativitás, networking,

coaching, csapatépítés, PR, motiváció, konflĺktuskeze[és, dĺintéshozás,

valamint projekt menedzsment. A nyítt tréningeken összesen 60 fĺatal vett

részt.

Katlus György ,,Roma Fókusz'' című kiáttításának megnyitója. November

3-án kerÜtt megrendezésre Kallus György ,,Roma Fókusz'' című kiáttításának

megnyitó ünnepsége a H13.ban. A .művész a Budapest Jaz. Club-ban

készített portrésorozatot roma zenészekről, a sorozatot 25 alkotás kerÜlt

kiáttításra a H,|3 Gatériájában. A fényképek nagy erővel adják át a zenei

játék örömét, a szereplők arcán hot a zenében való etmétyÜtés, koncentráció

hot pedig a játék okozta fethőtten öröm. Az alkotásokat szemlélve remekÜl

etkapott pittanato.kba nyerhetünk betekintést. A tárl'atot Zipernovszky Kornét

jazzkritikus, újságíró nyitotta meg. Az í.jnnepségen hegedű szótót adott ető

Frankie Látó hegedűművész. A megnyitón közet 50 fő vett részt. A kiáttítás a

Civitek a Palotanegyedért Egyesütettet közös szervezésben kerÜtt

megrendezésre. A fotósorozatot nověmber f9.-ig tekinthették meg az

érdektődők.

|rodatmi szalon . Linka Ágnes riporter, előadóművész közreműködésévet.

November f1-én" ismét megrendezésre kerÜtt az lrodalmi Szalon, amely ez

alkalommat is ktubfoglalkozással kezdődcitt, majd Linka Ágnes műsorvezető

hötgy beszélgetett a vendégekkel: Márta |stván zeneszerzővel, a Zsolnay

Kutturátis Negyed Ügyvezetőjével, Szabó Sipos Barnabás színművésszel, és

Szentgyörgyvötgyi Péter Betváros-Lipótváros polgármesterével. Az estről

felvétett készített a City TY. Az eseményen közet 50 fő vett részt.

Xl. Bor dicsérete vers és prózamondó verseny. November f7-én a H13

adott helyet a X|. Bor dicsérete Vers és prózamondó Versenyre. A

megmérěttetésre középiskotai diákok jelentkezhettek két szabadon

választott műve[, egy a bor témakciréhez kapcsotódó és egy kortárs szerzo

alkotásával. A rendezvényt a szavató diákok mel|,ett néptánc valamint a

szÜtők és a tanárok számára borkóstoló színęsítette. A zsűriben helyet foglalt

Dévai Nagy Kamitla etőadómtÍvész, Rák Kati színművész, Linka Ágnes

szerkesztő-műsorvezető, Kaiser Lásztó írő, költő, a Hungarovox Kiadó
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Vezetője és Siposhegyi Zottán etőadóművész. A Verseny nyertesei értékes

díjakban részesÜltek. A rendezvényen 80 fő vett részt.

Szociális munka napja. November í2. November 12-én, a szociális munka

napján Józsefváros vezetése a hagyományokhoz híven köszöntötte az

önkormányzat szociális ellátórendszerében dolgozókat. A H13-ban tartott jó

hangulatú Ünnepségen a Józsefvárosi Szociátis Munkáért és a Polgármesteri

dicséret kitÜntetések átadása mellett Sántha Péterné alpolgármester

bejelentette: az ágazat dotgozói a kerÜl'etben idén is számíthatnak a 13.

havi fizetésre.

Vannak szakmák, amelyek az idők változásával elnéptelenednek, és vannak

olyanok, amelyek megszÜletnek. |[yen az utóbbi évtizedekben kialakult

szociális munka, amelyre egyre nagyobb szükség van - jelentette ki Sántha

Péterné, utalva a társadalom elöregedésére és a válsághelyzetbe került

családok problémáira. Rajtuk segítenek a szociális ágazat kÜtönböző

terÜletein dotgozók. A munkájuk azért kÜtönösen nehéz, mert nap mint nap

olyan emberekket kett fogtalkozniuk, äkiknek áttandóan pozitív energiákat

kell adni: reményt, vigasztalást, jó szót, megoldást a prob[émáikra. Ez

rengeteg energiát kivesz az emberből. Józsefváros vezetése azon van, hogy

mindenkinek az étetét egy picit jobbá tegye - mondta az alpolgármester.

Nemcsak a rászorultakra gondolnak, hanem azokra is, akik a kerĹlletben

étőkért dolgoznak. Ezért ebben az évben ugyanúgy, mint tavaly, a 13. havi

fizetést megkapják a szocĺális ell'átórendszerben dotgozók. Sántha Péterné

megköszönte az áttaluk végzett nehéz, egész embert követető munkát;

amelyre a továbbiakban is nagyon számít az önkormányzat, .ezért

gondoskodni fog róta, hogy megkapják érte az elismerést.

A Józsefvárosi Szociátis Munkáért kitüntetést Zentaĺ oszkár, az

önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottságának etntjke az atpolgármester

asszonnyal köz<jsen adta át Dr. Kurucz Tündének - a Gyermekjótéti Központ

szakmai vezetőjének, Sándor Mártának - a Házi segítségnyújtás és Szociá|'is

étkeztetés szakmai egység gondozónőjének, valamint Jobbágy Ágotának - az

Ezüstfenyő Gondozóház ápotó-gondozónőjének. A Potgármesteri dicséret

kitÜntetést Kocsis Máté potgármester Üdvöztetévet és köszönetével Sántha

Péterné alpolgármester adta át Zentai oszkárrat közösen Ambrus Aliznak - a

Gyermekek Átmeneti otthona pszichotógusának, valamint Kustosné Csittag

Katalinnak - a Csatádsegítő Központ szociátis segítőjének. VégÜl zo

éves,Józsefvárosban végzett munkájáért kerĹjteti törzsgárda oklevelet
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kapott Czettiné Törőcsik Emítia _ az Értetmi Fogyatékosok Napközi otthona

gyógypedagógusa. A rendezvény ünnepélyes része után a Józsefvárosi

Szociátis Szotgáttató és Gyermekjótéti Központ munkatársait Badár Sándor

humorista szórakoztatta műsorával, majd Zentai oszkár mondott

pohárköszcintőt. Az Emberi Erőforrás Bizottság etnöke kiemelte, hogy akik a

szociális etlátórendszerben dotgozókkat tatálkoznak, azok rajtuk kereszt[jl

Józsefváros önkormányzatárót is képet alkotnak. ,,Szerencséje az

cinkormányzatnak, hogy olyan. kivátó munkatársak vannak a szociális

ellátásban, mint amilyenek a mai nap kitĹintetettjeĺ is, így háta az önök

áldozatos és tetkiismeretes munkájának, nagyon pozitív képet alkotnak a

városról. '' A koccintást követő áttófogadáson mindenki gratutál't a

kitüntetettęknek, és a szociális terÜtet kb. széz dotgozója elbeszélgethetett

egymással, ahogy Sántha Péterné mondta:.,,egymást segítjük ezzel, hogy a

tetkünk derűsebb legyen''.

o Szántó Tjbor kézműves csoki.kurzus. A diákok gasztronómiai edukációjának

részeként november 13.én hatadó csokotádé kurzust tartott a. H13-ban

Szántó Tibor csokotádékészítő mester, amelyen 25-en, köztÜk a ház

ĺnkubáttjai vettek részt.

A nagy sikerre való tekintettel decemberben várható a folytatás.

. Színházi bemutató: Peter Shaffer: Ki után fut a nő? Ki fut a nő után?

November f6-án kerÜlt bemutatásra Peter Shaffer ,,Ki után fut a nő? Ki fut a

nő után?'' című színdarabja Jantyik Csaba rendezésében. Az édes hármas-

páros játékot Nagy Enikő, Szabő Győző és Széles Tamás vitte színre. Kit

választunk, és miért választjuk? Mĺ választunk, vagy minket választanak? Jót

választunk, Vagy megbánjuk? Ezeket a kérdéseket feszegette az e|'őadás két

felvonásban két kütönböző humorral fűszerezett történet mentén. Jantyik

Csabának ĺmmár harmadik rendezése kerÜlt bemutatásra a H13-ban, és

hasonlóan az előzőekhez ez a darab is sikert aratott a nézők körében. Az

ingyenes premiernek több mint 100 tátogatója vo[t. A társulat tagjai és a

rendező is kiemel'ték, hogy nagyon meg voltak el'égedve a házal és a
munkatársakkal a közel három hónapos próbafolyamat során, szívesen

dolgoztak és dolgoznak a jövőben is vel[jnk. orclmmet várjuk és tervezzljk a

fo[ytatást.

. Üzleti angol nyelvtanfolyam. November 5., 12., 19.,lz6.
A H13 Váttatkozói Inkubációs Programjában résztvevők számára novemberben

elindult.a várya várt ijzteti angol nyelvtanfolyam a H13-ban. Az órákat Makay
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Rita képzett, 28 éves oktatói tapasztalattal rendelkező nyelvtanár tartja. A

részvétél fettétele a közép szint kcjrÜti angol nyelvtudás, ezért minden

résztvevő egy előzetes nyelvi fetmérésen vesz részt. A vállatkoz ők az Üzleti

életben |'eggyakrabban alkatmazott szókészletet, nyelvtani fordulatokat és

kommunikációs technikákat sajátíthatják et az órákon. A résztvevők heti

egyszer két órában gyakorolhatják a nyelvet. Az első négy atkalom után a

résztvevőktől rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk az őra hasznosságára és

, az oktató személ.yére vonatkozóan, ezért mindenképpen folytatni szeretnénk

a tanfolyamot á jövőben. A tanfol'yamot négy váttątkozó fiatal kezdte el,

cétunk, hogy a továbbiakban a tétszámot bővítsük.

Reggaeton fitness. Nagy örömünkre szo[gál', hogy november közepétőt a 
||13

szolgáltatásait egy sportfoglalkozással is kibővíthettük, nevezetesen egy heti

rendszerességget megrendezésre kerütő reggaeton fitness órávat. Az órákat

Eduardo Hernandez Porchette kubai származású zumba oktató' tartja.

November- hónapban két óra volt, 18-án.és 25-én, melyeken összesen 16 fő

vett részt.

Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán felmerÜlt garanciális javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibalisták átkütdésre kerülnek.

. Az új coworking terek kialakjtása és a fötdszinti fogadótér átalakítása a hónapban

befejeződött.

o A,,z tnfoBox folyamatos frissítése történik. Az |nfoBoxra ez idáig a következő

menüpontok kerü|'tek fet: H13 Diák- és Váttatkozásfejtesztési Központ valamint

Józsefváros hon|'apja, kerÜleti kereskedelmi tevékenységek, kerületi száttáshety

szotgá|.tatók, V|||. kerĺjteti albérletek, H13 inkubációs pátyázat, V||l. Kerület .

Európa Belvárosa, helyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerÜleti

regisztrátt váttalkozások.

2014. december

Szakmai háttér

A H,|3 Diák -és Váttatkozásfejlesztési Központ működéséhez szÜkséges előkészítési,

tervezési és ijzemettetési fetadatok ettátása, kapcsolódó beszerzések megvalósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, inkubációs

program pátyázatának koordi nációj a.

i
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Feladatok

. Az önkormányzattal való kapcsolattartás.

. Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

o Budapesti Kereskedelmi és |par Kamara,

. Casa de la Musica,

. Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet,

. ELTE Karrier Klub,

. Fiatal Váttatkozók országos Szövetsége (FlVosZ),

. ÉtetpátyaAtapítvány,

. - Hattgatói tnkormányzatok,

. INTALE Nonprofit EgyesÜlet,

. Jót.Lét Alapítvány,

a

a

a

Kády Gatéria Alapítvány,

Kontaktpont

Közigazgatási és IgazságÜgyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzedék Központ,

Láthatattan Egyetem,

Magyar Váttatkozásfejtesztési Atapítvány'

Megotdás.Most tanácsadó i roda,

Mérhető marketing Kft,

Magyar Szabadalmi Hivatal,

Nemzetgazdasági Minisztérĺ um,

Nemzeti Kütgazdasági Hivatat (HlTA),

Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

Rendszervíz Plusz Kft.,

Shamico Bt.,

Sot |ntézet 
'

Corvinus Egyetem-Spin Off Klub,

Magyar Üztetasszonyok EgyesÜlete,

Széchenyi programi roda,

Új Nemzedék Plusz
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A H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

. Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

pátyázat elbírátása, szerződéskötés, kapcsotattartás.

o Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

o

a

Váttatkozók és Munkáttatók országos Szövetsége (VOSZ)

partnertalálkozó, workshop szervezése.

o A H13 épÜtetében felmerÜlő garanciális és

egyeztetése.

. Az InfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormányzattal való kapcsolattartás folyamatosan zajlik. A Hĺ3 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajtik, amely keretében az atábbi

rendezvények valósultak meg:

Spin.off Klub (vállalkozás.fejlesztési partner, mentorálás)

, Szakmai egyÜttműködés, üzl.eti tervezés, tanácsadás. Ad |fjúsági

Váttatkozáséténkítő Közhasznú EgyesÜtet szervezésében. működik a Spin-off

Klub, melyben Budapest kütönböző egyetemeinek hattgatói találkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres váttatkozókkal való találkozásra

szolgál, ebbőt meríthetnek ötletet és bátorságot a fiatalok saját ÜztetÜk

megvalósítására. Szeretnénk motiválni ,a klub tagjait, arra, hogy etszánják

magukat váttatkozás atapítására és ĺnformációkkat, váttatkozói készségek

fejlesztésével, és pénzÜgyi forrásokkal segíteni is őket abban, hogy

vatósítsák meg álmaikat. A ktub februárban indut újra.

. Magyar Váttalkozásfejlesztési Alapítvány (váltalkozás.fejlesztési partner,

mikro hitel szolgáttatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítással, iizleti teruezésset, valamint váttatkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban.

Ad Úi széchenyi Terv keretében 20ĺ2-ben jel'entek meg a TÁMOP.2.3.6. A és

TÁMOP-Z.3.ó. B jelű, ''Fiatalok váttalkozóvá vátásának támogatása'' című

pátyázatok. A programok mikro vátlatkozások indítását tervezcj fiatatok (18-

35év) segítésére indultak az ún. konvergencia régiókban (Dét-Atfötd, Dét-

Dunántú[, Észak-Atföl'd, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-

Dunántút). A Kcizép.Magyarországi Régióban vállalkozás indítását tervező

fiatatok ezekben nem vehettek részt. Az ő számukra dolgozta ki az oFA

javítási munkálatok szervezése,
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NKft. a Közép-Magyarországi Régióra vonatkozó támogatási '.Tükcĺr-

programot'', amelynek cétja a vállalkozói aktivitás ösztönzése, új

vállalkozások tétrejöttének támogatása, hiszen ez elengedhetetlen része a

gazdaság fejlesztésének, a foglalkoztatás növelésének.

December 5. Nátunk a H13 Diák és Váttatkozásfejlesztési Központban, Braun

Márton az MVA igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

Dr. Czomba Sándor, a

Foglalkoztatáspotitikáért felelős áttamtitkára bejelentette, a programot a

Nemzeti Foglatkoztatási Atapból finanszírozzák. Az országos Fogtalkoztatási

Közhasznú Nonprofit Kft. mintegy 1500 fiatal jelentkezésével számol, a

részvétel feltétete a vát|'atkozói készségeket fejtesztő képzéseken vató

részvétet és egy Üzleti teru elkészítése. Amennyiben ezt a tervet

megfelelőnek tartja a bírátó bizottság, akkor tehet pátyázni a program

később indu[ó, B komponensére, amely során egyéni váltatkozások esetében

akár 3, társas vállalkozásoknál akár 6 mittió forint vissza nem térítendő

támogatást is lehet nyerni. A Központunkban megvalósuló program tegatább

200 végteges Üzleti terv támogatásával számol, melyre 600 mittió forint átt

rendelkezésre.

Pákozdi Szabolcs az oFA Nkft. ügyvezetője, aki a program részleteit fejtette

ki, míg Horváth László, a Magyar Váttatkozásfejlesztési Atapítvány Ügyvezető

igazgató-helyettese pedig a gyakortati megvatósítást elnyerő konzorcium

tagjait, az MVA-t és a Közép-Európai Váttatkozók Egyijttműködéséért

Atapítvány mutatta be.

A programon240 fő vett részt.

A H13 vállalkozásfejlesztési profitjának szempontjábót kiemett jelentőségű,

hogy e kormányzati program ĺsmertetésében szerepet váltaljon, hogy a

vállalkozni vágyó fiatalok minél szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programró[.

Széchenyi Programiroda (vállatkozás.fejlesztési partner): A f014-tő|'

induló ()j pátyázati |'ehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok elszámolásával kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: 20 fę.

Civitek a Palotanegyedért EgyesÜtet (mentorálás, civi1 
'kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítik a szervezet

szakértőinek megkeresésére, szemé[yes konzultáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:5 fő. ,,Szép Karácsonyt Minden Gyermeknek'' A CaPE

(Civitek a Palotanegyedért Egyesĺ.itet) és a H13 Diák- és Váttatkozásfejl'esztési

Nemzetgazdasági Minisztéđum
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Központ egyÜttműködve a Józsefvárosi Nagycsaládosok Egyesületével,

valamint a Nap Ktub alapítvánnyat a V|||. kerüteti önkormányzat védnöksége

alatt immár másodszor szervezte meg a 20ĺ3-ban létrehozott és nagy sikert

aratott ,,Szép karácsonyt minden gyermeknek'' programot. Ennek keretében

december 1-je és 17-e között adománygyűjtő akciót rendeztünk. A

fetajántott játékokat és könyveket 5 gyűjtőponton (H13, VAsAs

MűvészegyÜttes Atapítvány, Vörösmarty Gimnázium, ELTE Trefort Gyakortó

lskola, Széchenyi |stván Gyakortó Kereskedelmi Szakközépiskota) adhatták te

a kerÜlet lakosai. Bőséges mennyiségű ajándék gyűlt össze, melyet a

szervezók, valamint a gimnáziumokbót érkezett önkéntes diákok szortíroztak

és csomagoltak be. A több mint 1 hónapos etőkészítő munkálatok

eredményeként 2014. december 18-án vendégÜt láttunk és

megajándékozunk 80 nagycsaládban étő gyermeket. A gyerinekeket

kakaóval, teával, bejgtivet és katáccsal, a szÜ[őket pedig forralt borral

vendégeltlik meg. A jó hangulatról és a gyermekek szórakoztatásárót a

Merende Műhety és Manufaktúra fábót készi.itt népi játékai (diómatom, ördcig

csúz[ĺ, napszurkáló, pingátt memóńa[áda, stb.), valamint a csocsóverseny és

a kézműves foglalkozás gondoskodtak. Az ajándékokat Szitágyi Demeter,

józsefvárosi képvisető adta át a gyermekeknek. A rendezvény

megvalósulását Józsefváros Önkormányzata, az Uránia Nemzeti Filmszínház,

a Don Leone Étterem, a Muki Cukrászda, valamint a

Budapest Cukrászda támogatta. A december 18-ai ajándékozáson több mint

1oo fő vett részt.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjain való részvételÜk megvalósutt. A Hí3 tatátkozási pontként is

funkcionál a kerÜleti egyetemisták számára, ezěrt biztosít lehetőséget

egyetemi butik szám ára Aa ELTE-PPK hattgatói decemberben az egyetemi

butijukat a H13-ban tartották. A rendezvény közösségformátó szerepet tölt
be, valamint segít a hattgatók körében népszerűsíteni a H13 intézményét.

December 11-én 200 fő vett részt az eseményen.

Rendszerviz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Kasuaad csapatát mentorálja, havonta 3-4 atkalommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rendelkezésre áll könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 6

fő.
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Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása Van

folyamatban. Váttatkozónői és fiatal váttatkozói stratégiai tervezés f014-

2020 címmel szakmai egyeztetés a vállatkozói mentoring témakörében.

Emellett zajtik a,,VóIlalkozói tapasztalatszerzés vótlalkozni szándékozó

fiatatok részére,,című pitot projekt kidol'gozása, amely l'ebonyotítója a Hí3

[esz, a projekt megvalósulása2014 őszére totódott.

Magyar Üzletasszonyok Egyesĺitete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesĺ.iletét, hogy kapcsolatteremtési tehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Üzteti életben érvényesÜtni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati elbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját.

December í -én ,,A Márka Én vagyok! Hogyan építsĹik a saját magunk

márkáját - ahogyan én csinálom!'' címmel Csíkné Dr. Kovács Ktára

közgazdász, a Magyar Sörgyártók Szövetsége Elnöke, fetső- és középvezetői

tréner tartott előadást. K[ára a közgazdasági egyetem elvégzése után

kĺ]tcinböző vá|.tatatoknát tanulta ki az Üzteti étet titkait. A mútt év őszéig egy

multinacionátis cég kereskedelmi igazgatójaként dolgozott, ám amikor úgy

érezte, hogy ez a munka már nem tartogat számára új kihívásokat, váltott.

Jelenleg egy brit-magyar tanácsadó cég társtulajdonosa. Vérbeti

Üzletasszony kreatív, magabiztos és lehengerl.ő.

Előadása ĺs ezekre a tulajdonságokra helyezte a hangsúlyt, hiszen az ijzleti

életben rendkívÜl fontos, hogy megfelelően tudjuk magunkat képviselni,

magabiztosan viselkedjÜnk a váratlan helyzetekben is, könnyen építsünk

kapcsolatokat _ egyszóval hozzuk ki magunkbót a maximumot!

Ehhez kaptak a résztvevők humorral alaposan megfűszerezett, jót

hasznosítható ötleteket! A rendezvényen 25 fő vett részt.

So[ lntézet. A soL lntézet vállalatok, szervezetek és közösségek fejtődését

és átatakulási folyamatát támogatja hazai és kÜtfötdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejlesztő foglalkozások áltat.

Úĺ Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A H13 szakmai partnere,

irodájuk a H13-ban nyítt meg október végén. Az Uj Nemzedék Plusz a

Közigazgatási és lgazságÜgyi Minisztérium gondozásában etőkészített kétéves

ifjúságpotitikai projekt, mely megvatósításáért a Zánka - Ú: Nemzedék

Központ Nonprofit Kcjzhasznú Kft. fetet. A program európai uniós források

bevonásával valósul meg. A projekt elsődlegesen a fetnőtté vátás küszöbén

áttó, 1z.70 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja meg.
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Cétkitűzései között szerepel a fiatalok segítése a jövőképÜk

megfogalmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra vató zĺikkenőmentes

belépésre, továbbá, a pátyatudatosságuk.fejlesztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három területen, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztátyos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szolgáltatások bővítése terĹiletén valósít meg egybehangolt intézkedéseket.

. A H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósult.

C Az |nkubációs Program pátyázata tezárult.

. az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződ éskcités, kapcsolattartás folyamatosan zaj ti k:

marketing,
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További aktualitások

Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi.partnertatátkozók

és workshopok valósultak meg:

. Láthatatlan Egyetem. .A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

intézményben tétrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket

életvezetési ismeretekre (pt. időgazdátkodás, stressz.keze[és, személyes

pénzÜgyek stb.) oktatja. Jelenleg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. ,|00 ĺjnkéntes segítségével. December folyamán a

Láthatatlan Egyetem 7 kĺ.jtönböző csoportja (képzők képzése, krónikás

csoport, szervezetfejlesztők, inkubációs csoport, kreatív csoport,

kommunikációs csoport, előretolt hetyőrség) 3 gyűtést tartott a Hí 3 
j

ban, ezen kb. 80 egyetemista diák fordult meg.

. lnkubált workshop. A Váttatkozói lnkubációs Program részeként minden

hónapban |nkubáit Workhop tartunk. A Workhopon' a meghívott etőadó egy

adott szakmai témát hoz a H13 inkubátt váttatkozóinak melyet együtt

dotgoznak fet. Az itt megszerzett tudást beépítve fejleszthetik az inkubátt

Vállalkozásaikat. A december 2.-ai workshopon a minket érő stresszről,

ittetve a stressz kezetésrcít volt szó, a workshopot Vĺrág Erzsébet

etőadók ismertették milyen stressz helyzetekket kett nap, mint nap szembe

néznünk, úgy hogy közben ne veszítsük et a fejÜnket, ittetve az uralmat. A

sok gyakorlati pétdán keresztül feldolgozott témát egy pár perces

meditációvat zárta a csoportot a két vezető. Az eseményen 7 fő vett részt.

lnkubált Karácsony. z014. december 19-én megrendezésre kerÜtt

Központunkban az |nkubátt Karácsony elnevezésű program' melynek cétja,

hogy a Váttatkozói |nkubációs Programban szereplő vállalkozásokkal, illetve

azok munkatársaival együtt zárjuk az évet és ünnepetjük közös sikereinket.

A meghitt hangulatban ettöttött pár óra kivátó lehetőséget biztosított az

inkubáltjainknak arra, hogy ne csak egymás mettett dol'gozó személyek

tegyenek, hanem erősebb kötődésű közösségé válhassanak. A program elérte

sikerét, mindenki önfetedten tudta kö.szönteni egymást karácsony

. atkatmábót, illetve tudta együtt búcsúztatni az évet.

A programon 15 fő vett részt.
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Hí3 Akadémia. online Marketing. Personal Branding & Networking.

December 2. 
^ 

H13 Akadémia harmadĺk előadása a személyes brand építés

vitágába engedett be minket, olyan neves etőadó segítségével, mint Schleer

Tamás. Schleer Tamás bevezette a közönséget abba a gyakorlati tudásába,

mely segítségével könnyedén és sikeresen tudunk kitűnni a tĺimegbőt és

sikeres Üzteteket tudunk kötni akár egy konferencia kávészÜnetében. Az

etőadásában kcivetendő, illetve elrettentő pétdákat is hozott, hogyan tehet

saját szemétyiségünkre brandet építeni. Az etőadás második felében pedig

interaktívan bevonva a kcizönséget networking módszereket mutatott be

mely segíthet az üztetkötésben vagy azijzleti partnerek szerzésében.

Az etőadáson 12 ember vett részt. E.kereskedelem. December 10. A Hĺ3

Akadémia negyedik etőadása az E.kereskedelem vitágába engedett

bepittantást egy gyakorlati etőadón keresztÜl. Vasvári Zsombor, mint az e-

kereskedelem és webshop építés jeles szakembere egy interaktív eladás

keretein bellil elĺnesélte, mi az a 10 titok, amely szÜkséges egy sĺkereš

webshop etindításához és sikeres működtetéséhez. Az etőadó olyan pétdákon

mutatta be a fortélyokat, mint pt. a Vatera. Az előadás második fetében

pedig mindenki kérdésére válaszolt illetve kitért arra is, hogy 2015-ben

milyen szolgáltatás, illetve termék lesz a trend a webshopok vitágában. 
'

Az etőadás on 12 ember vett részt.

Hĺ3 Nemzetkłizi diáknap. tDE Akadémia: A vitázás művészete Aĺ-.

Felsőoktatási Diákszervezetek Egyesülete sok szakmai diákszervezetet

magában foglaló, 10 éve indított kezdeményezés. Ernyőszervezetként

kiemelkedően közhasznú státusszal politikamentes, nem profitorientált

egyesÜletként működik az országban. Tagszervezetein keresztül ott van

szinte valamennyi felsőoktatási intézményben a műszaki, közgazdaságĺ,

orvosi, jogi, kutatói szakterületeken egyaránt. Az FĐE tagszervezetei révén

ma a magyar felsőoktatás vezető ernyőszervezete, amely komoly

nemzetközi, gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Az

FDE cétja, hogy az egyetemĺ képzést kiegészítő tevékenységévet segítse a

szakmai diákszervezeteket működésÜk hatékonyságának növelésében,

érdekképvisetetÜkben, íll"tu" a hatlgatóknak képességeik., készségeik

fejtesztésében, a naprakész szakmai tudás megszerzésében, a nemzetközi

értékrendek etsajátításában. Aď' FDE vállalati kapcsolatrendszere és

tagszervezetei révén az ország felsőoktatásj intézményeinek hallgatóihoz

igyekszik hídszerepet betöltve etjuttatni a legkorszerűbb technológiaĺ-,

208



szervezési- és menedzsment ismereteket, valamint megismertetni őket a

vátlatatok etvárásaival. Az' FDE f014 novemberétől szerződéses

együttműködési partnere a H ĺ 3-nak.

December 3-án az FDE.vet egyĹjttműködésben, a Nemzetközi diáknap

atkatmábót került megrendezésre az ,,FDE Akadémia: A vitázás művészete''

címĹĺ 3 órás workhop a H13-ban. ..Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az

ember kiáttjon és beszétjen, hanem ahhoz is, hogy teÜtjön és meghallgassa a

másikat.'' (Winston Churchitt) így szótt a program mottója. A tréning cétja az

volt, hogy a fiatalok gyakorotják azt, hogy egy vitában hogyan értsék meg a

másik fét áttáspontját, és azt, hogy hogyan áttjanak kĺ a saját áttáspontjuk

mellett. EgyÜttműkcjdés és Verseny egyszerre: ez a vitázás mrÍvészete. Az

Akadémián résztvevő egyetemisták betekintést nyerhettek az érvelés

mesterségébe - megtudhatták, hogyan épÜt fet a jó érv, és hogyan lehet

meglátni a másik áttáspontját, ezáltal eljutva a tehető tegtöbb szempontot

mértegető véteményh ez. Azingyenes tréningen 35 fiatat vett részt.

Business Espresso. December 4. A MegotdásMost csapatával együttmĹĺködve

a H13-ban került megrendezésre a Busĺness Espresso üzteti reggetije.

Cétja, hogy startupokat érintő témalłörökben rövid előadásokat tartanak az

adott témában szakértelemme[, tapasztalattaI rendeIkező személyek,

valamint egy reggeti keretein bell]l networkig lehetőséget biztosítani fiatal

váttatkozók, vállalkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a-

megosztása.

Az aktuális eseményen David Allen bestseller író, időmenedzsment guru

tartott előadást az áltata megalkotott GTD@ módszerről. David Atten

időmenedzsment módszerét a Wired magazin az információs kor vatlásának

nevezte. A Getting Things Done könyv 2 mittió pétdányban kett el

világszerte. Több mint 30 nyelvre fordították [e, magyarul Intézz e[ mindent!

címen jelent meg. Noha a coachok áttatában nem tartoznak a sztárolt

személyiségek közé, Allennek í,22 mittió követője Van a Twitteren.

A GTD@ népszerűségét annak köszönheti, hogy az internet kor tipikus

probtémáira ad választ. A mai irodai dotgozók napja tele vannak a

koncentrálást megszakító, váratlanu|, beérkező emai|'ekkel, memókkal és

fetadattistákkat. Az információs túlterheltség miatt sokan érzik úgy, hogy

miközben rengeteget dolgoznak, elvesztik a tájékozódást a sok fe|'adat

között, és valahogy nem haladnak semmivel.

A programon 150 fő vett részt.
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. Green meetup. lłild nyomda és marketing, kiváló kłĺzkertek. December

18.-án magyar nyelvrÍ Green meetup került megrendezésre ,,Zö[d nyomda és

marketing, kivátó kijzkertek'' címmel a H13-ban. A meetupon két izgatmas

etőadót hatľgathattak, majd az etőadás után kérdezhettek a résztvevők.

Fodor János a Folprint zötd nyomda munkatársa, arról mesélt, hogyan lehet

egy nyomda még is környezetbarát. A Fotprint képvisett értékei közüt a

fenntarthatóság és a környezetbarát megoldások erősen megjelennek a

mindennapjainkban. ÉrtékrendszerÜkkel és cétjaikkat még a GreenPeace-t is

meggyőzték, így ők lettek a GreenPeace hivatalos nyomdája. Fodor János

etőadásában arra is kitért, miként tehet jó marketing eszkiĺz, előny a

megkütönbciztetés egy cégnét, hogy környezetbarát módon nyomtat, készít

togót. Fodor János el'őadása végén válaszott a kérdésekre és gyakorlati

tanácsokat is megosztott a hal'lgatósággat. A második előadó Behán Tamás

volt, aki a Közösségi kertek vitágába kalauzolta a k<izönséget. Behán Tamás

etőadásában kitért azokra az etőnyökre, illetve kihívásokra, amelyek egy

közösségi kert építésévet és fenntartásávat jár. Majd az etőadás második

fetében arrót mesélt az előadó, hogy a közösségi kertek, hot tatáthatók

körijtöttÜnk, milyen ĺrányzatok vannak, iltetve mityen hazai illetve kÜtfötdi

segítséget, támogatást kaphat egy csapat, aki közösségĺ kertek fenntartására

adja a fejét. A meetupon 30 fő vett részt.

. EVS (Európai (jnkéntes Szolgátat) fetkészítő tréning.

Az EVS (European Voluntary Service) két héttőt 12 hónapig terjedő kÜlfötdi

önkéntes munkalehetőség a non-profit szférában, elsősorban az Európai

Uniós országok vatametyĺkében, melyet az Európai Unió támogat. A

programban való részvételért pátyázni kell a nemzeti irodánát (ezt áttatában

a fogadó szeruezet teszi meg), mely az <inkéntes szolgá|'attal kapcsolatos

Ügyeket kezeti. A program célja elősegíteni a fiatalok informátis tanulását,

és segíteni a helyi közösségeket. A résztvevő fiatatok az életre szóló

él.ményen kívÜt munkatapasztalatot szereznek, fejlesztik megtévő

nyelvtudásukat vagy új nyetvek ismeretére tehetnek szert.

December 9.én és 19-én Farkasinszky Katalin, a Messzelátó EgyesÜtet

önkéntese csoportos tájékoztatót tartott az EVS.rőI a H13-ban. Az érdektődő

fiatatok ezeken a tájékoztató atkalmakon megismerkedhettek az Európai

onkéntes Szotgálat működésével, a jelentkezés menetével, a ktjldő és a

fogadó szervezet szerepével, valamint felmerĺjlő egyéb kérdéseikre is választ

kaphatnak. A decemberi tájékoztatókon összesen 74fővett részt.
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Strbik Ágnes .'Két nő, két ecset'' című kiállításának megnyitója. Strbik

Ágnes ''Két nő, két ecset'' című kiáttítását dr. Ferencz orsolya

képvisetőasszony nyitotta meg december 5-én a H13-ban. A festményekre

való ráhangotódást Molnár Csaba színművész etőadása segítette. orömünkre

szolgált, hogy két józsefvárosi művész atkotásainak adhattunk bemutatkozási

lehetőséget. A színes, étetvidám és mozgalmas festményeket a kerÜlet

ihtette. A tárlatot december 5-e és í9-e között ingyenesen tekinthették meg

az érdeklőd<ík a H,|3 Gatériájában. A megnyitón k<jzet 40 fő vett részt.

Házhoz Jön-a Zenede. A Kesztyűgyár Közösségi Ąáz és a Központunk közös

szervezésében megrendezésre kerütt a Házhoz Jön a Zenede könnyűzenei

kulturális program. Az etőadás célja bemutatni a könnyűzene kialakulását,

fejtődését az í910.as évektőt napjainkig és annak hatását a mai kortárs

klasszikus és poputáris zenében egyaránt: kÜtönböző népcsoportok zenéjének

és a jazz poliritmikus világának ötvözetét; a vokális zene európai hatását és

a fúvós hangszerek összefÜggését; az litőhangszerek színes patettáját és a

zenében betöttött hetyüket. Az etőadásban combo formációban szólalnak

meg a bemutatott művek. Az interaktív etcíadást a zenekar egy tagja Bordás

József dob-művész, zenetanár . vezetĺ ó0 perces etőadás keretében.

Közreműködnek gitárművész, zongoraművész, dobművész, énekművész,

táncművészek. Az első részben játékos ismerkedés történt a hangszerekke|.

Előadást hallgathattak meg a növendékek a hangszerek kiatakutásáńak

történetéről, a zenében betöl'tött szerepérőt. A második részben koncertet

adtak a művészek, amelyen keresztÜl zenei stílusokkal ismerkedett meg a

pubtikum ,Úgy, hogy közben az el'őadó a korra jetlemző zenetörténeti

sajátosságokat ismertetette illetve a táncosok a kornak megfelelő ciltözetben

mutatták be a zenéhez kapcsotódq tánclépéseket. Az etőadás végén a
gyermekeket a színpadra invitátták és egyÜtt énekelve betekintést

nyújtottak az egyÜtt muzsikálás örömeibőt. Az etőadás alatt a háttérben

projektor kivetítőn az egyes zenei korszakok meghatározó ikonjairót

táthattunk képeket. A program cétja közetebb hozni a felnövekvő generációt

a zenekultúra sokzínű világához, és maradandó étményt nyújtani a
zenehallgatás és zenetanulás reményében. A program második részében

pedig a kerÜlet felnőtt közönségét invitátták egy zenei, kulturális körútra,

melyben már nagyobb hangsútyt kapott a zene hattgatás öröme és a zene

szeretet.
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A gyermek és a felnőtt programon cjsszesen 100 fő vett részt.

A rövidfitm világnapja. A H13 is csatlakozott a Rövidfitmek Vitágnapjához,

melynek cétja a rövidfitm műfajának népszerűsítése kÜtönteges helyszíneken

tartott ingyenes vetítésekket. Ebbőt az alkalomból december í9-én 1f órátől
16 óráig nemzetkozi animációs és némafilmeket Vetítettijnk a H13

autájában. A Rövidfitm Vitágnapja egy 20í 1-ben elindított francia

kezdeményezés, melyhez számos ország csatlakozott. A Daazo.com és a
Budapesti Francia lntézet ?014 decemberében első alkalommal hozta

Magyarországra a Rövidfitm Vitágnapját az év tegrövidebb napjához

kapcsotódóan december 19-71 ktjzött. A kezdeményezéshez több mint 15

helyszín csatlakozott. Egy.egy helyszínen kÜtönböző fiImválogatásokat

tekinthettek meg a nézők, melyeket a Budapesti Francia |ntezet és a Daazo

csapata áttította össze. A H,|3 autájában az egy órás vátogatást bárki

megtekinthette egy kávé vagy ebéd mettett, akĺ dét és détután 4 őra között

nálunk járt. A rĺjvidfilmeknek nagy sikerÜk volt a Hí3 coworking irodájában

dotgozók kcizött is. A vetítésen kcirÜlbelüt 25-30 fő vett részt.

Hĺ3 Évzáró Karácsonyi Party. 2014. december 19-én megrendezésre kerijlt

Központunkban az Évzáró Karácsonyi Party, metynek cétja, hogy

Partnereinkkel, munkatársainkkal, Coworking irdáinkban dolgozó

személyekket egyÜtt ÜnnepetjÜk a karácsonyt, illetve búcsúztassuk az évet.

A program kellemes hangutatban zaj[ott, mindenki nagyon jót érezte magát.

A programon 40 fő vett részt.

. Üzleti angol nyelvtanfolyam. December 3., ĺo.
A H13 Váttatkozói Inkubációs Programjában résztvevők számára novemberben

elindutt a várva várt Üzteti angol nyelvtanfolyam a H13.ban. Az órákat Makay

Rita képzett, 28 éves oktatói tapasztalattal rendelkező nyelvtanár tartja. A

részvétel feltétele a közép szint körÜli angol nyelvtudás, ezért minden

résztvevő egy etőzetes nyelvi felmérésen vesz részt. A vát|'atkozők az Üz|'eti

életben leggyakrabban alkalmazott szókészletet, nyelvtani fordulatokat és

kommunikációs technikákat sajátíthatják et az órákon. A résztvevők heti

egyszer két órában gyakorothatják a nyelvet. Az el.ső négy atkatom után a

résztvevőktőt rengetcg pozitív visszajctzóst kaptunk az óra hasznosságára és

az oktató személyére vonatkozóan, ezért mindenképpen folytatni szeretnénk

a tanfolyamot a jövőben. A tanfotyamot négy váttatkozó fiatal' kezdte el,

célunk, hogy a továbbiakban a létszámot bővítsĹik. Decemberben két

li
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alkalommat tatátkoztak. A folyamatos visszajelzések atapján elmondható,

hogy jót haladnak és igény mutatkozik a folytatásra.

o Reggaeton fitness. Nagy örömünkre szolgál, hogy november közepétőt a H13

szo[gáltatásait egy sportfogla[kozással is kibővíthettlik, nevezetesen egy heti

rendszerességgel megrendezésre kerÜtő reggaeton fitness óráva[. Az órákat

Eduardo Hernandez Porchette kubai származású zumba oktató tartja.

December 2-án 8 fő vett részt a fitness órán.

Egyéb aktualitások
.. A fetújítás kapcsán felmerÜlt garanciális javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibalisták átkÜtdésre kerÜlnek.

. Az |nfoBox folyamatos frissítése történik. Az lnfoBoxra ez idáig a ktivetkező

menÜpontok kerültek fet: Hí3 Diák- és Váttatkozásfejtesztési Központ valamint

Józsefváros honlapja, kerÜleti kereskedelmi tevékenységek, kerÜleti száttáshety

szolgáltatók, V|||. kerületi albérletek, H13 inkubációs pályázat, V|||. KerÜtet -

Európa Belvárosa, helyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerÜ[eti

regisztrált vállalkozások.

ll
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!|I. JózsEFvÁnosl ołÉRn
1. Kiáltítások

i". i

,i

Helvszín : Józsefvárosi G atéria és Rend ezvényközpont

Feletős: Szabó Erzsébet, Sipos orsolya

Feladatok: Kapcsolatfelvétel a művészekkel, a kiáttítás koncepciójának kitalálása,

hirdetmények elkészítése, a mtivek átvétele, a kiáttítás rendezése, leszedése. Konferálás,

adminisztráció, a fogadás etőkészítése, részvétel, kapcsotódó programok szervezése és

megvalósítása.

Szakmaĺ háttér: A Józsefvárosi Galéria 1976 óta működik a Józsefvárosban, kezdettől fogva

kortárs művészeti gatériaként. A ház hírneve, hagyományai köteleznek bennĹjnket arra,

hogy házunk fő profitját, arculatát a képzőművészet határozza meg. Ezért a kortárs magyar

képzőművészek színe-java kap bemutatkozási lehetőséget nátunk. Kiemelten fontos

számunkra, hogy a kiáttítás megnyitóink mellett még több alkalmat biztosítunk a

művészek, a művészettörténészek, s a műértő közönség tatátkozására. Ennek érdekében

számos kiáttításainkhoz kapcsolódó programot szervezÜnk (Fitmktub, előadások,

tárlatvezetések. )

Kiáttításainkra és az ezekhez kapcsotódó programokra a belépés díjtatan. A kiáttításaink

megtekinthetők: hétkciznap 9-18 óráig,.szombatonként 9-13 óráig. Kiáttításainkat - a fo13-

as nyĺtás óta - egyre többen tátogatják. A Gatéria újra visszatért a köztudatba, nagyon sok

művész keres meg benn[jnket azzal, hogy ki szeretne áttítani nálunk.

Az egyes kiáttítások:

,,A MESTEREK MENTORIĄ'' - Dr. Supka Magdolna emlékkiállítás

(a művészettörténész szütetésének í 00. évfordulója atkalmából)

A megnyitó időpontja: fO14. okt. 17., péntek 1 8 óra

A kiáttítás időtartama:7014. okt. 17 . nov. 10.

A kiáttításhoz kapcsolódo egyéb programok: tárlatvezetés. zo14. nov.28. kedd, 18 óra

Mónus Viktor

Leírás: A Józsefvárosi Galéria egyik hagyománya, hogy minden évben egy kiáttítást Supka

Manna emlékének szentel. ldén o|,yan festők, grafikusok műveit mutatjuk be, akiknek
i,*l

munkásságát Supka Magdolna. nagyra értékette és ma már nincsenek köztünk.

i i Művészetükkel Supka Magdotna éveken át fogta|'kożott, elismertetésÜkért harcolt,
. 

monográfiákat, tanulmányokat, cikkeket írt munkásságukról, kiáttításaikat nyitotta meg.

Supka Manna a háttérbe szorított, elfetedett életművek felfedezője, az értékek

elkötelezett védel'mezője vott. A rendezvény atkatmávat a Supka Manna díj - Csikai Márta
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áttat készített bronz emlékplakett - is átadásra kerÜlt. A kiáttítás idén is a Festészet Napja

programsorozat része.

A kiáttításon többek között Aba-Novák Vilmos, Bényi László, Csohány Ká|.mán, Gadányi

Jenő, Kohán György, Koszta Rozália, Nagy lstván, Perei Zoltán, Pirk János, Reich Károly,

Rékassy Csaba, Stettner Bé[a, Szabó Vladimir, Szalay Lajos, Tóth Menyhért, Wagner

Nándor, Zichy Miháty mtÍvei szerepeltek.

A művek egy részét Bényi Esztertőt - Supka Magdolna tányátót, a kiáttítás kurátorától -

kaptuk kölcscin, más részét hagyatékokbót egyenként kértÜk ki.

A kiáttított mrÍvek mettett tabtók is szerepeltek, melyeken kapcsotódó fotók, cikkek,

korabeli dokumentumok voltak táthatók.

Meqvalósítás: A kiáttítást megnyitotta: Shah Gabriella művészettörténész, a megnyitón

fettépett: Sipos Mihály Kossuth díjas, a Muzsikás EgyÜttes prímása. A megnyitón kb. 100

vendégÜnk volt, a'kiáttítást kb. 2000 ember tátogatta meg. A Festészet Napja programjai

kijzt ez egy jetentős eseménynek számított.

,,T|ZENNÉGYES KÉPEK,, - Tenk László Munkácsy.díjas és M. S. Mester díjas festőmÍĺvész

kiáltítása

A megnyitó időpontja: 7014. nov.14., péntek,|8 óra

A kiáttítás időtartama : 2014. nov. 14 - dec. 1 .

A kiáttításhoz kapcsotódó programok:

Tárlatvezetés: nov. 19., szerda 18 óra, vezető: Mónus Viktor; Filmvetítés: nov. 7'6., szerda

18 óra (,,Tenkről egykor és most'', meghívott vendég: Tenk László, Sulyok Gabrietta,

Mészáros Géza, moderátor: Sipos orsolya)

Leírás: Tenk Lásztó festőművész 1943.ban szÜtetett Nagybányán. A KépzőmtÍvészeti

Főiskotán Bernáth Aurét volt a mestere, 1g77-tő. ét Csittaghegyen. Atapítója a T. Art

Atapítványnak. 2001-ben Munkácsy Mĺháty díjat, 2007-ben ibuda kuttúrájáért-díjat, 2008-

ban pedig M.S. Mester-díjat kapott. A ,,Tizennégyes képek'' tárlaton kiáttított munkák mind

ebben az évben készüttek. Mostani bemutatónk a művész legfrissebb képeibe és

munkamódszerébe nyújt betekintést. ,,Ha az ember'Tenk Lásztó festményeinek dús és

vonző színharmóniáiba, motívumaĺnak megejtcí szépségébe és romantikájába úgy

fetedkezik be[e, mint egy magávat sodró szimfonikus zenemű hangjaĺba, ettepi annak

érzÜteti gazdagsága, és a betőte áradó spontán életöröm.'' /Dr. Supka Magdotna ĺ

Megval'ósítás: A kiáttítást megnyitotta: M. Novák András Munkácsy-díjas festőmtÍvész; a

megnyitón fettépett: Pozsár Eszter etőadómrivész szaxofon, altfuvola
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A megnýitón kb. 120 vendégĹink volt, a kiáttítást kb. 1800 ember látogatta meg. A

kiáttításrót nagyon sok médiában jelent meg hír, cikk, illetve rádió- és televízió riportok

(részletek: Kámán ltdikó marketinges tetjesítés igazotásában).

,,GRAF|KÁK És puszrIKÁK' . Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas grafikus és Mihály Gábor

Munkácsy- d íj as szob rászm űvész közös kiá ttítása

A megnyitó időpontja: f014. december 5., péntek 18 óra

A kiáttítás időtartama: f014. dec. 5 - 2015. jan. 5.

A kiáttításhoz kapcsolódó programok:

Tárlatvezetés: dec. 17., szerda 18 óra, vezető: Mónus Viktor, a betépés díjtatan.

Hamvas fürt bordíj átadása: dec. 19., péntek 17 őra (A díjat Dr. Roháty Gábor címzetes

egyetemi docens adta át Szepsy |stvánnak, a tokaji borvidék teghíresebb borászának. A díj

egyik megatapítója és a díj készítője Miháty Gábor. )

Leírás:

,,SzÜlővárosom Sopron, valamint Budapest és Bagdad évtizedei után

meg a rajzolásban kifejezésem őszinte lehetőségeit.

Minden, ami azóta történt velem, a grafika: a vonat, a tónus, a

irányított. Még a látszólagos kitércí, a fitm is.

A két művészetĺ ág kölcsönhatása szerves és serkentő.

|-{a szemlélődésemhez megtal'álom a rajz nyetvében a vonal kifejező erejét - talán

megérinthető a valóság.

Rajzaimban a természet világa, s abban az osero érdekel.

A, rajz és a rajzotó méttó a nagy kísérletre: a valóság tényegének, mélységének - a

láthatatlannak is - megérintésére. '' /Sulyok Gabrietta/

,,A mintázott szoborban való megjelenítést, a semmiből-fötdbőt, agyagbót való teremtés

fotyamatát a szobrász intettektusa, formai és manuálĺs készsége alakítja, határozza meg,

ami úgy gondolom, egyrészt veteszületett adottság, de nyitván meghatároza ezt a

későbbiekben megszerzett tudás, a környezet és azok a tárgyak, amelyek hosszú évek

során körülvesznek engem.

|[yen környezet volt számomra a falusi vitág, melyben 20 éves koromig éltem, a paraszti

vitág tárgyai. Vetőgép, eke, járom, kocsi |.őcsök, saroglyák, egy ökrök áttat koptatott kettős

járom, egy kovácsolt járomszög, vagy a váltóeke fötdet hasító-átfordító fényes vasszárnyai.

Ezeknek anyaga és tárgykészítő mester áttat tétrehozott, a hosszú használatban megkopott

- megérett formák - úgy gondolom, mind-mind benne vannak az általam létrehozott és

megmunkált szoborformák birodalmában.'' /Mihály Gábor /

i.

L.,,

1970.-ben találtam

fény rejtétye feté
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Meqvatósítás: A kiáttítást megnyitotta: Szakolczay Lajos - Jőzsef Attita-díjas irő,

művészetkritikus

Közreműködött: Szödényĺ Nagy Enikő gordonkam úvész

A kiáttítás megnyitó atka|'mávat átadásra .kerÜlt Miháty Gábor Munkácsy.díjas

szobrászművész áttat készített és atapított M.S. Mester-díj. A díjat Dr. Roháty Gábor

címzetes egyetemi docens adja át Szepsy lstvánnak, a tokaji borvidék leghíresebb

borászának. A díj egyik megatapítója és a díj készítője Miháty Gábor.

A megnyitón kb. 120 vendégÜnk vo[t, a kiáttítást kb. 1800 ember látogatta meg. A

kapcsotódó programok közÜl a Hamvas fĺ.irt bordíj átadására is sikeres volt, körÜtbetÜt 70

vendég vett rajta részt. A kĺáltításról nagyon sok médiában jelent meg hír, cikk, illetve

rádió- és tetevízió riportok (részletek: Kámán ltdikó marketinges tetjesítés igazotásában).

2. Hétmérfötdes Családi Játékbirodalom

Szakmai háttér: A Józsefvárosi Ga[éria és Rendezvényközpontban, októbertcít decemberig

tovább fotytatódott az interaktív családi programsorozat.

A programok tematikus rendben, az évkör Ünnepeire, kiemelkedő jeles napjaira és kevésbé

közismert, hagyománycírző Ünnepeire építve követik egymást minden szombaton 10 - 14

óra között. Az Ünnepi időszak mettett az aktualitásokat figyelemmel kísérve népszerű

premier előadásokra, bemutatókra, koncertekre kerÜl sor a Józsefvárosi Gatéria Tükrös

termében, mely a színházi előadások, koncertek helyszíne; a Tanfolyam teremben, mely a

kézműves műhelyek, mesterség bemutatók helyszíne; és a Baba szobában, mely a Galéria

áttandó hetyszíneként berendezett 0 6 éves korosztály számára kiatakított

készségfejtesztő kreatív játszótermÜnk. A márciustól bevezetett kerijleti gyermekeknek

járő kedvezmény (kerÜteti gyermekek betépődíj nétkÜt tátogathatják a Galérĺa

gyerekprogramjait) egyre nagyobb népszerűségnek örvend a családok körében és egyre

többen veszik igénybe ezen szolgáttatásunkat. A programok a fetnőttek és nem kerütetiek

számára gyermek, felnőtt és családi jeggyet tátogathatók. A programokat rendszeresen

tátogätó csatádok és intézmények megtartásához és az új közönség generátásához

kiemelten fontos az á[[andó, rendszeresen visszatérő komplex művészeti értékeket

közvetítő, interaktív gyermekprogramok szervezése. A szombati családi programok

budapesti és vidéki színházi, bábszínházi és gyerekkoncertekket és a produkciókat

kiegészítő tematikus játszóházas foglatkozásokkal' várják az érdeklődőket. Áttandó

babamama játszőházas hetyszínünk a Csigabiga Pal'ota - Baba Játszőház minden hétköznap

détetőtt és a szombati gyerekprogramok ideje alatt tart nyitva a tegifjabb korosztály

i
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számára. A kÜlönleges fejtesztő és szerepjátékokkat berendezett babaházat számos

kerületi család tátogatja. A kerÜleti oktatási intézményekkel áttandó szakmaĺ és

rendezvényszervezői kapcsolatban állunk. A kerÜleti óvodák és az iskoták alsó tagozatos

korosztálya rendszeres tátogatói szombati és péntek détetőtti kisiskolásoknak-óvodásoknak

szótó bértetes gyerekrendezvényeinknek.

október 04. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

He lvszín : Józsefvárosi G atéria és Rendezvényközpont

Felelős: Kis Valéria Katalin

Fetadatok: a program kiválasztása, kapcso|'atfetvétet a mrÍvészekkel, ' kézmrÍvesekket

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

kivitetezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyotítása

Leírás: ,,Egy körbe forog a meseszó, távoli korok, s tájak kerek, illatos almája gurul

eIibénk,,

Évek óta Európa szerte októberben ÜnnepetjÜk a népmese napját. A népmese napja c.

programunk a magyar népmesék kincsestárának népszerűsítését szem etőtt tartva zajlott a

Gatéria áttandó vendégmrÍvésze a közkedvett mesé[ő, néprajzkutató Gutyás Anna

totmácsolásában.

10-14 őra Az Aranyalm3 Kézműves Játszóházban magyar népmese képek ábrázolásai jelentek

meg egy népszerrĺ hobby technika az üvegfestés segítségévet.

10-14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak togikai

j átékokkat játszhattak

11 óra Az Évkerék Társutat ezúttal Benedek Etek mesegyűjtését a Zötd Péter c. magyar

népmesét adta e[ő kicsik és nagyok számára. Az etőadás gyermek és fetnőtt szereplők aktív

réŚzvétel'évet zajtott. A mese tenyűgöző faragott dísz|.eteit Kő Boldizsár iparművész

készítette.

A mesét Játszotta és muzsikálta: Gutyás Anna ének és mesemondó;

Kiss Krisztián _ koboz művész

Meqval'ósítás: A program sĺkeresen zajtott. Résztvevcík száma: 40 fő. Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjel'enések a kommunikációs tetjesítésigazolásokban

kerÜltek online dokumentálásra.

október 1 í. szombat Hétmérfötdes Csatádi Játékbirodalom

Helvszín : Józsefvárosi Gatéri a és Rendezvényközpont

Fetelős: Kis Vatéria Katalin
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Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfetvétet a művészekkel, kézmrÍvesekkel

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

kivite|.ezése és terjesztése, a program hetyszíni tebonyotítása

Leírás: október 11-i rendezvénynapunk a Gágogó zenekar císzi hangutatú mókás hangulatú

koncertjének jegyében zaj lott.

1o-14 óra A Szederinda atkotóházban a koncert főszereptőjét a madárijesztőt készítettÜk et

természetes alapanyagokbót.

10-14 óra Palota Játsző Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak togikai

játékokkat j átszhattak

11 őraGágogó zenekar tagjai művésztanárok. Madárijesztő c. koncertjÜkön elsősorban az

áttatunk kivátasztott versekre írt saját zenéinket adták elő, de hetyet kaptak a műsorban a

már elfogadott, klasszikusnak tartott gyermekdalok, népdalok, saját szövegek is. Nagyon

fontos számunkra a játék, ezért a műsor jelentős részét közösségi, tréfás, mozgásfejlesztő-

koordinációs játékok atkotják.'' A Madárijesztő előadásban a k[asszikus ěmberi értékeket

totmácsotják: a Főszereplő a Bohóc, aki a Bagoly, a Nap és a gyermekek segítségévet

ráébred, hogy ő is nétkí.jtözhetetlen, és gkos. Muzsikáttak: Takács 7suzsi, Sáfrán Csaba,':
Takács Botond

Meevalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: fO fő + 25 fő kerÜteti iskolás

Részletes kommunikáció, pr. és marketing megjetenések a kommunikációs

tetjesítésigazolásokban keri.jltek online dokumentálásra.

. 
Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfelvétel a mtÍvészekkel, kézmtÍvesekkel

adminisztráciő (szerzodés), a technika és berendezés el'őkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebońyolítása

' Leírás: BábSzínJóték c. prqgramsorozatunkon bábszínészekkel és a bábkészítés kÜtönböző
;: , műfajaival tatátkozik a nagyközönség.

10-14 óra Barangotás a bábkészítés birodalmába 
.c. programunkon ezúttat marionett

figurákat készítettünk.

10-14 óra Patota Játszó Házban: a babáknak való játékok mel'tett a nagyobbak togikai

játékokkat j átszhattak

október ĺ8. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Helvszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Felelős: Kis Valéria Katalin
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11 őra Ládafia Bábszínház: Az ördög kilenc kérdése

Az ismert magyar népmesét a tádafiából emelte eténk Néder Norbert a magyar báb- és

utcaszínház karakteres mestere. A bábok és dísztet Néder Norbert saját készítésű zsűrizett

a|.kotásai és játékeszközei. Az atkotó és művész így vatt munkájárót: ,,Világot jetentő

deszkái kerekekre szerelt fenyőfákbót vatók. Társulata bábok, hársfábót faragva,

öttöztetve. Társutata bábok, faragva, öltöztetve. Kettékei a hajdan volt mindennapi élet

lassan homátyba tűnő megannyi eszköze. Mindez azért, hogy népmeséink könyvekbe

kötözött lélegzete újra szétfútta lehessen.''

A Ládafia Bábszínház a magyar bábszínházak között a klasszikus régi értékeket képviseti:

olyan színház, melyben a felhasznált anyagokkal, eszközökket egy otyan vitág idéztetik

meg, mely egykoron meséink bcitcsője volt. A mesét játszották: Néder Norbert és Szl'uka

Judit

Meqvalósítás: A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 40 fő.

Résztetes kommunikáció, pr. és .marketing megjetenések a kommunikációs

tetjesítésigazolásokban keri.jltek on[ine dokumentálásra.

október 25. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

He lvszín : J ózsefvárosi G a té ri a és Rendeaĺényközpont

Felelős: Kis Valéria Katalin

Feladatok: a program kivá[asztása, kapcsolatfetvétet a művészekkel, kézművesekkel

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

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyolítása

Leírás: ,,osz szele ziJmmög,, c.. mulatságunkon a családok és pedagógusok körében az egyik

legnépszerűbb muzsikusunk, zeneszerzőnk, Kossuth díjas művészÜnk, Gryllus Vilmos volt

vendégünk

10-14 őra A TÜndérkert kézműves játszóház igazr őszr termésgyűjtögető hangutatban zajlott,

hiszen egy nagyon izgalmas, kreatív alkotótevékenység a zcildségszobrászat kerÜlt terítékre,

melyhez otthonról is hozhattak friss zöldséget, gyi.imölcsöt a családok! Rengeteg érdekes

zötdségszobrocska készijtt. A játék vidám lakomázással zárutt ,,Zöldség-szobros kiskertem

f(lrom-f aragom, ha e lkészü It bekapom,,

10-14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak való játékok mellett a nagyobbak logikai

játékokkat játszhattak.

11 őra Gryttus Vitmos osz szele zümmög c. koncertje óriási sikerrel zajlott. A koncerten az

őszi datok metlett fetcsendÜttek a gyermekek áttat előre ,,megrendelt'' Vitmos bácsi dal'ok is.

Meqvatósítás: A program hatalmas sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 13o tő.
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Részletes kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs

tetjesítésigazolásokban kerÜltek online dokumentá[ásra.

il

November 08. szombat Hétmérföldes Csatádi Játékbirodalom

Helvszín : J ózsefvárosi G a téri a és Rendezvényközpont

Felelős: Kis Vatéria Katatin

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfetvétet a mtÍvészekke[, kézmrÍvesekkel

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

kivitetezése és terjesztése, a program helyszíni tebonyolítása

Leírás: November hónapban a csendes befeté forduló napokat követve a régi fonóházak

hangulatát, szokásait, értékeit felelevenítve a hagyományos mesemondás vitága kerÜt

etőtérbe, új, tátványos, kreatív díszletbe öltöztetve MeseForgó napunk.

10-14 óra Guzsatyas Műhety - hagyom ányőrző kézműves játszóházában, a régmútt időt1

mesterségei kerültek elő nagyanyáink tádikójábó[, ezúttal nemezelt bárányok formájában.

10-14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak togikai

j átékokkat játszhattak.

11 óra Magyar Népmese Szinház: Az aranyszőríj bárány produkciója otyan interaktív

népmese játék vo[t, ahol a nézőközönség aktív szereptőjévé vált az előadásnak. Ad

interaktív játék során a gyerekek magukra öttik a megfetelő jelmezeket, két színészés egy

zenész a mesébe varázsolta a nagyérdemű publikumot és közösen szÜletett meg a

produkció. Az ilyen típusú interaktív színház nem pusztán színházi étmény, hanem kiváló

beavató szinház ĺs. Játékmesterek: Benedek Gyula, Zanotta Veronika; Zene: Fötdi Lehet

Meqva|'ósítás: A program sikeresen, családias hangulatban zajtott. Résztvevők száma: 25

fő.

Részletes kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs

tetjesíiésigazolásokban kerij|'tek on[ine dokumentátásra.

November í 5. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Helvszín : Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont

Fetelős: Kis Valéria Katalin

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfelvéteI a művészekkel, kézmrÍvesekkel.

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

kivitelezése és terjesztése, a program hetyszínĺ lebonyol'ítása

Leírás: JelesNapTór c. sorozatunkban az első fénygyújtó jeles napunkat Szent Márton napját

ilnnepeltÜk. ,,Szent lv1árton napját szentelvén, és hazánk Íiát tisztelvén, Dicsérjük szó-

zengéssel és énekléssel,'
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10-14 őra AzAranyatma kézműves atkotóházban vitágító támpások készĺittek a papírmetszés

technikájávat melyeket agyagfigurákba öntött egyedi mécsesek vitágítottak meg. A

támpásokkat a Galéria etőtt énekszóval ünnepettünk a mesét követően.

10-14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak Vátó játékok mellett a nagyobbak togĺkai

játékokkat játszhattak

11 őra Évkerék Társutat etőadásában Szent Márton dicsérete című muzsikás, dramatikus

óriásbábos.játék Szent Márton dicső étetérőt zengedezett kicsĺknek és nagyoknak egyaránt.

Étő szép játékkal kísér csodás muzsikások hadát hatlottuk, melyben a közönség volt a játék

atakítója... A mesét elézengedezte, s muzsikálta, az óriásbábokat mozgatta: Gulyás Anna

és Róka Szabolcs. A mese után Márton napi énekeket, tudas játékokat játszottunk és

meggyújtottuk a támpásokat.'

Meqvatósítás: A program sĺkeresen zajlott. Résztvevők száma: 50 fő.

Részletes kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs

tetjesítésigazolásokban kerültek on[ine dokumentálásra.

N ovem ber 22. szombat Hétm érftj ldes Családi Játékbi rodalom

He lvszín : J ózsefvá rosi G a lé ri a és Rend ezvényközpont

Feletős: Kis Valéria Katatin

Feladatok: a program kivá[asztása, kapcsoIatfetvétet a művészekkel, kézmrÍvesekkel

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

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyolítása

Leírás: Csintekerintő csatádi játéknapunkon Bognár Szilvia lemezének címadó dalához

kcitődtek játékaink.

10-14 óra A Tijndérkert játszőházban nemezlabdát söndörítettÜnk, és selyemtÜndéreket

készítettÜnk.

10-14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak togikai

j átékokkat j átszhattak

11 őra Bognár'Szitvia a hazai világzene jetes képvisetője saját vitágzenei csapatát jazz,

népzenei, iIletve világzenei produkciók neves etőadóibót 2006-ban hívta életre. A
közetmúttban szĹjletett dalai jó része gyermekeknek szó[, versekkel, mondókákkal, találós

kérdésekket karöltve. A szeretetteljes, játékos és .zeneileg is színvonalas műsoron a

csapattól megszokott saját szerzemények és népdatfetdolgozások mellett Kányádi Sándor,

Weöres Sándor, Hajna|. Anna és Nagy Lásztó megzenésíte'tt kötteményei is felcsendüttek.

Bognár Szilvĺa - ének; Bede Péter - szaxofon, titinkó; Hámori Máté . gitár; Zeneszerző:

Kovács Zoltán

Meqvalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 80 fő.
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Részletes kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs

tetjesítésigazolásokban kerÜltek online dokumentálásra.

November 29. szombat Hétmérföldes Csatádi Játékbirodalom

Helvszín : J ózsefvárosi G atéri a és Rendezvényközpont

Fetetős: Kis Vatéria Katalin

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfetvétel a mtĺvészekkel, kézmtÍvesekkeI

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

kivitelezése és terjesztése, a program hetyszíni lebonyolítása

Leírás: BóbSzínJáték c. programsorozatunkon bábszínészekkel és a bábkészítés kütönböző

műfajaivai tatátkozik a nagyköztinség. A Százszorszép Bóbiska c. mesét Majoros Ági

kecskeméti bábszínész előadásában táthatta a közönség, aki számos bábos szakmai

e[ismerésset rende[kezi k.

,|o.00 - 14.oo András napi Fonóház - hagyományőrző kézműves játszóházunkon a régmútt

idők mesterségeĺ kerülnek elő nagyanyáink tádikójából: november utolsó szombatján

gyertyamártás és harangangyal készítéssel kapcsotódtunk a meséhez.

10 -14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak togika'i

j átékokkat j átszhattak

10 .14 óra Patota Játszo Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak togikai

játékokkat j átszhattak

11 óra Majoros Ági Bábszínháza egy csodálatos dísztettel' és kÜtönteges bábokkal és

bábtechnikáva[ megvatósutó előadás volt. Az előadásban a mai kor számára fontos emberi

értékek kerÜttek etőtérbe. Majoros Ági fetejthetetlen színházi étményt nyújtott kicsiknek

és nagyoknak egyaránt. Százszorszép Bóbiska című meséjét, Edith Nesbith tÜndérmeséje

nyomán, harangokkat és gyönyörű bábokkat varázsotja a nagyérdemű pubtikum elé. A mese

után: bábbabusgató kukucskátásra hívtuk a gyerekeket a színfatak mögé.

Meqvatósítás: A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 60 f ő.

Részletes kommunikáció, . pr. és marketing megjetenések a kommunikációs

tetjesítésigazolásokban kerljltek onlĺne dokumentálásra.

December 06. szombat Hétmérfijtdes Családi Játékbirodatom

Helvszín : Józsefvárosi Gatéńa és Rendezvényközpont
,Fe[elős: 

Kis Vatéria Katalin

Feladatok: a program .kiválasztása, kapcsolatfetvétel a mtÍvészekkel, kézmtÍvesekkel

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

kivĺtelezése és terjesztése, a program helyszíni tebonyo|,ítása
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Leírás: Decemberi Adventi Kalendárium programsorozatunk az adventi készütődés és a
decemberi jeles napok jegyében zajlott. December első szombatján Szent Miktós ünnepén

Mikutásváró játékokkat és mesékkel vártuk a családokat.

10-14 óra A.Mikutásváró kézműves atkotóházban virgácsot és termény Mikutásokat és

méhviasz gyertyát készítettÜnk.

10 .14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak togikai

játékokkat játszhattak.

11 ora A Berbencés Vándorszín: Miku|.ásváró Vándorjátsző Mikutási pikutás mókáján Gutyás

Lásztó kiskunfétegyhazi Vándormuzsikussal találkozhattak a családok. Aki etég bátor vott ,

s megtanulta Laci muzsikussal a varázs-vándornótát, egyÜtt szállhatott szelek szárnyán -

zene hátán - vissza a madár látta messzi tájra, ezúttal a |v\ikulásváró mesék, mókák,

varázslatok birodalmába.

1f őra A Vándorjátszó után tele puttonnyal megérkezett a Mikulás.

Meqvalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 30 fő + 50 kerÜteti óvodás.

Részletes kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs

tetjesítési gazotásokban kerüttek onli ne dokumentátásra.

December13.szombatHétmérfötdesCsaládiJátékbirodatom

Helvszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Felelős: Kis Valéria Katalin

teladatok: a program kiválasztása, kapcsoIatfetvétet a művészekkel, kézmtÍvesekkel

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

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyotítása

Leírás: Az Adventi Kalendárium Jeles napi sorozatában Luca napjához kötődő népszokásokkal

vigadtunk, és az Aranyszamár ĺzínház képes könyvének régi téti meséit haltgathattuk.

10-14 óra A TÜndérkert játszőházban az anyukák nagy örömére ą Luca napi kett tészták

remeke a Luca kukuca kalácsgyúrás, dagasztás és sÜtés zajlott.

A gyerekek áttetsző csil'l.agvarázs abtakdíszeket készítettek. A kézműveskedés közben

rengeteg karácsonyváró datt tanulhattak a családok.

10 -14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak logikai

j átékokkat j átszhattak

11 őra Az Aranyszamár Színház: Régi karácsony címíj zenés mesejátéka a tétektőt tétekig

ható,mesefajtábót való. A Csodakatács című népmese és Fekete lstván Éjĺétĺ tátogatók

című novettája épp ityenek. A karácsonyi készütődésben, tótás-futásban, sÜrgés-forgásban

jót esett megpihenni. Megpihenni és gondotatban, lélekben készÜlni az Ünnepre. A Galéria

gyerekprogramjait rendszeresen tátogató csatádok közül sokan a minőségi gyerekkuttúrát
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tudatosan keresve érkeznek hozzánk, amirőt egyre több pozitív visszacsatolást kapunk a

közönségtől. Ez decemberben kieme|'kedően érezhető vott. Letkünket pedig mi is nyitná

meg könnyebben, mint a mesék.

Meqvalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: z5 fő + 30 fó kerületi

iskolás.

Résztetes kommunikáció, pr és marketing megjelenések a kommunikációs

tetjesítésigazo|'ásokban kerültek online dokumentálásra.

December 20. szombat Hétmérföldes Családi Játékbĺrodalom

Helvszín : J ózsefvárosi G atéri a és Rend ezvényközpont

Fe[e[ős: Kis Valéria Katalin

Feladatok: a program kiválasztása, kąpcsolatfetvétet a mtivészekkel, kézmtÍvesekkel

adminisztráciő (szeuődés), a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,

kiviterezése és terjesztése, a program helyszíni tebonyotítása

Leírás: Az Adventi Katendárium Jetes napi sorozatának utolsó Angyalváró szombatján Gryttus

Vitmos csodálatos karácsonyi koncertje áttat kerüthettÜnk egyre közetebb a karácsonyi

fényességhez.

Ezen a napon nyitotta meg Gryttus Vitmos a Józsefvárosi Galéria áttat meghirdetett

,,Karácsonyi angyalok'' c. országos rajzpályázatra kÜtdött közet 800 rajzbót válogatott

rajzkiáttítását, amely február kcizepéig lesz látogatható a Gatériában.

10-14 óra Karácsonyi ajándék és karácsonyfadísz készítő alkotóházunkban komoly,

etmétyütt alkotómunka fotyt.'Gyönyörű terménydíszek és angyatok szĹilettek.

10 -14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak vató játékok mel'tett a nagyobbak togikai

j átékokkat j átszhattak

11.0o Gryttus Vitmos Karácsonyi angyalok koncertjén szívmetengető karácsonyi datait

énekelte a Józsefvárosi Gatériában, hogy kicsik és nagy.ok számára elhoza az angyati

fényességet.

Meqvatósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 130 fő

Részletes kommunikáció, pr és marketing megjetenések a kommunikációs

tetjesítésigazolásokban kerÜltek online dokumentálásra.

3. Mesés muzsikák - Muzsikás mesék

Szakmai háttér: Novemberben és decemberben is folytatódott a Józsefvárosi Galériában a

Mesés muzsĺkák - Muzsikás mesék programsorozat. A sorozatra óvodás és kisiskotás

gyerekcsoportokat vártunk a Józsefvárosi Gatériába. A gyermekeket hétrőt-hétre izgalmas
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programok csatogatták mese - és muzsikaváró katandos utazásra. A rnűsor összeál'l.ításában

jelentős szempont volt az oktatási intézmények szabadidős, kulturális tevékenységének

segítése, a tantervet kiegészítő drámapedagógiai, vizuális és zenei nevelés, ezért az évad

legkiemetkedőbb muzsikusai , színházai, bábszínházi etőadásai közÜt vátogattunk.

H elvszín : J ózsefvárosi Galéri a és Rendezvényközpont

Fetetős: Kis Vatéria Katatin

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfetvétet a művészekkel, kézművesekkel

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

kivitelezése és terjesztése, a program helyszínĺ lebonyolítása

Leírás: A színház - és, műhelymunkák nagy segítséget nyújtanak a pedagógiai munkában

felhasználhatók a ktizösségépítésben, a művészi nevelésben, a színházkuttúra

bevezetésében, a kreativitás növelésében, a meseértés fokozására. A decemberi

Mikutásváró meséhez kapcsotódó mézeskalács készítő kézműves műhetyt kézműves

mesterek vezették. A programok kedvezményes csoportos jegyárrat voltak megtekinthetők.

November í4. péntek

1o.oo _ 1f őraCsigabiga Patota - játszőházóvodásoknak, társasjátékok kisiskotásoknak

í0 óra Gyttus Vitmos koncert: oszi datok

Megvalósítás: A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 11o fő

November 2í. péntek

10.00 - 1?őra Csigabiga Palota - játszőházóvodásoknak, társasjátékok kisiskolásoknak
,|0 óra KoLoMPos koncert,'Hidegen fújnak a szelek''

A Kolompos együttes 1990 óta hitelesen totmácsotta a gyermekek feté a magyar népzene,

néptánc és népszokások szeretetét, a TőtÜk megszokott és utánozhatatlan fantasztikus

hangulatban, játékos, zenés-táncos mulatsággat.

Megvatósítás: A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 1zO fő

December 05. péntek

í0.00 - 12 őra: Mikulásvárő játszóház: Mézeskalácssütés

10 óra Berbencés Vándorszín: Mikulásváŕó Vándorjátszó

Mikutási pikutás móka Gutyás Lásztó Vándormuzsikussal

11 őraMegérkezett a Mikutás

Megvalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 1f0 fő

Résztetes kommunikáció, pr. és marketing megjetenések a kommunikációs

tetjesítési gazotásokban kerĹjttek onli ne dokumentál'ásra.
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4. JOZSEFVAROSI GALERIA ESTEK

November í6. vasárnap í9 óra Józsefvárosi Galéria Estek

Helvszín : Józsefvárosi Galéria és Rendeałényközpont

Feladatok: a program kiválasztása, az NKA befogadó nyitatkozat etőkészítése, pályázati

egyeztetés, kapcsolatfetvétet és próbarend egyeztetés a művészekkel, adminisztráció

(szerződés), a technika és a teremberendezés előkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyolítása.

Leírás: Józsa Tamás vonósnégyesre komponátt hattételes zeneműve, az ,,ldőÚtazás'' c.

lemezbemutató koncerttet indult el a Józsefvárosi Galéria Estek zenei programsorozata. Az

Accord Quartet Vonósnégyes: |dőutazás és Zarándoktat című komotyzenei koncertje nagy

sikert aratott a klasszikus kortárs zenét kedvetők körében.

A temezbemutató koncertre a Nemzeti Kulturális Atap támogatásával a Józsefvárosi Galéria

estek sorozat keretében november 16-án kerÜlt sor. A rendkív[][i időutazás során

találkozhattunk a régi nagy zéneszerzők gondolataĺvät. A hattgató Józsa Tamás, szeĺzo

saját ..szitáján'' átszűrt étménybeszámotóját hallhatta, aki a felvonultatott daľlamok, a

fetépített harmóniák és ritmusos tüktetések segítségévet rótta te tisztetetét a nagy

klasszikusok etőtt. A többszörös díjnyertes Accord Quartet fiatalos és lendÜtetes, köaĺetlen

és karakteres játékstílusa messze túlmutatott a hangok és szólamok interpretátásán. A

munkához való alázatos hozzááttásuk és a darabok előadásmódjárót alkotott határozott

etképzetésÜk kiegyensúlyozott egyi.ittműködést eredményezett a, szerzővel. Nagy

örörnijnkre szolgált, hogy az NKA támogatásával a Józsefvárosi Galéria befogadta a

koncertet, melynek márciusban lesz a folytatása.

Megvalósítás: A program sikeresen zaj[ott. Résztvevők száma: 80 f ő Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjetenések a kommunikációs tetjesítésigazolásokban

kerü[tek ontine dokumentálásra.

November í9. szerda 19 őra Józsefvárosi Galéria Estek

H elvszín : Józsefvárosi G atéri a és Rend ezvényközpont

Feladatok: a program kivál'asztása, kapcsolatfelvétet és próbarend egyezteités a rendezővel

és a Nemzeti Színház művészeivel, adminisztráció (szeződés), a technika és a
teremberendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a

program helyszíni lebonyolítása.

Leírás: Az ,,Egy rózsaszáI, miről beszéI? - János Vitéz daljóték" című zenés színházi etőadás

a 110 éve bemutatott,,Jĺźnos vitéz,,datjáték keletkezésének történetét mesélte e[ a

Nemzeti Szinház mĹivészeinek etőadásában. 2014. november 19-én ezzel az előadással'
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indítottuk útjára a Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont Galéria estek - színházi est

sorozatát.

í10 évvel ezelőtt, ezen a napon indult et a Kiráty Színházbót vitághódító útjára a ,,János

vitéz'' datjáték, amely azőtais a közönség egyik legnagyobb kedvence, a tegtöbbet játszott

zenés magyar míj. Az ,,Egy rózsaszát - mirőt beszét?''a daljáték szÜtetésének viharos és

drámai fordulatokban bővetkedő történetét mesélte el, és közben a híres dalok is

fetcsendÜltek. Az etőadás kevés eszközel, a zene' a szöveg és.a színészi játék és a humor

erejében bízva vitt el minket a századelő, nyÜzsgő' forrongó étetébe. Kukorica Jancsit,

Iluskát, Bagót, a Francia kirátyteányt és Kirátyt Atmási Sándor, Mgtnár Gyöngyi, Szétt Attita

nagyszerű és bravúros színészi játékában táthattuk!

Zongorán közreműködött: Nyitrai Lásztó; Rendezte: Vcirös Róbert

Megvatósítás: A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 55 fő Résztetes

kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs tetjesítésigazotásokban

kerültek online dokumentálásra.

November 28. péntek Zene.vers est: oláh Tamás: ,,Tekintetek,,

Helvszín : Józsefvá rosi G aléri a és Rendeaĺényközpont

Fetadatok: A művészekket val'ó egyeztetés, hirdetmény tervezése, kivitetezése és

terjesztése, hírtevét kiki]tdése valamennyi címtistára és zenei iskotába. Az online sajtók,

médiák értesítése a programról. Technikai lebonyolítás.

Leírás: Etőadók: Szakcsĺ.Lakatos Béta Kossuth-díjas, Kathy-Horváth Lajos érdemes művész

és Takács Bence Ervin Kazinczy-díjas előadóművész

A betépés díjtatan.

Az est vatóban a zene és a'köttészet elemeibőt áttt össze. szerves és harmonikus módon

kapcsolódva. A zene mintegy a ,,Versekre íródva,,, a versek pedig zeneiségget átitatva.

Meqvatósítás: A programon mintegy 100 szeméty vett részt, nagyon sikeres volt. Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs tetjesítésigazolásokban

kerültek online dokumentálásra.

t;

.lózservÁRosl GALÉRIA ĚSTEK - December

Szakmai háttér: ,,Lelassułni, várakozni, befelé fordulni, és nyitottnak lenni.a valódi

értékek befogadására. Ezt üzeni az évkörnek most ránk köszöntő időszaka. Nyitottnak a

tiszta hangra, az emberi szóra, és méItónak az égi áldásra.', Lovász |rén beköszöntő

)l
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szöVege és adventi sajtónyitatkozatábót vett idézet méttón tükrözi a Józsefvárosi Galéria

Adventi Estek programsorozatának tematikáját.

December 12. péntek í8.00 - 20.00 óra Adventi Galéria Estek

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfetvétet a művészekkel, adminisztráció

(szerződés), a technika és a teremberendezés etőkészítése, hirdetmény teruezése,

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyolítása

Leírás:

18.00 óra Ünnepi teázás, tetki fettöttődés, ahol minden kedves vendégÜnket szeretettel

vártunk egy pohár forró itallal, adventi gyertyagyújtássat.

18.30 óra Lovász |rén,,lľ1ennynek, Íi)tdnek kirólya" című adventi estjén azÉgi Hang és a

Fettegajtó c. lemezeinek anyagábót a téti Ünnepkört megidéző dalok csendÜltek föl.

Közremíjködöft: Mizseĺ Zoltán: orgona, ének, kcizépkori hárfa, pszaltérium; udu

Ágoston Béta: duda, furulya, kaval, szaxofon, koboz

A datotás hagyományosan az ünnepl'és egyik fontos módja, eszköze. Ha tanulunk eleink

kincsestárából, ame[lye[ az ünnepeket őszintébbé és meghittebbé varázsolták, ha

áteresztjÜk testÜnkön és tetkÜnkön a dalt, a sajátunkká válik, és a mi ünnepünket tesszÜk

vele gazdagabbá. A koncerten a közönség előre nyomtatott kottákbót számos régi adventi

énekünket közösen dalolhatta a népszerű énekesnővel, Lovász lrénnel.

Meevatósítás: A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 12o f ő

Részletes. kommunikáció, pr. és marketing megjetenések a kommunikációs

tetjesítésigazolásokban kerÜttek on[ine dokumentálásra.

December ĺ9. péntek í8.00 - 20.00 óra Adventi Galéria Estek

H e lvszín : J ózsefvárosi G aléri a és Rendezvénykcizpont

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsotatfelvétel a művészekkel, adminisztráció

(szerződés), a technika és a teremberendezés előkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyolítása

Leírás: ,,Jézus, örtjk fényesség, Áuia minden nemzetség!

Legyen örök fényesség, tv1ondja minden nemzetség!,, eze{ a mottóvat érkeztünk a
Józsefvárosi Gatéńa adventi Ünnepi programsorozatának tzáró koncertjéhez.

18.oo óra Ünnepi teázás, tetki fettöttődés, ahot minden kedves vendégĹinket szeretettel

vártuk egy pohár forró italra, adventi gyertyagyújtássat.

18.30 óra Vándor Vokát koncert: SzÜletett vitág megváttója című temezbemutató

koncertjén ismét megtelt a Józsefvárosi Galéria színházterme.
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A Vándor Vokąt különleges hangzású batkáni karácsonyi kotindákat és a most megjelent

lemezen is hattható magyar népdalokat adott ető. A zenei kalandozást a három énekesnő

adventi dalokkal térben és időben, mesével, közös éneklésset színesítette.

Énekettek: Farkas Tünde, |zsák Kata, Szluka Judit

Meevalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 90 fő Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjetenések a kommunikációs tetjesítésigazolásokban

kerĹ][tek on [i ne dokumentá[ásra.

5. ZENE-FERE KLUB

Helvszín : Józsefvárosi G a lé ri a és Réndezvényközpont

Fetadatok: .A vendég fetkérése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, hírtevét

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

programról. Techni kai lebonyolítás.

Szakmai háttér: A sorozat havonta egyszer, csÜtörtökön: 15 . 1ó.30 óráig Van

megtartva. (Most ettőt ettérően novemberben elmaradt.) A program házigazdája: Kovács

Zatán Lásztó (tubamrÍvész). A klub a 2014.es évben ingyenesen tátogatható.

A ktub havonta tát vendégüt egy olyan zeneĺ kiválóságot, akinek az életét és munkásságát

érdemes megismernĺ. A műsorok változatosak, hiszen fogadtunk már vonóst, fúvóst,

zongoraművészt, énekest, karmestert, jaz. zenészt, akiknek pátyájuk egyaránt rendkívÜt

érdekes, kalandos, sokszíntĺ és tanulságos. A vendégek között szerepel szárnyait épp

csak bontogató Junior Príma-díjas művész, de ,,ĺä9Y évfordulósok'' iS, mint pétdáut

Medveczky Áaám és Vásáry Tamás karmesterek. A ktub egyik cétkitűzése, hogy a zene

szeretetét erősítse, s a zene kedvelői személyes kapcsolatba kerÜlhessenek a pátya fontos

képvisetőivel'.

Az egyes események:

október 16. ,,Érto|, az óceánig''

Vendég: Inhoff Ede trombitamĹĺvész

Leírás: lnhoff Ede trombitamu,lész a Magyar Áttarnĺ Hangverseny-zenekarnak

elsőtrombitása, a Bartók Béta Zeneművészeti Szakközépiskola tanszékvezető tanára és a

Magyar Rézfúvós EgyÜttes tagja vol't. A rendkívÜt jó humorú muzsikus mesélt életérőt,

világsztárokrót, egzotikus utakrót és Szingapúr etnökércít. A történeteket természetesen étő

zenével színesítette.'

Meevalósítás: A program sikeres vo[t, Inhoff

vetítésével és rögtönzött fotókiállításával tette

vendég vett részt rajta.
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még érdekesebbé a beszélgetést. 50



December 4. ,,Sokszor tartok tĹjkröt''

Vendég: sT. MART|N előadóművész, zeneszerzo

Leírás: St. Martin eMeRTon.díjas etőadó-művész, zeneszerző elmondta, hogy a hangszerei,

sikerei és arany-lemezei történetén tút mi köze Haydn trombitaversenyéhez, hogyan étt tút

egy hurrikánt, és milyen egy óceánjáró luxushajón étni. Mesétt Jamaicáról, Malajziáról,

Kínárót, a burmai herceg-nőnek adott szerenádjáról, valamint arról, hogy gyerekkorában

miket kapott a Mikutástót.

Meqvalósulás: A program sikeres volt. ó0 vendég vett részt rajta.

6. .lozsrrvÁRosl SZABADEGYETEM

Helvszín : Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Feladatok: A vendég fel'kérése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, hírtevét

kikÜtdése valamennyi címlistára. Az online sajtók, médiák értesítése a programról.

A technika és berendezés előkészítése.

Szakmai háttér: A sorozat havonta egyszer Van megtartva (ettőt eltérően mos!

novemberben kétszer kerÜtt rá sor, décemberben pedig elmaradt). A program célja, hogy a

tág értelemben vett ,,testi és tetki egészség,' tárgyávat foglalkozó, kiemelkedő munkásságú

professzorokat, szakembereket hívjunk meg a tegkütönbözőbb terütetekrőt. (Pszichotógia,

orvostudomány, stb. )

Az egyes etőadások

október g. ,,Miért nem értjÜk meg egymást?', - párkapcsotati és szexuális

kommunikáció.

Etőadó: Dr. Pitting János, PhD pszichiáter, egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem

Magatartástudományi I ntézet

Leírás: Magyarországon a házasságok több mint 60%-a válással végződik, és sajnos gyakran

az együtt maradók kapcsolata is rossz. Miért lesz a szép reményekkel, sőt akár

szerelemmet indutó kapcsolatokbót gyakran megromlott házasság? Párterápiákban szerzett

tapasztátatok és kutatási eredmények szeńnt a válasz az, hogy áttatában kommunikációs

hibák miatt. Miközben a pár tagjai Úgy éĺzik, hogy nem vatók egymáshoz, nem értik meg

egymást, isméttődő vitáik hátterében gyakran egyszerűen a férfi és a női kommunikáció

eltérései áttnak.

Meevaĺósu|'ás: A program sikeres volt. 60 vendég vett ŕészt rajta.

L)
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November í 3. Gyógynövények a hagyományos és a modern orvoslásban

Etőadó: Dr. Babulka Péter gyógynövénykutató

Leírás: Az utóbbi néhány évtizedben szerte a vitágon fokozódik az érdektődés a

hagyományos Vagy népi orvostás iránt, és ezel egy időben hazánkban is egyre több,

hatóanyagként gyógynövényt, gyógynövény kivonatot, Vagy gyógynövényekbőt kinyert

hatóanyagot tartalmazó készítmény érhető et a gyógyutni vágyó betegek számára. Az

előadás második részében a gyógynövények modern terápiákban és az öngyógyításban

betöttött szerepének vázlatpontszerű bemutatására ker[jl sor, kÜlcĺnös hangsúlyt fektetve

az öngyógyítás tehetőségeire és korlátaira..

Meeva|'ósítás: A program sikeres vott. ó0 vendég vett részt rajta.

i:t
t1 .

November 27. ,,Yárakozás... (tÜrelem) - Advent másképpen

Etőadó: Kiss Ulrich SJ jezsuĺta szezetes

Leírás: Az etőadó a következő sorokkat Vezette be az etőadását: ,,A várakozás, ugye,

keltemetten. Nem szeretjük, sőt, Van, aki gyűtöti... De van várakozás, mely önmagában is

botdogság. Az advent ennek a műfajnak gyakorlása. Tanul.junk a gyerekektőt! ok számo$ák

a napokat! Vagy a szerelmesektől, akik légyottra készÜtnek.

A várakozás értéke önmagában rejtik. Van azonban mel'tékes hozama: tíjrelemre tanít, azaz

erényre. Sokan azt hiszik; ez etőfel'tétet. Én azt va[[om, hogy nem előfettétel, hanem a

várakozás gyÜmötcse. Abban ér|'elődik, mint gyümölcs a nyárban. És mindez pont a télen.

Tavaszra is várya. ''

*"**= A program sikeres volt. 50 vendég vett részt rajta.

7. FILMKLUB -,,Művésztársakról filmnyelven''

Helvszín : Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont

Fetadatok: A fitm kiválasztása, az alkotók meghívása, hirdetmény tervezése, kivitelezése

és terjesztése, technikai lebonyolítás, esetenként szakmai fetkészÜtés, moderátorként való

részvéte[.

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

képzőművészről szóló filmet VetítÜnk [e, mely lehet dokumentumfilm, de ,,művészfilm'' is.

Amennyiben lehetséges, az aktuátis kiáttítónkrót szót a fi[m, de tegtöbbször más művészről.

A ktub fontos része a beszélgetés is, melynek során személyes kapcsolatba |'ehet kerÜlni a

képzcíművésszel és a fitm atkotójával'/alkotóivat. A közönség nagy részét képzőművészet

iránt érdeklődő ,,laĺkus'' vendégeink alkotják, de sok a ,,szakmabeli'' is. A program
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látogatása díjtatan. Filmktubunk beindítása óta a nézőszám egyre ntjvekzik (í0 főrőt mára

átlagosan 80 fő tátogatja a programot)

Az egyes filmvetítések:

október 29. Tárlatvezetés a British Múzeumban: ,,Élet és

Herculaneumban" (80 perc, angol nyelven, magyar felirattal)

Etőadó: Zele János művésztanár

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria

Leírás: Ez az alkalom kivétett képez, mert nem egy kortárs alkotóról, hanem egy

nagyszabású kiátlításrót szót. A fitm megnézése kapcsán az előadónak lehetett kérdéseket

feltenni a témával kapcsolatban.

Meqvatósítás: A program jót sikerÜtt, a nézőszám kb. 60 fő vott.

November 26. ,,Tenkről egykor és most''

Meghívott vendég: Tenk László, Sulyok Gabriella, Mészáros Géza, moderátor: Sipos orsolya

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria

Leírás: Aktuátis kiáttításunkhoz kapcsotódott. Tenk László Munkácsy-díjas festőművészről

szótó két rövidfilmet VetítettÜnk [é: Mészáros Géza 70-es években készÜlt fitmjét és Sutyok

Gabriella 2009-es fitmjét. A két korszak nagyon étes kütönbségekket jetenik meg (többek

között a fitmes technikai eszközökben, mondanivató tekintetében, operatőri munkában).

Közös vonásuk, hogy mindkettő ,,belső képet'' kíván adni a művész atkotói folyamatairól,

nagyon dominánsan tartalmaza a rendező impressziót is.

Meqvalósítás: A program nagyon sikeres volt, a beszélgetés jót sikerÜlt, mindhárom alkotó

hozzászőIásaival. Nézőszám: 90 fő.

hatát Pompejiben és

8. VETíTÉSES ELőADÁssoRozĺr

Kiss lmre Károly (idegenvezető tanár, történész)

Helvszín: JózsefÝárosi Galéria

Feladatok: a témák kiválasztása, adminisztráciő (szerződés), a technika és berendezés

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

részvétel

Szakmai háttér: Díjtatanut tátogatható sorozataink - 4 témában _ havonta egyszer

ismétlődnek, ebbőt az egyik az UTAZÁS. Ennek közönsége 80 %.a kerÜtetünkben étő,

értetmiségi nyugdíjas, nagy részÜk visszatérő vendégünk. Egyes alkalmakra _ a témátót

fijggően - több fiatat és messzebbrőt idetátogató vendégÜnk is van.
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Leírás: Az előadás során távoli országokba, városokba vándorlunk. A tájat azzal a szemmel

tekintjÜk meg, amivel egy utazó, turista: fötdrajza, történetme, az ott étő emberek

szokásai, vallásuk, zenéjÜk, s a képzőmtÍvészeti atkotások egyaránt szerepet kapnak. Kiss

Imre előadása valódi, eleven idegenvesztés: helyszínről helyszínre haladunk, s nem egy.egy

téma te|'jes körű kifejtése a cé[, hanem a sokotdalú és eleven élményszerzés.

Megvalósulás: A program mindig sikeres, ezt az átlandó, magas nézőszám is mutatja:

átlagosan 90 fő.

Eqves előadások:

október 7. Kina fővárosainak titkai

November 4. |zrael, az iszövetség hetyszíne a képzőművészetben és a zenében

December 2. A Szentföld, az Újszövetség hetyszíne a képzőművészetben és a zenében

VETíTÉsEs ELőADÁssoRozAT. MEsElvlúourÁs, MINT BELsŐ ÚT

Előadó: Huszár Andrea (képzőművész, mesekutató)

Helvszín : Józsefvárosi Galéria

Feladatok: a témák kiválasztása, adminisztráciő (szerződés), a technika és berendezés

előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon va[ó

részvéteI

Szakmai háttér: Díjtatanut tátogatható sorozataink 4 témában - havonta egyszer

ismétlődnek, ebből az egyik egy változó sorozat, melyben áttatában 2/3 etőadásbót áttó

rövidebb sorozatok szerepelnek. Ennek közöhsége 50 %-a kerÜletĺinkben élő, értetmiségi

nyugdíjas, visszatérő vendégÜnk, a többieket a téma Yonzza ide, sokszor először járnak

intézményÜnkben. A mesei vitágtátás egy két részbőt áttó etőadás, melynek második tagja

októberre esĺk.

Leírás: Az etőadó személyes ismeretségben volt egy nemrég elhunyt, idős mesemondó

nénivel, akinek hatására kezdett mesekutatássat foglalkozni. Emma néni nem etőadó vo|'t,

hanem egy egyszerű, falusi néni a Bodrogközbőt. A róta szótó fitm vetítése, mesék

hall'gatása szintén az etcíadás részét képezték, a résztvevők egy varázslatos vitágba

kerÜltek, melyben a mese egy sokkal ősibb emberi szÜkégtettel és spirituátis jetentőségget

ruházódott fet.

Meevalósulás: A program sikeres, a nézőszám: 50 fő.

Eeves előadások:

október 14. Szobrászattól a piramishegyekig -.mesés'tÜndérvitág a Kárpát-medencében

MUzslKÁs ELŐADÁSoK A MAGYAR NÉP JELES NAPJAIRoL

Előadó: Gulyás Anna kulturális antropológus és meghívott muzsikus társai

ir
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Hétýszín:JóżsefvárosiGa[éria.'.'.''....',|'
F'"***'_. témák kivátasztása, adminisztráció (szerződés)]| a technika és berendezés ]

ätőxészítése, hirdetmény tervezése, kivitetezéŚe 'és terjesztése, a programon való . .

részvétet

Szakmai háttér: Díjtatanut tátogatható sorozataink 4 témában - havonta egyszer

ismét|,ődnek, ebbőt.az egyik egy váttozó, mindig aktuátis sorozat. A ,,muzsikás előadások''

egy két részbőt ál.l.ó sorozat, s azért választottuk, mert az Advent időszakához kapcsol.ódik.

Leírás: A jetes napok fetidézése egy nagyon eleven és szívet-mętengető formájával .

[_u*'.unn: az ünnepek bemutatáqán ' és átétésén alapuló etőadáshoz' .zenei 
' 

részek . .

.. l: . , .' , ; ..1 ..

kapcsoródtak: Gutyás Anna szépęn zengő hangján, vendégzenész társaságában, népi 
]

hangszerek kíséretében adta e|,ő a témához kapcsotódó énekeket. ' ..=. '' . ' ]

t

I

-J

'1.:"
.,J

L
l

I

:

I

,1
t;
itĺ''tt
L]

. ;.
VETíTÉSES ELőADÁssoRoZAT,

Előadó:SiposEndre.művészetf!lozófus.,..'.'::.'].'-',:'..])'.''.:::
'Härvs)íń.JózśefvárosiGatéria
Fetadatok: A téma kivá|'asztása, adminisztrác,iő (szerződés), a. technĺka és, berendezés

--:---- 
I t,; . .- .'..:.....,.,. j-., 

t 
-:\. . .:-

'etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitete:ése és terjesztésg, ä.' programon Ýató

ręĺľ4ś: ĺz ätőadó nem ssak művészdttörténetiśzemsitis!őtvésziisięmü$yréáz'ĺrátá9oxat,. 'I. 
],

.:

hanem egy komplex fitozófiai, vatlási, pszichotógiai nézőpontbót,,..Témátót.fÜssőeń egy.eľy, . . ;,
t:t iművészeti korszako.t, iskotát, vggY irányzatot mutat b.e eteven, ben9őséges módon. .

oeavatást, nyerÜnk a művészek mĺnátytĺttaiba, inspĺrációt kapunk.. 
'. '"iiít 1'..'Ń\kotások 

i

métyebb megértéséhez és befogadásához szükséges egyéni tátásmód etsajátítá'qában. j ' '

Meqvatósítáś: A program sikeres. A résztve.ĺők nagyobb részben a kiáttításaink.és egyéb

116plil@ęĺ pl.og,u'jaikat tátogatórbit tevődnek össze. Résztvévőkszáma: 80 fő. '

iqv"selőadások:.. .'. . 
.' .

It-,
L]

r )r;-

1!

ESZET

il

l-'!

október 21. 
^ 

portrémrÍvészet egy-egy formai ésltartatmi sajátossága

Ńovember 18. ,,Mesétő képek,, - az epikai etem jetenléte az európai festésżetben

December ĺ6. A Kärácsony jetképei a képxímrĺvészetben

l ELoADÁs.rönrÉľĺELEM

] Előadó: Dr. Tóth József történész
i.'.-l; . . -' ..- '':

,.ii
ir

ri.!
Irl

:'i'
t' \
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':.1,

réiaa;tor: ]a 
'. téma. kiVátasztáia; ' adńinis ztráciő (szerződéśĺ,] a : technika].és] :bereńdezés ,

'l

etőkészítése, :hirdetmény tervezése, kivitetezése és terjesztése, a. programon , való

részvétet.

Szakmai háttér: Havĺ egyszer isméttődő, díjtatanut tátogatható sorozat. Nagy igény van

ttjrténe|'mi etőadásokra - nem csak az idősebb korosztáty körében. Tóth József az egyes

korszakokat nagyon átfogó módon, étvezetesen mutatja be, úgy .hogy a tegatapvetőbb

ismereteket is.átadja, ugyanakkor az ismeretek bővítésére is remek teľretőség nyílik. Az.:

idős történe,' u l.tĺ,on,ég-únx számára egy ,,ritka tanárszemélyiseB", ĺgazi ;,kincs,,. 
. 

.

,Leírás: - Egy..egý,.'törtéńetmi.,'korszak .€tevénédik 'fet;. ńelyrőt átfogó képet .kapunk, a
. . .. :, ..r i .-. 

,,

személ'yek és.az események nagyon sokrétű viszonyrendszerbe kerÜlnek.. ' .':"-"' -' 
. 
:'-e'

MeQýátósítáś: Á program sikeres.' Résztvevők śzáma: 80 fő. . ' .. ,|i ' 
',.'':,..',,!..'..:,..,.:'''':l'.'

Azeqvéselőädások: .. ' , ,.' ',.' . ',.,

.október zg.,Magýarorsżąg'és a1l' Vitágháború-. 
.: 

' ., '...' ' . 
. 

, 
. 

.'' .

NoVembéi'25;.Nyĺtasura[omMagyäroŕszágon...:':.:

DALEST -' j

októb9r1o.'oPERAÉsołlrsľ:"Év=fordqtókjęgyébe1.'l..
'].j...:'.,..:..'''::''.,.''',..,.'.

.1Shakespeare 450, Gtuck 300,i Fauśt 225, R. Straus; 15o) - a JózŠefvárosi Zenebarat Köl:

nangversenYe . '

:.:
lv\űsoron: Bet|'ini,' Gtuck, Verdi, Berlioz, Nicotai, Gounod; R. Strauss mtĺvei ' .

Hélvszín : Józsefvárosi Gätéfi a

Éetadätói: KapcsoIatfetvétet

Iebonyotítás.

i

l.
ľ

leíráślszakńái,háttér:.a JózsefYáros! lenebarát kör negyedév'enle tar! koncertet.nálunk;

Ez hagyomány, s a kerĹj|'eti mtÍvészek számára épp úgy, mint közönsége számára fontos
,;...:esemeny. :

Meqvatósü|.ás: Etőadók: Banai Sáŕa, Bartha Eszter, Benedekffy Katalin (vendégként),

Szabados Györgyi, Zötd Itdikó,'Kárpáti Attila' Kecskés Sándor, Kozźľri János, Portisch Lajos,

ZábóGyutá

Zongoránközreműködött:PappGyu!aművész;!anár

Bevęzetőetőadásttartott:Gombkötőaeáta1tetkész;Shakespeare,-kutató)

Abetépésdíjtatan.Aprogramon70szeméýve!t.révt.i..

u 
.]f".lépőkket,' 

hirde1máńyek etkészítése, technĺkai
i:
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1 ?014. december 1ó-án nyító JEMEN kiáttítás megnyitásán kb. 70-80 vendég vett részt. A

'.'i , Vendégek kcjzött számos nagykövet, konzul, képvisető és a kütiigyminisztérium

i-] tisztségviselői vettek részt és egyéb meghívottak.

l 2014. november 8-án kerÜtt megrendezésre ,,X|||. VEX|LOLLOG|A| NAP''. Egy egész napos

ismeretterjesztő előadást hatthattak az érdektődők a zásztők és a címerek vitágárót. Kb.

110 vendég fordult meg a zászlőgyűjteményben ezen a ńupon.

9. ZASZLOGYUJTEMENY

rl
,l
1-- I
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|V. RENDEzvÉHYrÓzPoNT

1. 2014. október

orĺógrR ĺ. _ loosgłnĺr szÜner

Helyszín: Rhema Konferencia Kcizpont

Fetadatok: hetyszínbejárás, egyeztetés a Polgármesteri kabinettel, lufik rendelése, Üttető

kártya készítése, forgatókcinyv megírása és egyeztetése a kabinettet, fettépő mtĺvészek

felkérésé, catering megrendelése, koordinálása, a rendeaĺény való koordinátása, művészek

feltéptetése, hostessek eligazítása, fogadás és a terem e|,őkészítése, hetyszínen való

részvétet és koordinátás, személyszáttító buszok koordinátása, rendezvénybĺztosítás

megszervezése.

Szakmai háttér: Józsefváros onkormányzata az |dősek Vitágnapja atkatmábót szüreti

mulatságot szervezett a kerületben takó nyugdíjasok számára.

Megvalósítás: SzínÜltig tett a Gotgota utcai konferenciakcjzpont díszterme, mintegy 600

józsefvárosi szép korú fogadta e[ az önkormányzat meghívását az |dősek Vitágnapja

atkatmábót rendezett |dősbarát szÜret címti rendezvényre. A mulatság etső rrĺeglepetés-

sztárvendége Koós János volt, aki vĺcceivel és jót ismert dataivat szórakoztatta a

közönséget. Majd Harangozó Teri etőadóművész fol.ytatta a szórakoztatást. A

sztárvendégek után a Vegas Showband adta a tatp atá va[ót, és ketlemes hangulatot a

szÜreti falatozáshoz. A rendezvény nagyon sikeres volt.

oKTóBER 3. AKT|V|STA RENDEZVÉNY

Helyszín: Rhema Konferencĺa Központ

Fetadatok: hetyszínbejárás, folyamatos kapcsolattartás a 
. 
Potgármesteri Kabinettet.

Helyszínen vató részvétet és a rendezvény tebonyotításában való segítségnyújtás.

oKTóBER 6. ARAD| vÉnĺłNÚx MEGEMLÉKEzÉs

Hetyszín: Fiumei sírkert, Kossuth Mauzóleum

Feladatok: helyszínbejárás, egyeztetés a temetővezetővel, helyszín lefoglalása.

Kapcsolattartás a Kabinettel, valamint az MH Ludovika Zásztóatj rendezvényszervező és

protokott tanácsadójával, koszorúk rendelése, meghívók etkészítése, kiküldése, fotós és
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újságíró kottéga fetkérése az esemény dokumentálásra, helyszínen vató résaĺétel és a

rendezvény koordinálása.

oKTóBER 21. ALAKULo rĺsĺÜľTl ÜLÉs

Hetyszĺn: Polgármesteri Hivatal - Díszterem

Fetadatok: hetyszínbejárás, kapcsolattartás a Betső Ettátási irodával és a potgármesteri

kabinettel, catering megrendetése, Pát Eszter népdalénekes fetkérése, technikai és

catering bekészütés, eseményen vató részvétel és koordinálás.

Szakmai háttér: A V|||. kerÜteti képvisető-testütet október [!-éntartotta atakutó Ülését,

amelyen letette esküjét Kocsis Máté potgármester és a tizenhét önkormányzati képvisető.

Megválasztották a három alpotgármestert is Sántha Péterné, Egry Attita és dr. Sára Botond

szemétyében. A testületbe az egyéni vátasztóközetekből a Fidesz-KDNP 12 jetöttje jutott

be, a kompenzációs tista 5 hetyén pedig négy jetötőszervezet osztozik.

oKTóBER ?3. 1g56ps FoRRADALoM És szABADsÁGHARc MEGEMLÉKEZÉs

Helyszín: Corvin köz

Fe|.adatok: helyszínbejárás, meghívó készítése és kÍkÜldése, Közterület fogtatási papírok

etkészítése és beadása, kapcsolattartás a Corvin Mozival, fotós és újságíró kottéga

fetkérése az eseménydokumentálásra, fettépők felkérése, technikus fetkérése és

tájékoztatása a helyszínen, koszorúk rendelése, a Magyar Hagyományőrző tagozat

közreműködésre vató fetkérése, helyszínen való részvétel és koordináció.

Szakmai háttér: Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra ettenj

forradalma és a szovjet megszátlás etten folytatott szabadságharca' amety a 20. századi

magyar történelem egyik tegmeghatározóbb eseménye volt. Ezen alkalombót emtékezÜnk a

forrädalom és szabadságharc hőseire a Corvin közben a Pestĺ Srác szobornál.

Megvatósítás: Józsefváros önkormányzatának 1956-os megemlékezésén Kocsis Máté

potgármester beszédében kiemelte, hogy ötvennyolc éve hazánk összefogott a megszállók

és az elnyomás e[[en, aminek ereje megrengette a kommunista diktatúrát. oĺásĺ a
fetetősségünk abban, hogy a következő generácĺók is tudják apáink, nagyapáink a vér[jket

adták a szabadságért, a mi szabadságunkért. A hideg idő eltenére szép számmal összegyűlt

megemtékező etőtt Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari díjas színművész szavalta e[ Faludy

György: 1956, te csit|'ag című versét. Ezt kcivetően Kocsis Máté osztotta meg gondolatait az

egybegyűttekkel. Az' esemény végén Kocsis Máté polgármester, Sántha Péterné

al.potgármester és Vas Imre országgyűtési képviselő helyezte e[ a megemtékezés koszorúját
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az '5ó-os mártírok emtéktábtájánát. A megjelentek ezután megtekinthették a Magyar

Tartal.ékos Szövetség Hagyományőrzcí Tagozata áttat atkotott 1956-os étőképet, egy

korabeli teherautót és ágyút.

október 23-án a Józsefvárosi Önkormányzat koszorút helyezett et a hősök emlékére

Rezső téri Nagyboldog Asszony templom fatán tévő emtékműnél, Ferencz orso[ya képvisető

asszony és Sántha Péterné atpotgármester asszony koszorúzott.

A Nap u 18. sz atatti 56-os golyónyomok eml.ékére áttított emtéktábtát Soós György és Vörös

Tamás képvisetők koszor,úzták meg.

2. 2014.november

NoVEMBER 4. MAGYAR oRvos HŐsĺ HALoTTAK MEGEMLÉKEZÉS

Hetyszín: Józsefváros, Üttői Út nĺ a

Fetadatok: egyeztetés a Potgármesteri kabinettel, helyszínen való részvétel és koordinátás.

Szakmai háttér: Az etső vitágháborúban elesett orvosok emtékmtÍvét 1942-ben állították föt

az Üttőĺ út és a Korányĺ Sándor utca sarkán. Horuai János alkotásán egy katona' egy orvos,

és egy vöröskeresztes nővér tátható. A szobor anyaga mészkcí. A Józsefvárosi onkormányzat

részéről. Sántha Péterné alpolgármester asszony mondott megemtékező beszédet, és

helyezte et az emlékezéś koszorúját.

Megvalósítás: A HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztáty, a Nemzeti

Fórum, valamint Józsefváros önkormányzata áttat szervezett megem|'ékezésen a

vezérőrnagy kiemette: az emlékmű azokra a nagyszerű bajtársakra is gondott, akik a mai

Magyar Honvédség tagjaként akár itthon,. akár hazájuktót távol, békemissziós

fetadattetjesítés közben veszítik e|' tegnagyobb kincsÜket, az életiiket, mial'att mások

étetéért kijzdcittek.

A megemtékezésen többek között Lezsák Sándor űr, az országgyűtés aletnöke és Sántha

Péterné asszony, Józsefváros alpolgármestere mondott beszédet és helyezték e[ az

emlékezés koszorúit.
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NoVEMBER l. lozsĺrvĺłRos szÜľrÉsľĺłp.lł- KATlcA óvooł. oV| Focl pÁlyłĺvłĺi

He|.yszín: Katica óvoda- Vajda Péter utca

Feladatok: hel'yszínbejárás, folyamatos kapcsolattartás a Potgármesteri Kabinettet és az

ivoda vezetőjével. Józsefváros születésnapi tortájának megrendelése. Az. ovi foci

atapítvány etnökévet egyeztetés. Helyszín etőkészítése, az esemény koordinálása, részvétel

és a rendezvény lebonyotításában va[ó segítségnyújtás.

Szakmai háttér: Buzánszky Jenő három éwet ezelőtt azzalacéttat hozta létre az ovi-Foci

Közhasznú Atapítványt, hogy a gyerekek minét korábban megismerkedjenek a mozgás

örömévet és fontosságávat.

Józsefváros önkormányzata 201Z-ben kapcsolódott a programhoz, az első pátya a Koszorú

Napközi otthonos ovoda udvarán készült el. Az a|,apítvány elnöke, dr. Motnár Andrea

kiemelte, a programmal az ország minden tetepÜtésére szeretnének etjutni, idén összesen

61 pátyát adnak át, emellett az óvodapedagógusoknak kÜtcin szakmai képzést biztosítanak.

Az alapítvány elnöke Józsefváros második ovi-foci pátyájának avatásán jelentette be,

egyÜttműködést kötöttek a Magyar Kézitabda Szövetséggel az ovi-kézi program

kidotgozásárót. Ehhez Tóth Tímea, korábbi sokszoros válogatott, vitágbajnoki ezÜstérmes

és Európa-bajnokĺ bronzérmes kézitabdáző nyŰjt szakmai segítséget.

Megvalósítás: Józsefváros születésnapján avatták fel a keri.]let második ovi-foci pátyáját a

Katica Bötcsőde és Napközi otthonos ivoda udvarán. A Magyar lerměr Nagydíjjat

kitÜntetett műfÜves pátyát az önkormányzat nevében Sántha Péterné alpolgármester és az

ovĺ-Foci Közhasznú Atapítvány elncike, Molnár Andrea adta át a gyerekeknek, akik az első

meccsek után jóízűen fogyasztották Józsefváros születésnapi tortáját.

NoVEMBER ĺ. lozsewĺłRos SZÜLETÉSNAPJA . TURAY lDA sZíNHÁz ELŐADÁsA

Helyszín: Kátvária tér - Turay |da Színház

Feladatok: hetyszínbejárás, egyeztetés, rendezvény ügyelete.

; Szakmai háttér: Szüretésnapi Ünneptésre hívta Kocsis Máté potgármester és Sántha Péterné

:i'. november 7-én Ünnepelte fennátlásának f37. évét. A mai Józsefváros terÜletén a XV||l.

század etején az akkori - faltat kcirÜtvett - város takóinak kertjei voltak tal'álhatók, a

,- mostani Vl||. és |X kerijtet volt az úgynevezett ,,a[só kert''. Városrészijnk 1777-ben kapta a
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nevét Szent Jőzsefrő|., bár Mária Terézia azt hitte a városlakók neki akarnak kedveskedni,

hogy fiáról nevezik el az Józsefvárost. A jelenre rátérve az alpolgármester felhívta a
figyelmet, hogy a viharos évszázadok után kerÜtetÜnk 20,|0 óta tátványosan fejtcídik. Kocsis

Máté potgármestersége alatt a főváros legdinamikusabban fejtődő városrésze lett.

Megvalósítás: Díszelőadással várta a kerÜlet időskorú takóit Józsefváros vezetése a Kátváńa

téren tatátható nem rég megnyílt Turay lda Színházba. Az etőadás apropója Józsefváros

születésnapja vott. Sántha Péterné atpolgármester Kocsis Máté potgármester nevében is

köszöntötte a megjetenteket majd feletevenítette városrészĹjnk történetét.

NOVEMBER 1f . SZOCIAUS MUNKA NAPJA

Helyszín: H1 3 Diák-és Váttatkozásfejtesztési Központ

Feladatok: hetyszínbejárás, kapcsolattartás a Humánkapcsotati irodával és a potgármesteri

kabinettel, catering megrendelése, fellépő felkérése, meghívó és forgatókönyv elkészítése,

narrátor felkérése, hostessek biztosítása a rendezvény, virágcsokrok megrendelése, a

helyszínen való résaĺétel, az esemény koordinátása és lebonyotítása.

Szakmai háttér: Budapest Főváros V|||. kerütet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-

testÜlete a helyi önkormányzatokról szóló 11/2006. (|||. 10.) számú törvény atapján

rendeletet alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méttó

elismeréseként a Józsefvárosban adományozható kitüntetések egységes szabátyozására.

,,Józsefvárosi Szociális Munkáért'' szakmai kitÜntetés adományozható annak a

magánszemétynek és szakmai közösségnek, aki Józsefvárosban szociális szakterlileten

kiemetkedő szakmai munkát végzett.

Megvatósítás: November 12.én, a szociális munka napján Józsefváros vezetése a

hagyományokhoz híven köszöntötte az önkormányzat szociális e[látórendszerében

dol'gozókat. A Hí3-ban tartott jó hangutatú ünnepségen a Józsefvárosi.Szociátis Munkáért

és a Potgármesteri dicséret kitÜntetések átadása mellett Sántha Péterné alpolgármester

bejetentette: az ágazat dol.gozói a keri.jtetben idén is számíthatnak a ,|3. havi fĺzetésre.
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NoVEMBER 14. RENDVÉDELM| NAP

Helyszín: Hivatal - Házasságkötő terem

Fetadatok: kapcsolattartás az onkormányzat közbiztonsági referensével és a potgármesteri

kabinettel, catering megrendelése, meghívó és forgatókönyv e[készítése, narrátor

felkérése, hostess biztosítása a rendezvény, virágcsokrok és borok megrendelése, a

helyszínen való részvétel, az esemény koordinátása és lebonyotítása.

Szakmai háttér: A Józsefvárosban adományozható kitÜntetésekrőt szólő 11/7006. (t||. 1o.)

5. 5-a szerint ,,Józsefváros rendjéért'' kitÜntető cím adományozható a Józsefváros

rendjéért kifejtett átdozatos tevékenység elismeréseként, a közrendért bátor hetytátlást

tanúsító civiI szeruezeteknek, 
'ugán,,"'étyeknek 

és a rendvédetmi szervek áttományának

tagjai részére.

Megvatósítás: Iinmár hagyományosan a Rendvédelmi Nap keretében tÜnteti ki a józsefvárosi

önkormányzat azokat a rendvédelmi dolgozókat, akik kiemelkedően sokat tettek a kerÜlet

biztonságáért, i lletve munkáj ukkat pétdát mutattak munkatársaiknak.

A kitijntetések átadásánát jeten vott Papp Károty országos Rendőrfőkapitány, Bucsek Gábor

Budapesti Rendőrfőkapitány, Palotai Zsolt Gábor Fővárosi Katasztrófavédelem

ĺgazgatóhelyettese, Segyevi Zoltán, a Vlll. kerüteti rendőrkapitányság vezetője, valamint

az önkormányzat vezetése iészérőt Sántha Péterné és dr. Sára Botond Atpotgármesterek. A

díjak átadása után Papp Károty országos rendőrfőkapitány mondott pohárköszöntőt.

NoVEMBER 27. Kocs|s sÁtĺoon eĺĄLÉxrÁgúJÁNAK AVATÁSA

Helyszín: Kátvária tér

Feladatok: helyszínbejárás, hangosítás lekérése, kapcsolattartás a Fradi Baráti kör

elnökével, meghívó elkészítése, lepet és szalag és koszorú biztosítása, Turay |da Színház

emeleti termének biztosítása, rendezvény lebonyotítása.

Szakmai háttér: Minden Ídők egyik tegjobb magyar tabdarúgója az tjtvenes években a Kőris

és az Itlés utca környékén nőtt fe[. Kocsis Sándor a magyar válogatottban 68 mérkőzésen 75

gólt szerzett, az 1954-es vitágbajnokságon pedig gótkiráty is [ett. A tiszteletére készĹjlt,

Józsefváros önkormányzata áttat is támogatott dombormű - atkotója Fekete Géza

szobrászművész - avatására Barcelonában étő fia, ifjabb Kocsis Sándor is Magyarországra

látogatott.
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Megvatósítás: Az Aranycsapat legendás csatárának áltítottak emlékművet a Kátvária tpren,

aki kamaszéveit a V|ll. kerÜl'etben töttötte. Az olimpiai bajnok, vitágbajnoki második

hetyezett Kocsis Sándor tisztetetére készÜtt domborművet Sántha Péterné, Józsefváros

alpotgármestere, ifjabb Kocsis Sándor, illetve Rudas Ferenc, azFfC Baráti Körének e|'nöke

leplezte le.
'l

3. 2014. december

DECEMBER 5. - H|VATAL|M|KUńS

Helyszín: Hivata|'- 300-as Díszterem

Feladatok: egyeztetés a Polgármesteri kabinettel és Betső eltátási irodával, catering

megrendelése, Mikutás műsor megrende[ése, terem berendezése, technikussat vató

egyeztetés, helyszínen való résaĺétel és koordinálás.

Megvatósítás: A rendezvényen a Hivatati dotgozók és gyerekeik vettek részt, és egy Mikutás

műsorral kedveskedtünk nekik. Kaptak ajándékcsomagokat, és karácsonyi catering várta

őket.

DECEMBER 7. - KoRC5oLYAPÁLYA

Helyszín: Józsefváros - Horváth Mĺháty tér

Feladatok: A józsefvárosi Jégpátya december 7-február 5 között Üzemel a Horváth Miháty

téren, a józsefvárosi gyerekek reggel 8-14 őráig ingyen vehetik igénybe a pátyát és ingyen

kölcsöncizhetnek korcsolyát. Feladatunk volt a kapcsolattartás és egyeztetés a

kivitetezővel, a VárosÜzemeltetési Szolgálattal és a KcizterÜlet-fetügyetettet. A munkálatok

kivitetezésének fetügyeletek, promóció a kerĹjleti takosok és iskoták feté.

Szakmai háttér: Józsefváros <inkormányzata négy héten át tartó Ünnepi programsorozatot

indított decemberben, amelynek egyik helyszínén, a főtéren egy jégpálya is nyítt. Más

pátyákkat ellentétben a hűtőfotyadékot keringető csövek itt nem a betonban Vagy a

fötdben futnak, hanem a díszburkolat felett, hogy a kivitelezők megóvják a nemrég

fetújított főtér burkolatát, egy úgynevezett geotextil anyaggal borították be.

,,A pálya atapja homok, amelyet egyenletesen terítettek szét a téren, hogy vízszintes

fetütetet biztosítsunk a jégnek, illetve annak a hűtőkörnek, amely l'eszigetel'i a területet,

hogy gyorsabban megfagyjon a jég _ mutatott rá a kivitel ező. Szász Róbert elmondta azt is,

,.

l
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a pátya építésének talán legfontosabb elemei azok a gumiszalagok, amelyek a hűtőboxhoz

kapcsolódva keringetik majd a glikolt, vagyis azt a hűtőközeget, amely a pátyára locsolt

vizet megfagyasztja és 5-í0 centiméter vastagságú jéggé duzzasztja.,,

Megval'ósítás: A szomorkás időjárás etlenére több csatád is kipróbátta Józsefváros új

főterén, a Horváth Miháty téren vasárnap megnyílt korcsolyapátyát. A megnyitón, a

december 7-i napon a korcsotyázás mindenkinek ingyenes volt. Napközben több program

várta még a családokat, a második adventi gyertyát este fél hatkor gyújtották meg.

DECEMBER 19 - HIVATALI KARACSONY

Helyszín: Hivatal 300-as díszterem

Feladatok: egyeztetés a polgármesteri kabinettel és a betső ettátási irodával, catering

megrendelése, helyszínbejárás, technikus kérése a rendezvényre, fe[[épő fetkérése és a

helyszíńen vató biztosítása, megrendelők és szerződések megírása, helyszínen va[ó

részvétel és koordinálás.

Megvalósítás: A rendezvényen a Hivatal dolgozói vettek részt, 250 fő. Potgármester úr

köszöntőjét követően, Kis Áaám humorista műsora következett, majd karácsonyi

finomságokkal vendége[ték meg a dolgozókat.
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V.

1.

lozservÁRosl szERreszrŐsÉc

Bevezetés

A Józsefvárosi tnkormányzat képvisető-testülete áttat alapított, hetente 5f ezer

pétdányban,,ingyenesen megjetenő Jőzsefváros újság a közszolgátatiság jegyében működik.

2014.ben 44 alkalommal jelent meg, lapszámonként 1ó otdal terjedelemben.

Az atapító önkormányzat az atábbiakban határozta meg a tap cétját és jettegét:

,,a Józsefvóros (ljság önkormónyzati, kt)zszolgálati, közm(jvetődési és a lakossóg

hiteles tájékoztatására alapított időszaki kiadvóny, amely aVIil. kerüIeti lakossógot

leginkóbb érintő helyi és közügyekben rendszeres tójékoztatóst ny(ljt, beszómol a

testí,jlet legfontosabb döntéseirőI. A lap köteles kiizölni a jegyzőÍ közleményeket,

felhívósokat, rendeleteket. A lap feladata tovóbbó, hogy a kerület kulturalis és

közművelődési éIetérőI tójékoztatást nyújtson' megnyilvánulási lehetőséget adjon a

kerüIetben mĹjködő nagyobb egyházi gyüIekezeteknek, a nemzeti és etnikai

kisebbségek kulturáIis jogai érvényesítésének, és beszómoljon az önkormanyzat

intézményei ne k é Ie té ről', .

A független, közéteti kiadvány a kerÜlet tegtöbb háztartásába és közintézńényébe

eljutott. A hirdetési felÜletek értékesítésével az újság az önkormányzat és a Józsefvárosi

Közösségi Házak Nonprofit Kft. számára reklámbevétett is termelt.

A papír alapú informácĺóhordozóval párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros

internetes hontapját (www.iozsefvaros.hu) és a Facebook közösségi oldalon

(www.facebook.com/iozsefvaros.hu) vató megjelenését is. A weblapot, amelyen naponta

f.3 Új hír jetenik meg. A szerkesztőség gondozza a Józseíváros alkalmazást is, amelynek

köszönhetően mobileszközokről érhetők e[ a kerljlet hírei, programjai és az ĺigyintézéshez

szükséges i nformációk.

Hetente 2-3 kisfilm is készüt, a mai online igényeknek megfeletőe n, 2-4 perc közötti

terjedelemben. A jozsefvaros.hu oldalon és Józsefváros Facebook-otdatán megjelenő

kisfitrnek rövid, tényegre törő anyagok. Tartalmilag összhangban áttnak a többi médium

híranyagaival, többségükben a helyi kulturális és a közétet eseményeirőt szólnak.

il
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Egyéb kíadványok 2014

Az etmú|'t évben a szerkesztőség a fent emtített.médiumokon mellett további kiadványokat

is készített:

Virágos Józsefváros - 24 oldalas kiadvány a Virágos Magyarországért verseny

zsűritagj ai nak részére.

Józsefváros 2010-2014 - Egyedi kivitelezésű kiadvány az tinkormányzat évek alatt

végzett munkájárót.

Palotanegyed Fesztivát - A fesztivál műsorfüzetének összeáttítása, szerkesztése,

nyomdai etőkészítése.

Plakátok, meghívók - A?O14-ben.átadott terek (pt.: Teteki, FiDo, Kátvária, Horváth

Miháty), játszóterek (Tisztes utca), Te Szedd akció ptakátjainak, meghívóinak,

hirdetéseinek megtervezése, kivitelezése.

Józsefvárosi Parkolási Kisokos - A Józsefvárosi Parkolás.Üzemeltetési Szotgátat

részére a parkolási övezetek ápritis 15-i bővítésével kapcsolatban 2 darab ptakátot.

szórólapot, í hirdetményt, és egy,,Józsefvárosi Parkotási Kisokos'' című, 12 oldalas
_ a tudnivatókat tetjes körűen tartalmazó - fĺjzetet készítettÜnk. A hirdetményt a

Józsefváros újságban és a Józsefváros Facebook o[da[on, a kisokost a Józsefváros.hu

webolda[on pubtikáttuk.

. Uj honlap előkészítésének munkálatai - tervezés, szerkesztés, design-elemek,

tesztelés, stb.

2. Feladatok

Magas színvonalon szolgálni a kerĹjletben étők információhoz jutását hetyi Ügyekben

és a kerületet érintő országos témákban.

Etső kézbőt tájékoztatást nyújtani az önkormányzat fontos döntéseiről', a képviselő-

testÜlet határozatai ró[.

Az önkormányzat áttat kiadott közlemények megjelentetése.

Folyamatos tájékoztatás a közterületeinket érintő fejlesztésekről, beruházásokrót.

Szoros kapcsolatot tartani Józsefváros közintézményeivet, beszámolni

működésükről. Kiemett fetadat: tájékoztatás a Józsefvárosĺ EgészségÜgyi Szotgátat

áttat nyújtott egészségügyi szotgáttatásokrót

Lehetőséget biztosítani a képvisető.testi'jlet pártjainak (Fidesz-KDNP, MSZP, Jobbik,

l-^^P, DK, PM), hogy a közérdeklődésre számot tartó, fontos és aktuátis kérdésekben

ki nyi tvánítsák vé[eményÜket.

I
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Bemutaťni és népszerűsíteni Józsefváros kulturális, művészeti és civit étetét.

Tudósítani a. kerĹjleti iskoták életéről, eredményeiről, a diákok kiemetkedő

szerepléseirőt ugyanúgy, mint az idős otthonokban történő közösségi eseményekről,.

Vagy a lakosokat érintő szociális témákrót.

Teret adni a kerÜtetben működő nagyobb egyházi gyÜlekezetek bemutatkozására.

A kerületi hagyományok ápolása, a helyi identitástudat erősítése.

Az egészséges él.etmódra vató serkentés.

A környezettudatos és jogkövető magatartás népszerűsítése.

A kikapcsolódás, a rekreáció elősegítése.

A józsefvárosi fesztivátok és kulturális rendezvények beharangozása és tudósítás

ezekrőt.

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

3. Eredmények

A szerkesztőség a fenti feladatokat az önkormányzattat és a polgármesteri hivatallal

áttandó kapcsolatot tartva valósította meg. A hivatalos köztemények, a programajánlatok

és a hirdetések gondozása és közlése metlett a 1ó otdalas heti kiadványban éves

összegzésben közel 900-1000 cikk. Ezzel a kerÜletben étők számára a legfontosabb hetyi

információforrás volt. Emellett igyekezett erősíteni a józsefvárosiak identitástudatát, és

biztosítani a papír alapon vató minét szétesebb kcirű tájékoződás tehetőségét azok számára,

ąkiknek erre nincs más módjuk.

A jozsefvaros.hu honlap a frissÜtő hírek - éves összegzésben közel 1400_1500 cikk - mellett

megjetenítette a képvisető.testÜl.et Üléseihez kapcsotódó előterjesztéseket, önkormányzati

határozatokat, rendeleteket, az tjnkormányzati intézményi és gazdasági társaságokat

érintő információkat, az önkormányzati és áttamigazgatási hatósági ügytípusokat,

összekapcsolva a Potgármesteri Hivätat ittetékes szervezeti egységeivel, ügyintézőkket és

tettitthető nyomtatványokkal, közzétette a közérdekű adatokat, mindezt kiegészítve teljes

archívum. és RSS funkcióval, Facebook-integrációvat, kerÜteti programajántókkat,

szavazással kapcsolatos adatok kĺjzzétételévet, keresőfunkcióval, stb. A honlapon

követhetők voltak a képviselő-testÜlet ülései is.
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Vl|. Közmunka
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1. Közérdekű önkéntes munka

20,|4-ben 23 tő cinkéntes jelentkezett a Kft.-hez, akiknek az aktív korúak ettátására vató

jogosultság feltétele, hogy egy éven belljl 30. nap önkéntes tevékenységet lásson el. A

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. befogadó szervezet, igy minden jelentkezőt

tudtunk fogadni.

Egyéb kisegítő tevékenységet végeŹtek az intézményben, melyek áttatában a következők

voltak:

. udvartisztántartása,

o terem rendezés az alsó szinten /felÜgyelettel/,

. nyáń tábor atatt ételdobozok címkézése,

. Bol.hapiac rendezvény segítése,

. raktár rendezése,

. takarítás,

. sportudvar rendben tartása nyári tábor ideje atatt.

A 30 munkanap l'etelte után igazolást áttítottunk ki, melyet a felülvizsgátat atkatmával a

Csal'ádtámogatási Irodán mutattak be.

2. Közérdekű munka (szabálysértők)

Az e[mú[t évben 26 fő jetentkezett közérdekű munkára, átlagosan 4?,5 őrát dotgoztak [e.

Budapest Főváros Kormányhivatal Vlt|. Kerületi Munkaügyi Kirendeltségévet szoros

kapcsolatban állva fogadjuk a közérdekű munkavégzésre kcĺtelezetteket, egyszerre

maximum 5 főt. Ađ. ország bármel.y pontjárót fogadhatunk közérdekű munkára

szabálysértőket, ennek feltétete, hogy a takóhety szerinti illetékes Munkaügyi

Kirendeltségen kérje, hogy a Kft.-hez jetötjék ki munkavégzésre.

|ntézményi takarítói és kisegítő munkakört tudunk biztosítani. Az intézményhez kijetött

szabálysértők ledolgozták a rájuk kiszabott óraszámot, senkit nem kellett elutasítanunk.

l
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3. Közfoglalkoztatás

2014. ápn|is 30-án ért véget a 2013-mas évben indult téti közfoglatkoztatás. osszesen 40

kutturátis segítő, és 25 takarító/segédmunkás vett részt a programban. Ez volt az etső

olyan program' ahol a foglalkoztatottak egy része alapképzésen vehetett részt,

végzettségtőt fÜggően. A képzés időtartama alatt megkapták a szerződésÜkben szereplő

bérÜket.

A következő program fO14 májusában indult, 85%-os támogatottsággat. 60 fő kuttúrátis

kisegítő, és összesen 6 fő karbantartó, segédmunkás, kulturál'is szervezőt tudtunk

foglalkoztatni. Ez a szakasz 2014. szeptember 30-ig tartott.

2014 októberében 74 fő vett részt kozfogtalkoztatásban, melybőt 60 fő kurturátis kisegítő

(zenész) volt. Az októberi programot egy alkalommal lehetett hosszabbítani, november 30-

ig.

20í4. december 1-jétőt indult et a téti közfogtatkoztatás, 60 fő zenésszel és ĺ3 fcí Ügyviteti

alkalmazott, segédmunkás, takarító, karbantartó munkakörben foglalkoztatottakkal. A

program 2015. február 28.ig tart, í00%-os támogatottsággal.

i1
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PénzÜgyi Beszámoló

KAPoTT rÁmocłrÁsox:

Atapítótót kapott támogatás

Központi köttségvetésbőt kapott támogatás

összesen:

xÓlrs ÉcvETÉs l ľÁłtocĺrÁsoK FELHAsZNÁLASÁNAK BEMUTATÁsA:

1. KerÜteti onkormánvzattól kaoott támosatás

- Bevételek:

- Kiadások:

o anyagköltség:

o igénybevett szolgáltatások: 135.132.370,- Ft

354.498.508 Fr

o egyéb szolgáltatások

o bankköltség

o bérköttség

38.444.065 Ft

392.942.573 Fr

o személyi egyéb kifizetések 13.591.001,- Ft

o bérjárutékok

o egyéb ráfordítás

o értékcsökkenés

] ] - Bevételek: 38.444.065,- Ft
i..l - Kiadások: bér, bérjáruték (közhasznú alkalmazottak) 41 .099.z6z,- Ft

354.498.508,- Fr

25.551.í98,- Ft

2. Fővárosi tnkormánvzattót kapott támoqatás:

770.444,- Ft

2.110.449,- Ft

1f1.691.623,- Ft

]L

tl
I

36.5í 3.605'- Ft

- ó.58í.955,- Ft

28.041.860,- Ft
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Soľ-
sz,ám

A. Osszes közhasznű tevékenyséq bevétele

1

A tétel megnevezése

Kĺizhasznú célú miĺködésre kaptt

B.

tá

2.

mogatás

C.

a.) alapítótól

Vá||alkozásĺ tevékenysés bevétele

a

b. ) központi költsésvetésből

osszes bevétel (A+B)

c.) helvi önkormányzattól

Át.

d.) egyéb

5. Egyéb bevétel

Soľ-
szám

PáIvázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből
szttrmaző bevétel

D.

Tasd íiból sztrmaző bevétel

Közhasznrĺ tevékenység
ľáfoľdításai

E|őző év

300 562

E|őző év(ek)
helvesbítései

277 297

26f 931

E.

adatok E Ft-
ban

13

Vál|alkozási
tevékenység ľáfo ľdíts ai

713

A tétel megnevezése

0

0

Tárgyév

Anvasi ellesiĺ ráfordítas

6s3

Személyi iellestĺ ráfordítás

0

408

Ertékcsökkenési leírás

3 58f

393 654

0

Eeyéb ľáfoľdítás

0

F.

393 580

P éluugy i műveletek ráfordításai

t9 275

0

0

Rendkívüli ráfordítások

28 384

osszes rdfoľdí.tds (D+E)

354 499

0

G.

328 946

J

Adózás előtti
vállalkozási eľedménv
(B.E)

0

38 444

Anyasi ellesű ráfordítás

H.

0

Személyi ielleetĺ ľáfordítás

Adófizetési
kötelezettség

E|őző év

0

0

637

I.

Ertékcsökkenési leírás

il
!l
ll

0

Egyéb ráfoľdítás

Táľgyévi vállalkozási
eľedménv (G-I{)

0

0

I

P érzusy i mĺĺveletek ráfordítása i

276 s02

0

Előző év(ek)
helvesbítései

Tdrgyévi kiizhaszníl
eľedménv (A-D)

Rendkívüli ráfordítások

0

r09 413

0

130 918

44228
74

437 882

adatok E Ft-
ban

f7 48f
8 689

Táľgyév

0

0

0

28 847

0

0

412 378

8286

0

f0 303

164 flf

0

flz 895

0

258

0

f8 043

0

0

7 239

305 349

0

0

0

0

0

42 244

0

0

-463

0

258

r0 f03

0

27 6f3

r02

0

3 f59

0

-5r3

1 159

24 060

0

454 622

0

0

0

r 984

0

0

I 984

-18 724



VaEĺon felhasználásának bem utatása

Váttatkozási bevétel:

Váttatkozási kiadások:

o anya$köttség:

o igénybevett szotgáttatások:

o egyéb szolgáltatások

o bérköttség

o személyi egyéb kifizetések

o bérjárutékok

o egyéb ráfordítás

o érték csökkenés

A fentiek atapján megáttapítható, hogy a Józsefvárosi Közösségi Házak Közhasznú Nonprofit

Kft. a Budapest V|l|. kerijleti Józsefvárosi Önkormányzattal kötótt Támogatási

Szerződésében vállatt kötetezettségét tetjesítette.

44.ff8.663,- Ft

6.1f7 .909,- Ft

4.057.424,- Ft

18.085,- Ft

21.3f0.656,- Ft

4.394,-. Ft

6.298.174,- Ft

1.158.679,- Ft

3.259.154,- Ft

Budapest, 201 5.március 20.

Jś;:sofv/lľosi ľĺäĺ5sĺ{lgi |,iá;alĺ

Cínl' ,i 0B4 BLlĺĺapesi. |Vi

'1, g1', c i1ĺ l |7 - \ą5n74g-
ŕlci ó gzá iĺ : ?_?-,,.:i,)Ą 7

ll

il

Kovács Barbara
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Főbb témák

A keri'jleti étet kütönbözővonatkozásairót a Józsefváros újság és a társutt médiumok2014-

ben az atábbi témákban tájékoztatták a takosságot (a tetjesség igénye nétkÜt):

. önkormányzati hírek: képvisető-testÜleti i,itések közérdekű témákrót, jogcím

nétküti lakáshasználat rendezése, adósságcsökkentés, idősÜgyi stratégia, a kerĹ]let

f014-es költségvetése, téstÜleti viták (jutalomosztás, rezsicsĺikkentés,

bértakáspátyázat), tűosztás (Kék Pont) megszÜntetése, képzési és foglalkoztatási

programok, épületenergetikai fejtesztések több kerületi .intézményben, idősbarát

önkormányzat, önkormányzati rezsitámogatás, Józsefváros tortája,

rendeletmódosítások, kábítószerügyi egyeztető fórum, keri.]leti adósok,

önkormányzati segítség panetházaknak, kisebbségi önkormányzatok rendezvényeĺ,

felhívásai, 90-95-100 évesek köszcjntése, közvitágítás és csatornarendszer

fejlesztése, egészségijgy fej[esztése, iskolák támogatása, fejlesztése.

Események: sajtótájékoztatók, emlékÜnnepségek, kitÜntetések ' (bötcsődei

dotgozók, tűzottók, díszpo|'gárok, pedagógusok, köztisztviselők, egészségÜgyi és

szociátis dotgozók, rendvédelmisek), Négy Tigris piac bezárása, Ludovika Fesztivál,

operettgáta időseknek, Szépkorúak évzáró gátája, autómentes nap, Te-Szedd akció,

advent a Palotanegyedben, áttampotgári esklik, beszámotók a választásokrót.

Kerületi fejtesztések: új gyatogátketőhetyek és mozgássérütt parkolók,

önkormányzati ÜdÜtők fejlesztése, szobrok fetújítása, Magdolna negyed, város-

rehabititáció, házfetújítások, közterü[et-fej lesztések, játszótér.fej lesztések,

kcizösségi programok, Auróra utcai szakrende[őve[ kapcsolatos tervek, Európa

Belvárosa program 2, Teteki tér megújutása és az új pĺac, játszóterek, további terek

fetújítása (Losoncĺ, Gutenberg, ||. János Pát pápa tér, Kálvária tér, FiDo tér),

járdafetújítás, bötcsőde fetújítások, Népszínház utca virágosítása, Muzsikus

cigányok parkja, Coruin negyed, baba-mama szoba az önkormányzatban.

VárosÜzemeltetés: közcisségi kertek, kerékpánámaszok, nagytakarítások, tetje.s

kamerarendszer kiépítése, őstermetői piacok, kiemelt járőrozés a Palotanegyedben

és a Népszínház utcában, útfetújítások, járdafetújítások, faÜltetések,

önkormányzäti hirdetőtábták, parkotási Ügyek, parkotó-automaták, házfetújítások,

önkormányzati házak kamerarendszere, káptalanfiiredi és magyärkúti tábor,

i1
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aszfaltozógép, hangos kamerák, cserje. és faÜltetés, gyatogátkelőhe[y-festés,

utcanév tábták.

Fővárosi hírek, fejlesztések: Bubi, Rákóczi tér, t|. János Pát pápa tér, metróépítés,

forgalmirend.változások, Ludovika Campus, Erkel' Színház, Szemklĺnika megújutása,

új urológiai centrum, Fradi-stadion, Tavaszi Fesztivál, nagyberuházások,

tömegközlekedés fej|.esztése, holokauszt áldozatainak emtékhetye, szelektív

huttadékgyűjtés, ifjúságsegítő ĺroda, lovarda megújítása, új szupermarketek,

rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreirőt.

országos kérdések: rezsicsökkentés, Rezsipont, családi adózás, fiatalok munkába

áttása, áttami támogatás a gyerekházaknak (Biztos Kezdet), miniszteri évértékető az

orczy.parkban, pedagógus-béremetési program, nyári gyermekétkeztetés,

devizahitelesek megsegítése, nemzeti iskotagyĹimötcs program, foglalkoztatás,

gyed.extra, kormányzati hírek, rendeletmódosítások.

Közbiztonság: rendőrségi hírek, térfigyető kamerákrót szótó hírek, a polgárőrség

hírei, tudósítások a keri.jleti rendőrségget vató együttműködésről, áldozatvédetmi -

bűnmegelőzési program rendezvényei, Potgári védetmi vetétkedő a Kesztyűgyárban,

önkéntes potgári védelem egyetemisták körében, Bűnmegetőzés és áldozatsegítés

józsefvárosi modellprogram (több alkalommal is), képvisetői fogadóóra a

közbiztonságról, Józsefváros rendjéért kitÜntetésrőt szótó hírek. '

lskolai és óvodai események, hírek: óvodák fejlesztése, új nevet kaptak a

bcilcsődék, Totnai utcai bötcsőde további fejlesztése, óvodai és iskotai

ünnepségekrőt tudósítás, iskolai sportsikerek, kit[intetések, sportversenyek, játszó-

és sportudvar-fetújítások, műfiives pálya, sportsátor, könyvtárbővítés, tanévnyitók,

csereprogramok, ovisok rajzkiáttítása, iskolai évfordutók, az összes iskota és óvoda

bemutatkozása a beiratkozáshoz, tanári konferenciák, kórusta|'átkozók, ovilimpia,

tanévzáró, vakáció a Kesztyűgyár táborában.

Nézőpont rovat: a képvisető-testütet képvĺsel'őinek véleménye a következő

témákban: gyed extra, települések adósságai, rezsicsökkentés, nők és fiatalok

foglalkoztatása, Négy tigris bezárásáról, magyar gazdaság, közterek, MNP|||,
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egészségÜgy, közfoglalkoztatás, választások, bankok elszámoltatása, iskolakezdés,

térfigyető kamerák, Teteki téri piac, Auróra utcai rendető.

Portrék, interjúk: Kocsis Máté potgármester, Sára Botond atpotgármester, Egry

Attita alpolgármester, Ferencz orsolya képviselő, Batogh lstván Szilveszter

képviselő, Kovács Barbara, a Józsefvárosi Közösségi Házak Nkft. ügyvezető

igazgatója, Kökény Beatrix sportoló, orlóczĺ Lásztó a FĹjvészkert igazgatója,

Komássy Ákos képviselő, Suda Dezső polgármesterjelölt, Pintér Attita képvisęl'ő,

Simon György képvisető, Németh Attita polgármesterjelölt, Jakabfy Tamás l-łlP-

képviselő, Makai |stvánné képvisetőjetcil't, Jani Anna építész, Horváth K[ára rendőr,

Malecz Bétáné műtősnő, Btahó József asżtalos, Segyevi Zottán rendőrkapitányság-

vezető, Jobaházi András órásmester, Bajzáth Ferenc plébános, Szelei Szabolcs, a

Google Magyarország marketing igazgatója, Dúró Dóra országgyűtési képvisető,

Szabóné Fónagy Erzsébet, a Ktik tankerÜleti igazgatója.

Szociális segítség: Infopont, Józsefvárosi Szociális és Gyermekjótéti központ,

Életmentő pont, ételosztások, áttásbörzék, jelzőrendszeres házi segítség,

közfogtatkoztatás, ingyenes Co-mérő, Védőhátó program fiatatoknak, kedvezm{nyes

nyaralás, mentorprogram, bötcsődei gondozási díj' áttásbörzék a Kesztyűgyárban,

hátrányos hetyzetű gyermekek támogatása, ingyen tankönyv és írószerutalvány,

jótékonysági rendezvények, karácsonyi élelmiszercsomagok, adománygyűjtés,

családok, magányosok karácsonyi támogatása.

Jeles napok és megemlékezések: március ,|5., húsvét, a Magyar Kul.túra napja,, a

Fötd napja (padfestéssel), Magyar Hősök Napja, Bauer Sándor emlékezete,

Gyermeknap, Pedagógusnap, Nemzeti osszetartozás Napja, kommunizmus

áldozatainak emléknapja, Szent Miháty nap, Józsefváros szütetésnapja, Nemzeti

gyásznap, október 23., Harminckettesek emtéknapja, hős katonaoruosok, karácsonyi

események

Lakossági fórumok: Európa Belvárosa ||., Magdolna negyed (tö,bb fordutóban),

Teleki téri piac, Palotanegyed, Kálvária és Teleki tér, Szomszédsági rendőrség,

Roma szociátis fórum, rezsicsökkentési fórum, Népszínház utcai workshop.

Kijzterijtet.fe1Ügyetet: hírek (terek őrzésérő|', kutyafuttatókról, fejlesztésekről,

ingyenes parkolásró[, szigorításokról), közlemények, interjúk, kitÜntetések.

25t



Katasztrófavédelem: a tűzottók eredményeiről, gyakorlatozásairól, oltásokrót és

mentésekről, robbanóanyagok hatástatanításárót szótó hírek, kerületi tűzottóság

fejtesztése, lakosságvédetmi intézkedések az önkormányzatnál, katasztrófavédetmi

vetélkedő, képzőközpont Józsefvárosban.

tdősek klubjainak rendezvényei: farsang, Ünnepségek, bográcsfőző Verseny'

névnapi bátok (Anna, Katalin), babakiáttítás, süteménysütő, Vers- és prőzaírő

Verseny, kirándutások, táncverseny, szüreti mutatság, rendőrök etőadása, cirkusz,

színházjegyek, képvisetők az idősek ktubjaiban.

Egészségügyi felvilágosítás: szĹĺrőszombatok, nőnapi tanácsadások, Hasznos

tanácsok; nyári immunerősítő ételek, atlasz-csigolya; az Auróra utca szakrendelő

orvosainak fetvitágosító cikkei - emtőrák, pollenallergia, allergológiai szűrés,

demencia-szűrés, stb.

Felekezetek hírei: Egyházi fejtesztések-fetújítások, jeles napok, rendezvények,

események, évfordul'ók, egyházi Üzénetek, útravalók, Katotikus Hétvége, adventi

események

Nekrológok: Hegyi |mre a Józsefváros újság szerkesztője, Yácz Gyula Bauer Sándor

nagybátyja, Buffó Rigó Sándor prímás, Fátyot Zoltán muzsikus, Roska Tamás

professzor, Temptom Kati a Nap Ktub atapítója, Szárits Árpád orvos' Lánczky Lásztó

képvisető.

Helyi érték: őstermelői piacokrót beszámoló, közösségi kertek létrehozásáról

tájékoztatáś, helytörténeti írások, műem|'ékvédelem, koszorúzások (Putszky Ferenc,

ethunyt tűzottók, vitágháború áldozatai, hős orvosok, Bauer Sándor, '56-osok),

emtéktábták (Kocsis Sándor, ELTE hotokauszt áldozatok emlékére) avatása, százéves

házak, védett épi.itetek, Fitneszk|'ub, Corvin mozi, ,,az utca hangja''.

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Turay lda Színház megnyitó és a főbb

etőadásokrót tudósítás, Muzsĺkus cigányok téń szoboravatás, Szenes |ván

emlékkoncert, Józsefvárosi Sörfesztivál, Palotanegyed Fesztivál (rendszeres

tudósítások), zenei nap az orczy-parkban, cigány kulturális [äP, Kesztyűgyár

ii
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sz[jletésnapja, Hangotj-rá!, Busójárás, Mikulás, Márton nap, Katatin bát, Autómentes

nap, Múzeumok Majátisa.

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: könyvesbott megnyitó, tudósítás

rendezvényekről, kiáttításokról, könyvbemutatókról, a szabadegyetem előadásairót,

tervek bemutatása, interjúk, a galéria programjainak heti ajántója.

H13 - Diák és Vállatkozásfejlesztési Kiizpont: tudósítás a jetentősebb

rendezvényekről és etőadásokrót - startup konferenciák, kiáttítások, akadémiák,

segítség regisztrátt áttáskeresőknek, irodalmi szalon, uniós pátyazati segítségnyújtás

stb., Mesterműhely, Fiatal Váttatkozók Hete, tanácsadások, képzések, stb.

Programajánlók és programbeszámotók: KesztyĹĺgyár, Erket Színház, Százados úti

művésztelep, Füvészkert, olasz Kultúrintézet, Coruin mozi, Kossuth Klub, Uránia

mozi, Nemzeti Múzeum, civi[ szervezetek rendezvényei, Zászlómúzeum kiáttításai,

Turay |da Szinház, Vasas Központi Könyvtár, Muzikum, Potgárok Háza, T|T

szabadegyetem programjai, pátyaválasztási kiáttítás, Természettudományi Múzeum

kiáttításai.

Szolgáltató rovatok: receptek, egészséges étetmód tanácsok, szépészeti tanácsok,

kertészkedés, rejtvény.

Hirdetmények: parkolási változások, kcizmeghatlgatás, pátyázati kiírások,

forgalmirend.váĺ'tozások, az önkormányzat és a potgármesteri hivatat meghívói,

tájékoztatói, fel'hívásai, közleményei; magyarkúti és káptatanfi.jredi közlemények,

civil szervezetek hirdetményei, bértakáspályázatok, közlekedési változások,

Józsefváros Kártya-elfogadóhelyek, árverési hirdetmények, ingyenes

szűrőszombatok, ingyenes képzések.
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KáptalanfÜred: Az. ijdiitő szeptember hónapban fogadott utoljára vendégeket.

Áttagmegóvási munkák folytak, valamint a strand teri.itetére kerÜlt áthetyezésre a vízmérő

óra, mely a szomszédos ingatlanon, mintegy 200 méterre vott tatátható. Az ÜdÜtőben tévő

gépek berendezések tétiesítése, értékbiztosítása jetenteg is folyamatos.

UDULTETES

Magyarkút: A |V. negyedév folyamán 7 iskotai csoportban 628 vendégéjszakát töttöttek a

kerütet áttatános iskotásai. Az Erdei lskota program keretében főként környezet-, és

természetismereti foglalkozásokat tartottak, melyeket kirándutásokkat kötöttek össze.

Többek között:

Vác,Diósjenő, Nógrád, Veresegyháza, Bodormajor szerepelt a repertoárban.

Az Üdütő térítésmentesen biztosít minden csoport számára madár-és kisáttat bemutatót,

mely nagyon népszerű a gyerekek között.

Az intézményekket vató folyamatos kapcsolattartás jegyében ,,Nyítt Napot,, tartottunk,

melyre meghívtuk a kerÜlet valamennyi Áttatános |skotáját, ovodáját, Bötcsődéjét. A

megbeszélések a[ka[máva[ javaslatokat, ötleteket, kritikát várunk az intézményvezetőktől,

kísérő pedagógusoktól.

Nemcsak a gyerekek, de felnőttek ĺs jelentkeztek az ÜdÜtőbe. A Józsefvárosi Polgárőr

EgyesÜlet tartott 2 napos csapatépítő tréninget Magyarkúton.

Karbantartás -fetúj ítás:

A negyedév fotyamán etkészítettük a faanyag tárotó kÜtső faborításának cseréjét, a Kövessy

Erzsébet Gimnázium és Szakközépiskota diákjainak aktív közreműködésévet el'készÜl't a

borítás, valamint a kerti bútorok festése.

A főépÜtet és az ebédtő közötti szabad téri köztekedő helyett tetőve|' fedett folyosót

alakítottunk ki.

Etvégeztük a konyhai csaptelepek cseréjét, a fÜrdőhetységekbe

szappantartókat, valamint új Wc kagytókat szerettÜnk fet.
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Vl|. Közmunka

1. Közérdekű önkéntes munka

2014-ben 23 fő önkéntes jetentkezett a Kft.-hez, akiknek az aktív korúąk ettátására vató
jogosultság feltétete, hogy egy éven betÜt 30 nap önkéntes tevékenységet tásson et. A
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. befogadó szervezet, így minden jelentkezőt
tudtunk fogadni.

Egyéb kisegítő tevékenységet végeztek az intézményben, melyek áttatában a következők
voltak:

. udvartisztántartása,

o terem rendezés az alsó szĺnten /fetügyetettel/,.
o nyári tábor atatt étetdobozok címkézése,
. Bothapiac rendezvény segítése,

. raktár rendezése,

. takarítás,

. sportudvar rendben tartása nyári tábor ideje atatt

A 30 munkanap letette után igazotást áttítottunk ki, melyet a felÜtvizsgátat atkatmával a
Csatádtámogatási lrodán mutattak be.

2. Közérdekű münka (szabálysértők)

Az elmútt évben ?6 fő jelentkezett közérdekű munkára, átlagosan 42,5 órát do|'goztak [e.
Budapest Főváros Kormányhivatat Vll|. Kerüteti MunkaÜgyi' Kirendettségévet szoros
kapcsotatban á|'tva fogadjuk a közérdekű munkavégzésre kötelezetteket, egyszerre
maximum 5 főt. Aű, ország bármely pontjárót fogadhatunk közérdekű munkára
szabálysértőket, ennek fettétete, hogy a takóhety szerinti ittetékes MunkaÜgyi
Kirendettségen kérje, hogy a Kft.-hez jetötjék ki munkavégzésre.

|ntézményi takarítói és kisegítő munkakört tudunk biztosítani. Az intézményhez kijetött
szabálysértők tedotgozták a rájuk kiszabott óraszámot, senkit nem kellett elutasítanunk.
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3. Kłizfoglalkoztatás

2014. ápritis 30.án ért véget a 2013-mas évben indutt téti közfogtatkoztatás. összesen 40
kulturális segítő, és 25 takarító/segédmunkás vett részt a programban. Ez volt az első
olyan program, ahot a fogtatkoztatottak egy része alapképzésen vehetett részt,
végzettségtőt fÜggően. A képzés időtartama alatt megkapták a szerződésÜkben,szereplő
béri.iket.

A következő program 2014 májusában indult, 85%-os támogatottsággat. 60 fő kutturális
kisegítő, és összesen 6 fő karbantartó, segédmunkás, "kulturális szervezőt tudtunk
fogtalkoztatni. Ez a szakasz 2014. szeptember 30-ig tartott.

fO14 októberében 74 fő vett részt közfogtatkoztatásban, merybőt 60 fő kutturátis kisegítő
(zenész) volt. Az októberi programot egy alkalommal lehetett hosszabbítani, november jo-
ig.

2014. december 1-jétőt indutt et a téti közfogtatkoztatás, 60 fő zenésszel és 13 fő ügyviteti
alkalmazott, segédmunkás, takarító, karbantartó munkakörben fogtatkoztatottakkat. A
program zo15. február 28-ig tart, 100%-os támogatottsággat.
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Pénziigyi Beszámoló

KAPoTT ľÁmoołľÁsox:

Atapítótót kapott támoeatás

Központi köttségvetésből kapott támogatás

Osszesen:

ro !.ľs ÉcveľÉs l rÁilocłrÁso r r e L Hłsz NÁLłsÁľłłr e eń^urĺrÁsn :

- Bevételek: 371 f38 667,. Ft
- Kiadások:

'o anyagköltség: f5 561 097,. Ft
o igénybevett szotgál'tatások: 135 28,ĺ 77f,- Ft
o egyéb szolgáltatások 771 110,- Ft
o bankkti|'tség f 110 449,- Ft
o bérköttség 1f1 86f 497,- Ft
o személyi egyéb kifizetések 13 591 163,- Ft
o bérjárutékok 3 6 559 741 ,- Ft
o. egyéb ráfordítás 6 596 550,- Ft
o értékcsökkenés z8f55 888,- Ft

371 238 667 Ft

2. Budapest Főváros Kormánvhivatata V|lI kerületi munkaĹjevi kirendeltsée á[ta[ nvúĺtott
támoeatás:

- Bevétetek: 38 444 065,. Ft
- Kiadások: bér, bérjáruték (közhasznú atkalmazottak) 41 099 f61,- Ft

38 444 065 Fr

409 68273ZFt

L]
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Sor-
szám

A. osszes közhasznú tevékenység bevéte|e

1.

B.

A tétel meg1evezése

Közhasznú cétú működésre kapott
támogatás

c.

z.

Vállaĺkozási tevékenység bevétele

a.) atapítótót

3.

osszes bevétel (A+B)

b. ) központi ktittségvetésbőt

4.

Sor-
szám

c.) hetyi önkormányzattót

5.

d.) egyéb
Pátyázati úton elnyert támogatás

D.

Közhasznú tevékenységből
származó bevétet

Közhäsznú tevékenység
ráfordításai

Tagdíjbót származó bevétet
Egyéb bevétet

Ĺlozo
ev

300 562

277 297

Előző év(ek)
helvesbítései

E.

z6z 931

Vállalkozási tevékenység
ráfordítsai

13 713

adatok
E Ft-ban

A tétel megnevezése

Tárgyév

0

653

Anyagjetlegű ráfordítás

0

408

410 394

Személyi jettegű ráfordítás

0

3 582

Ertékcsökkenési leírás

410 3f0

0

F.

Egyéb ráfordítás

19 f75

0

371

PénzÜgyi műveletek ráfordításai

G.

0

28 384

osszes ráfordítás (D+E)

0

328 946

RendkívÜti ráfordítások

239
38 444

Adózás előtti vállalkozási
eredménv (B.E)

0

H.

0

Adófizetési kötelezettség

Anyagjettegű ráfordítás

l.

0

0

637

Személyi jettegű ráfordítás

E lozo
év

Tárgyévi vállalkozási
eredmény (G.H)

0

J.

Ertékcsökkenési Ieĺrás

0

0

Targyévi közhasznu
eredmény (A.D)

Egyéb ráfordítás

276 502

0

0

Pénzügyi műveletek ráfordĺtásai

Előző év(ek)
helýesbítései

0

109 413

44 2f8

0

Rendkívüti ráfordítások

454 622

7Ą

130 918

f7 48f

adatok
E Ft-ban

8 ó89

Tárgyév

0

0

28 847

41f 984

0

0

0

164 362

8 f86
20 303

0

f13

0

f8 256
113

258

0

7 253

0

0

305 349

0

0

0

0

0

41 638

0

0

-463

10 042

0

2s8

f7 406

0

10?:

3 045

0

-565

1 144

0

24 060

0 454 621

0

0

0

0

2 590

0

0

f 590

-2 590
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Váttatkozási bevéte|' :

- Váttatkozási kiadások:
o anyagkö[tség:
o igénybevettszoIgá[tatások:
o egyéb szolgáltatások
o bérkcittség
o személyi egyéb kifizetések
o bérjárutékok
o értékcsökkenés
o egyéb ráfordítás

A fentiek al'apján megátl'apítható, hogy a Józsefvárosi
Budapest V!|t. kerüteti Józsefvárosi Önkormányzattat
váttalt kötelezettségét tetjesítette.

Budapest, 201 5.március 20.

44228 663,- Fr

61't8 010,- Fr
3 908 022,- Ft

17 419,- Ft
z1 149 782,- Ft

4f32,- Ft
6 252 038,- Ft
3 045 126,- Ft
1 144 094,- Ft

Közösségi Házak Nonprofit Kft. a
kiitött Támogatási Szerződésében

'l

Nonprafit l(ft.
Cíń:1084 Budapest, lvlátyá5 tér 15.

Ad ószó m : 22 7 l:61 17 -2' 4 2

Kovács Barbara ügyvezető igazgató
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