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Hĺ3 Akadémia. online Marketing. Personal Branding & NetworkÍng.

December 2. A Hí3 Akadémía harmadik előadása a személyes brand építés

vitágába engedett be mĺnket, olyan neves előadó segítségével, mint Schleer

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

mely segítségévet könnyedén és sikeresen tudunk kitűnni a tömegbĺíl és

sĺkeres Ĺizleteket tudunk kötnÍ akár egy konferencia kávészünetében. Az

előadásában követendő, illewe elrettentő peldákat is hozott, hogyan lehet

saját szeméýiségünkre brandet építenÍ. Az előadás második fetében pedig

interaktívan bevonva a közönséget networking módszereket mutatott be

mely segíthet az üzletkötésben Vagy.tz Ĺizletĺ partnerek szezésében.

Az előadáson 12 ember vett részt. E.kereskedelem. December í0. A Hĺ3

Akadémia negyedik előadása az E-kereskedelem vitágába engedett

bepitlantást egy gyakorlati etőadón kereszti'il. Vasvári Zsombor, mint az e-

kereskedelem és webshop építés jeles szakembere egy interaktív eladás

keretein belül elmesélte, mi az a 10 titok, amety szĺikéges egy sikeres

webshop el.indításához és sikeres miĺkĺjdtetéséhez. Az eĺ'őadó otyan példákon

mutatta be a fortétyokat, mint pl. a Vatera. Az előadás második fel'ében

pedÍg míndenki kérdésére válaszolt illetve kitért arra is, hogy 2015.ben

mĺ|'yen szol.gáltatás, illetve termék lesz a trend a webshopok vĺtágában.

Az előadáson 12 ember vett részt.

Hí 3 Nemzetkłjzí diáknap. FDE Akadémia: A vitázás mÍívészete Az

Felsőoktatási Diákszervezetek Egyesiilete sok szakmai diákzervezetet

magában fogtató, í0 éve indított kezdeményezés. Ernyőszervezetként

kiemelkedően közhasznú státusszal politikamentes, neÍn profitońentált

egyesületként működik az oĺszágban. Tagszervezetein keresztÜl ott Van

szinte valamennyi teisőoktatási intézményben a műszaki, kiĺzgazciasági,

olvosi, jogi' kutatóí szakterületeken egyaránt. Az FDE tagszervezetei révén

ma a magyar felsőoktatás vezető ernyőszervezete, amety komo[y

nemzetközi, gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. 
^zFDE cétja' hogy az egyetemi képzést kĺegészítő tevékenységével segĺtse a

szakmai diákszervezeteket működésük hatékonyságának növelésében,

érdekképviseletükben, illeWe a hallgatóknak képességeik-, készségeik

fejlesztésében, a naprakész szakmai tudás megszerzésében, a nemzetközi

értékrendek etsajátításában. Az' FDE vál.taĺ'ati kapcsolatrendszere és

tagszervezetei révén az ország felsőo]<tatási ĺntézményeinek hallgatóihoz

igyekszik hídszerepet betłjttve etjuttatni a legkorszeríÍbb technol'ógiai.,
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szervezési- és menedxrnent ismereteket, va[amint megismertetni őket a

váttatatok etvárásaivat. Az, FDE 7014 novemberétől szerződéses

egyĺittműködési partnere a H,| 3-nak.

December 3-án az FDE-ve|. együttműkcidésben, a Nemzetközĺ dĺáknap

atkatmából kerĹ]tt megrendezésre az,,FDE Akadémia: A vitazás míÍvészete''

című 3 órás workhop a H13.ban. ,.Nem csak ahhoz ket|' bátorság, hogy az

ember káttjon és beszéljen, hanem ahhoz is, hogy teĹitjön és meghallgassa a

másikat.'' (Mnston Churchitt) így szótt a program mottója. A trénĺng cétja az

vo[t, hogy a fiatatok gyakorotják azt, hogy egy vitában hogyan értsék meg a

másik fét áttáspontját, és azt, hogy hogyan áttjanak ki a saját áltáspontjuk

me|'l'ett. Együttműkiidés és verseny egyszerre: ez a vitázás művészete. Aa

Akadémĺán résztvevő egyetemisták betekintést nyerhettek az érvelés

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

meg|'átni a másik áltáspontját, ezáltat eljuWa a l'ehető tegtöbb szempontot

mértege|'ő vé|.eményhez. Az ingyenes tréningen 35 fiata|' vett részt.

. Buslness Espresso. December 4. A MegotdásMost csapatával együttműktldve

a H13-ban kerütt megrendezésre a Business Espresso Üzteti reggelije.

Cé|.ja, hogy startupokat érintő témakörökben riivĺd előadásokat tartanak az

adott témában szakértetemme[, tapasztalattal rendetkező személyek,

valamjnt egy reggeti kerete.in be|.üt networkig lehetőséget biztosítani fiatal

vátl,al,kozók, vállatkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a

megosztása.

Az aktuá|'is eseményen David Alten bestsetter író, időmenedzsment guru

tartott etőadást az ál'tata megalkotott GTD@ módszerről. David Allen

időmenedzsment módszerét a Wired magazin az információs kor vallásának

nevezte. A Getting Things Done könyv 2 mittió pét.dányban keit el

világszerte. Több mint 30 nyetvre fordították [e, magyarul lntéz e[ mindent!

cĺmen je|'ent meg. Noha a coachok áttatában nem tartoznak a sztárolt

szeméýiségek közé, Allennek 1,22 míltió követője van a Twitteren.

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

probtémáíra ad vá|.aszt. A mai irodai dotgozók napja tele vannak a

koncentrátást megszakító, váratlanut beérkező emailekkel, memókkat és

feladatlistákkat. Áz információs tútterheltség miatt sokan érzik úgy, hogy

mikĺizben rengeteget dolgoznak, elvesztik a tájékozódást a sok feladat

között, és valahogy nem haladnak semmivet.

A programon 150 fő vett részt.
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Green rneetup. Zöld nyomda és marketing, kiváló közkertek. December

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

marketing, kivátó közkertek'' címmel a Hí3.ban. A meetupon két izgalmas

etőadót hatlgathattak, majd az előadás után kérdezhettek a részwevők.

Fodor János a Folprint zöld nyomda munkatársa, arról mesélt, hogyan tehet

egy nyomda még is környezetbarát. A Fo|'print képvĺsett értékei közü|' a

fenntarthatóság és a kĺirnyezetbarát megoldások erősen megje[ennek a

mindennapjainkban. Értékrendszerijkkel, és cétjaikkat még a GreenPeace.t is

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

előadásában arra is kitért, miként tehet jó marketĺng eszköz, e[őny a

megkül'önbtiztetés egy cégnél, hogy környezetbarát módon nyomtat, késát

togót. Fodor János előadása végén válaszolt a kérdéseke és gyakorlati

tanácsokat is megosztott a hallgatósággat. A második etőadó Behán Tamás

volt, aki a Közösségi kertek vitágába kalauzolta a ktiztinséget. Behán Tamás

etőadásában kitért azokra az előnyökre, ĺlletve kihíviásokra, arnelyek egy

ktizĺisségi kert építésével és fenntartásával jár. Majd az előadás második

felében arról mesélt az e[őadó, hogy a közösségi kertek, hot tatáthatók

körütöttünk, milyen irányzatok vannak, illeWe milyen hazai illetve kĹitfötdi

segítséget, támogatást kaphat egy csapat' aki közĺisségÍ kertek fenntartására

adja a fejét. A meetupon 30 fő vett részt.

EVS (Európai önkéntes Szotgílat) felkészítő tréning.

Az EVs (European Voluntary Service) két héttőt 12 hónapig terjedő kütfotdi

önkéntes munkalehetőség a non.profit szférában, elsősorban az Európaĺ

Uniós országok vatamelyÍkében, melyet az Európaí Unió támogat. A

programban való részvétetért pátyázni ketl a nemzeti jrodánál (ezt áttatában

a fogadó szervezet tesá meg), mely az önkéntes szolgátattal kapcsolatos

Ügyeket kezeli. A program célja elősegíteni a fiatalok ĺnformálĺs tanulását,

és segítenĺ a hetyi közösségeket. A résztvevő fiatalok az é[etre szóló

élményen kívül munkatapasztalatot szereznek, fejlesztik megtévő

nyelvtudásukat vagy új nyelvek ismeretére tehetnek szert.

December 9-én és í9.én Farkasinszky Katalin, a Messzelátó Egyesiitet

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

fĺatalok ezeken a tájékoztató atkatmakon megismerkedhettek az Európai

onkéntes Szotgál,at működésével, a jelentkezés menetével, a kütdő és a
fogadó szervezet szerepÉvel, valamint felmerĹilő egyéb kérdéseikre is választ

kaphatnak. A decemberi tájékoztatókon ĺisszesen 24 fő vett részt.
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r Strbik Ágnes '.Két nő, két ecset., című kiállításának rnegnyitója. strbÍk

Ágnes ,'Két Íő, két ecseť. című kiáttítását dr. Ferencz orsolya

képvise|'őasszony nyitotta meg december 5.én a H13.ban. A festményekre

vató ráhangotódást Motnár Csaba színművész e|,őadása segítette. oromünkre

szolgált, hogy két józsefvárosĺ művész alkotásainak adhattunk bemutatkozási

tehetőséget. A sánes, étetvidám és mozgalmas festményeket a kerület

ihtette. A tár|'atot december 5-e és 19.e között ingyenesen tekinthették meg

az érdek|.fuők a Hĺ3 Gatéńájában. A megnýtón koze[ 40 fő vett részt.

. Házhoz Jön a Zenede. A Kesztyűgyár Közösségi Ház és a Kö,zpontunk közös

szervezésében megrendezésre kerütt a Házhoz Jön a Zenede könnyíĺzenei

ku|'turát.is program. Az etőadás célja bemutatni a könnyíizene kialakulását,

fejtődését az ĺ910-as évektőt napjainkig és annak hatását a mai kortárs

klasszikus és poputáris zenében egyaránt: kütcínböző népcsoportok zenéjének

és a jazz potińtmĺkus vitágának ötvözetét; a vokális zene európai hatását és

a fwós hangszerek cisszefiiggését; az ütőhangszerek színes patettáját és a

zenében betöttött helyüket. Az etőadásban combo formációban szólalnak

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

József dob-művész, zenetanár vezeti 60 perces e|'őadás keretében.

KĺizremĹikodnek gitárművész, zongoraművész, dobművész, énekmĹĺvész,

táncművészek. Az első részben játékos isrnerkedés történt a hangszerekkel.

Előadást hallgathattak meg a növendékek a hangszerek kĺalakutásának

történetéről, a zenében betĺjttött szerepéről. A második részben koncertet

adtak a míĺvészek, ametyen kereszttil zenei stílusokkal ismerkedett meg a

pubtikum úgy, hogy közben az etőadó a korra jettemző zenetörténeti

sajátosságokat ismertetette illetve a táncosok a kornak megfelelő tilttizetben

mutatták be a zenéhez kapcsolodó tánctépéseket. Az e|'őadás végén a

gyermekeket a színpadra invitálták és együtt énekelve betekintést

nyújtottak az együtt muzsikátás örömeibő|'. Az etőadás alatt a háttérben

projektor kivetítőn az egyes zenei korszakok meghatározó ikonjairót

|'áthattunk képeket. A program cétja kĺizetebb hozni a felnövekvő generáđót

ä zenekuttúra sokszíniĺ világához, és maradandó étményt nyújtani a

zeneha|'tgatás és zenetanulás reményében. A program második részében

pedig a kerület felnőtt kĺizönségét invitátták egy zenei, kulturális kcirútra,

melyben már nagyobb hangsútyt kapott a zene hallgatás ö'röme és a zene

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

A rijvidfitm világnapja. A Hĺ3 is csatlakozott a Rdvidfitmek Világnapjához,

melynek cétja a rövidfilm miĺfajának népszerĺisítése kÜlön|.eges helyszíneken

tartott Íngyenes vetítésekkel. Ebbőt az alkalomból december í9.én 12 ćrátől

16 őráig nemzetköż animációs és némafilmeket VetítettĹink a Hí3

autájában. A Rövĺdfilm Vitágnapja egy 201 1.ben e|.indított francia

kezdeményezés, melyhez számos ország csatlakozott. A Daazo.com és a
Budapesti Francia lntézet 2014 decemberében első alkalommal hozta

Magyarországra a Rövidfitm Vitágnapját az év legrövidebb napjához

kapcso[ódóan december 19-21 kiizött. A kezdeményezéshez több mint 15

helyszín csatlakozott. Egy.egy helyszínen kül<inböző fitmvátogatásokat

tekinthettek meg a nézők, melyeket a Budapesti Francia lntezet és a Daazo

csapata áttította iissze. A H13 autájában e egy órás válogatást bárkĺ

megtekinthette egy kávé vagy ebéd mellett, aki dét és détután 4 óra ktizĺitt

nálunk járt. A rövidfitmeknek nagy sikerük vott a H13 coworkĺng irodájában

dol'gozók közcitt is. A vetítésen körülbetĹit 25-30 fő vett részt.

H13 Évzárő Karácsonyi Party. 20ĺ4. december 19.én megrendezésre került

Kĺizpontunkban az Évzárő Karácsoný Party, melynek cél'ja, hogy

Partnereinkkel, munkatársainkkal, Coworking irdáinkban dolgozó

szemétyekkel egyÜtt ünnepetjük a karácsonyt, illetve búcsúztassuk az évet.

A program kellemes hangutatban zajlott, mindenki nagyon jól érezte magát.

A programon 40 Íő vett részt.

Üzleti angol nyelvtarifolyam. December 3., ĺ0.
A H13 Váttalkozói Inkubációs Programjában résztvevők számára novemberben

elindult a várva várt üzletĺ angol nye[vtanfolyam a H13.ban. Az órákat Makay

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

részvétel fettétele a közép szint körÜli angol nyelvtudás, ezért minden

résztvevő egy előzetes nyetvi felmérésen vesz részt. A vátlalkozók az Ĺizleti

életben leggyakrabban alkalmazott szókészletet, nyelvtani fordutatokat és

kommunikációs technikákat sajátíthatják et az órákon. A résztvevők heti

egyszer két órában gyakorolhatják a nyetvet. Az első négy alkalom után a

ĺészlvevíík|.iíl ľengeleg pĺrzilív visszajelzésĹ kaptuĺlk .az (l'a hasznosságára és

az oKató személyére vonatkozóan, ezért mĺndenképpen fotytatni szeretnénk

a taníolyamot a jövőben. A tanfolyamot négy vátl'atkozó fiatal kezdte e[,

célunk, hogy a továbbiakban a létszámot bőVítstjk. Decemberben két

ti

t73



-,.1

;1

atkalommal talátkoztak. A fotyamatos visszajetzések atapján elmondható,

hogy jót haladnak és igény mutatkozik a folytatásra.

o Reggaeton fitness. Nagy öriimĹinkre szol'gát, hogy november kĺizepétőt a H13

szolgáltatásait egy sportfoglalkozással is kibőVíthettük, nevezetesen egy heti

rendszerességget megrendezésre kerĺjtő reggaeton fitness óráva[. Az órákat

Eduardo Hernandez Porchette kubai származású zumba oktató tartja.

December 2-án 8 fő vett részt a fitness órán.
!:, i;
'i
,.1

:. 'i ' Esyéb aktualitások

r A felújítas kapcsán felmerült garanciális javítási munkálatok szeruezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibatisták átkĹitdésre kerĹilnek.

r o Az InfoBox Íolyamatos frissítése történÍk. Az |nfoBoxra ez idáig a következő
.li"';| menüpontok kerĺjltek fe[: H13 Diák. és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros hon|'apja, kerüteti keľeskedelmĺ tevékenységek, keriileti szátláshely

szolgáltatók, Vl|l. keri.i|'eti atbér[etek, H13 ĺnkubációs pátyiízat, Vl|l. Kerület -

Európa Belvárosa, hel.ý vásárok, piacok, bevasártókdzpontok nyitva tartása, kerüteti

regÍsztrált vállalkozások.
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1. Kiáltĺtások

Helvszín : Józsefuárosi Galéńa és Rendezlényközpont

Felelős: Szabó Erzsébet, Sipos orsolya

Feladatok: Kapcsotatfetvétel a művészekke|', a kiáttítás koncepciójának kitalálása,

hirdetmények etkészítése, a rnűvek átvétele, a kiáttítás rendezése, leszedése. Konferátás,

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

megvalósítása.

Szakmai háttér: A Jóxefvárosi Galéria 1976 őta működik a Józsefvárosban, kezdettőt fogva

kortárs művészeti gatériaként. A haz hírneve, hagyományai kiiteleznek bennĹinket arra,

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

képzőmĹivészek színe-java kap bemutatkozásĺ lehetőséget nálunk. Kiemelten fontos

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

művészek, a művészettörténészek, s a műértő közcinség találkozására. Ennek érdekében

számos kiáttításainkhoz kapcsotódó programot szervezünk (Filmklub, előadások,

tárlatvezetések. }

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

megtehnthetők hétköznap 9-18 óráig, szombatonként 9-13 óráig. Kiáltításainkat - a 20í3.

as nyitás óta - egyre többen tátogatják. A Gatéria újra visszatért a ktiztudatba, nagyon sok

művész keres meg bennĹinket az-a|, hogy ki szeretne áttítani nálunk.

Az egyes kiáttítások:

'A MESTEREKMENTORA,, . Dr. Supka Magdolna emlékkĺáltítás

(a m íivészettłjrténész szü letésé nek ĺ 00. évfordu lója al kalmáb ól )

A megnyitó időpontja: 20í4. okt. 17., péntek í8 óra

A kiállítás időtartama:. f014. okt. 17 . nov. ĺ0.

A káttításhoz kapcsolódó egyéb programok: tárlatvezetés . 7014. nov. 28. kedd, 18 óra

Mónus Viktor

Leírás: A Józsefvárosi Ga[éńa egyik hagyománya, hogy minden évben egy kiáltítást Supka

Manna emlékének szentel. ldén ol.yan festők, grafikusok műveit mutatjuk be, akĺknek

munkásságát Supka Magdolna nagyra értékette és ma már nincsenek köztÜnk.

MĹĺvészetükkel' Supka Magdolna éveken át foglalkozott, etismertetésĹikért harcolt,

monográfiákat, tanulmányokat, cikkeket írt munkásságukró|,, kiáttításaikat nyitotta meg.

Supka Manna a háttérbe szorított, elfeledett életmrjvek felfedezője, az értékek

e|'kötetezett védetmezője volt. A rendezvény alkalmával a Supka Manna díj - Csikai Márta
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áttal készített bronz emtékptakett . is átadásra kerütt. A kiáttítás idén is a Festészet Napja

programsorozat része.

A kiáttításon tóbbek kĺizött Aba.Novák Vitmos, Béný Lásztó, Csohány Kátmán, Gadáný

Jenő, Kohán György, Koszta Rozátia, Nagy |stván, Perei Zoltán, Pirk János, Reich Károly,

Rékassy Csaba, Stettner Béta, Szabó Vtadímir, Szalay Lajos, Tóth Menyhért, Wagner

Nándor, Zichy Miháty mtĺvei szerepeltek

A mÍĺvek egy részét Béný Esztertőt - Supka Magdolna |'ányátó[, a kiáttítás kurátorátó[ -

kaptuk kötcsĺin, más részét hagyatékokból egyenként kértük ki.

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

korabelĺ dokumentumok voltak táthatók.

Meevatósítás: A kiáttítást megnyitotta: Shah Gabńett.a művészettörténész, a megnýtón

fetl.épett: Sipos Miháty Kossuth díjas, a Mľzsĺkás Egyilttes pńmása. A megnyítón kb. 100

vendégünk vo[t, a kĺáttítást kb. 2000 ember látogatta meg. A Festészet Napja programjai

közt ezegy jelentős eseménynek számított.

'TIZENNÉGYES 
KÉPEK'' - Tenk László Munkácsy-díjas és M. S. Mester díjas festőm(ĺvész

kiáttítása

A megnyitó időpontja: ?014, nov.14., péntek 18 óra

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

A kiáttításhoz kapcsolódó programok:

Tártatvezetés: nov. 19., szerda 18 őra, vezető: Mónus Viktor; Filmvetítés: nov. 2ó., szerda

ĺ8 óra (,,Tenkrő[ egykor és most'', meghíVott vendég: Tenk Lásztó, Sulyok Gabriella,

Mészáros Géza, moderátor: Sipos orsolya)

Leírás: Tenk Lásztó festőművész 1943.ban szütetett Nagybányán. A Képzőmíivészeti

Főiskol.án Bernáth Aurét vott a mestere, 1977-tő| ét Csittaghegyen. Alapítója a T. Art

At.apítványnak. 2001-ben Munkácsy Mihály díjat, 2007-ben ibuda kuttúrajáért.díjat, 2008-

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

ebben az évben készi.ittek. Mostani bemutatónk a művész legfrissebb képeibe és

munkamódszerébe nyújt betekintést. ,,Ha az ember Tenk Lász[ó festményeinek dús és

vonzó színharmóniáiba, motívumainak megejtő szépségébe és romantikájába úgy

feledkezik be[e, mint egy magával sodró szÍmfonikus zenemű hangjaiba, ellepi annak

ézĺjteti gazdagsága, és a belőle áradó spontán életĺiröm.'' /Dr. Supka Magdolna/

Meqvalósítás: A kiáttítást megnýtotta: M. Novák András Munkácsy.díjas festőművész; a

megnýtón fel.tépetť: Pozsár Eszter etőadóművész szaxofon, altfuvola
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A megnyitón kb. í20 vendégünk vo[t, a kiáttítást kb. í800 ember látogatta meg. A

kĺátlításrót nagyon sok médiában jelent meg hír' cikk, illeWe rádió- és televízió đportok

(rész|'etek Kámán I tdikó marketinges tetjesítés igazol'ásában).

,,GRAF|I(AK És puszĺKÁK' . Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas grafikus és fiĺ|hály Gábor

Munkácsy-díjas szobrászmíjvész közĺĺs kiáttítása

A megnýtó időpontja: 2014. december 5., pléntek 18 óra

A kiáttítás időtartama: fO14. dec. 5 . 2015. jan. 5.

A kiátlításhoz kapcsolódó programok:

Tártatvezetés: dec. 17., szerda Í8 óra, vezető: Mónus Viktor, a belépés díjtatan.

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

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

egyik megalapítója és a díj készítője Miháty Gábor. )

Leírás:

,,Szillővárosom Sopron, valamint Budapest és Bagdad évtizedei után 1970..ben találtam

meg a rajzolásban kifejezésem őszinte tehetőségeit.

Mĺnden, ami azóta történt velem, a grafika: a vonal, a tónus, a fény rejtélye feté

iránýtott. Még a tátszólagos kitérő, a fil'm is.

A két művészeti ág ktil'csönhatása szerves és serkentő.

Ha szemlélődésemhez megtalálom a rajz nyetvében a vonal kifejező eĘét - tatán

megérinthető a vatóság.

Rajzaimban a természet világa, s abban az őserő érdekel.

A, rajz és a rajzotó méttó a nagy kísér|'etre: a valóság |'ényegének, métységének - a

láthatatlannak ĺs - megérintésére. '' /Sulyok Gabrietl'a/

,,A mĺntázott szoborban való megje|.enítést, a sernmiből.fötdből, agyagbot való teremtés

folyamatát a szobrász intelle]<tusa, formai és manuális készsége alakítja, határozza meg,

amí úgy gondolom, egyrészt veleszületett adottsá9, de nyĺlván męhatározza ezt a
későbbiekben megszerzett tudás, a környezet és azok a tárgyak, amelyek hosszú évek

során körülvesznek engem.

|tyen kiirnyezet volt számomra a fa|'usĺ vitág, melyben 20 éves koromig éltem, a paraszti

vitág táľgyai. Vetőgép, eke, járom, kocsi [őcsök, sarogýák, egy ökök á|'tat koptatott kettős

járom, egy kovácsott járomszö9, VagY a váltóeke föl,det hasító.átfordító fényes vasszárnyai.

Ezeknek anyaga és tárgykészítő mester által |.étrehozott, a hosszú hasznátatban megkopott

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

megmunkál't szoborformák birodalmában.'' /Miháty Gábor/
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Megvalósítás: A kiáltítást megnyĺtotta: Szakolczay Lajos

művészetkritikus

Jőzsef Attĺta.díjas írő,

Közreműködött: Szödényl Nagy Enĺkő gordonkaművész

A kĺáttítás . megnýtó atkatmával átadásra kerÜtt Miháty Gábor Munkácsy-díjas

szobrászművész áltat késátett és atapított M.5. Mester-díj. A díjat Dr. ,Roháty Gáboľ

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

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

A megnyitón kb. 120 vendégünk volt, a kiáttítást kb. 1800 ember |'átogatta meg. A

käpcsotódó programok kozü|. a Hamvas fürt bordíj átadására is sikeres vott, körülbelÜt 70

vendég vett rajta részt. A kiáttításrót nagyon sok médiában jelent meg hír, cikk, illeWe

raljo. és tetevízió ńportok (résztetek: Kámán l|'dikó marketinges te|.jesítés igazol.ásában).

. ..:':......:ĺ:ji

2. Hétmérfiĺldes Csa|ádi Játékbirodalom

' 
-1,,.

Szakrĺľai-háttér: A Józsefvárosĺ Ga[éńa és Rendezvényközpontban, októbertől decemberig

tová bb fo tytatód ott az i nte raKív csa ládi p rogramsorozat.

A programok tematikus rendben, az évkĺir ünnepeire, kieme|'kedő jeles napjaÍra és kevésbé

kö'ásmert, hagyományőrző ünnepeire építve kcivetik egymást minden szombaton 10 - 14

óra között. Az [innepi Ídőszak mellett az aktualitásokat figyelemmel kísérve népszerű

premier el'őadásoka, bemutatókra, koncertekre kerül' sor a Józsefvárosi Gatéńa TĹikrös

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

kézműves műhelyek, mesterség bemutatók hetyszíne; és a Baba szobában, mety a Galéria

áttandó hetyszíneként berendezett o - 6 éves korosztáty számára kialakított

készségfejleÝłő kreatív játszótermünk. A márciustó|' bevezetett kerül'etĺ gyermekeknek

járó kedvezmény (kerüteti gyermekek betépödíj nétkül tátogathatják a Gétérĺa

gyerekprogramjait) egyre nagyobb népszerűségnek örvend a csatádok körében és egyre

többen veszik igénybe ezen szolgáttatásunkat. A programok a felnőttek és nem kerületiek

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

|'átogató csatádok és Íntézmények megtartásához és az új kłiziinség generátásához

kĺemelten fontos az ál'l'andó, rendszeresen visszatérő komplex míĺvészeti értékeket

kĺizvetítő, interaktív gyermekprogramok szeryezése. A szombati csatádĺ programok

b-udapesti és vidéki sánháá, bábszínházi és gyerekkoncertekkel és a produkciókat

kiegészítő tematĺkus játszóházas fogtal,kozásokkat várják az érdektődőket. Áttandó

babamáma játszóházas helyszínĹlnk a Csigabiga Palota - Baba Játszóhaz minden hétktiznap

détetőtt és a sżombati gyerekprogramok ideje alatt tart nyitva a tegifjabb korosztály
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számára. A kĹitönteges fejl,esztő és szerepjátékokkal berendezett babaházat számos

kerületi csa|'ád látogatja. A kerületi oktatási íntézményekkel áttandó szakmai és

rendezvényszewezői kapcsolatban ál'l'unk. A kerületi óvodák és az ískolák atsó tagozatos

korosztálya rendszeres tátogatói szombati és péntek détetőtti kisĺsko|'ásoknak.óvodásoknak

szól'ó bértetes gyerekrendearényeinknek.

oKóber 04. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Helvszín : Józsefvárosi Gatéria és Rendeanényközpont

Felelős: Kis Valéria Katalin

Fetądatďj. a program kivá|'asztása, kapcsotatfetvétet a mĹĺvészekkel, kézmiÍvesekket

adminisztráđó (szerződés), a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény teruezése,

kivitel'ezése és terjesztése' a program hetyszínĺ lebonyo|'ítása

Leírás: ,,Egy ktirbe forog a meseszó, tóvoli korok, s tájak kerek, illatos almója gurul

eIibénk,,

Évek óta Európa 
'zerte 

októberben Ünnepe|.jük a népmese napját. A népmese napja c.

programunk a magyar népmesék kincsestárának népszerűsítését szem előtt tartva zajtott a

Gatéria átlandó vendégművéve a közkedve[t mesé[ő, néprajzkutató Gutyas Anna

tolmácsolásában.

10.14 óraAz Aranyalma Kézműves Játszóházban magyar népmese képek ábrázotásai jelentek

meg egy népverű hobby technika az i.ivegfestés segítségévet.

10-14 őra Palota Játszó Házban: a babáknak való játékok mellett a nagyobbak togikai

játékokkat játszhattak.

11 őra Az Évkerék Társulat ezúttat Benedek Etek mesegyűjtését 
.a 

Zötd Péter c. magyar

ńépmesét adta e[ő kĺcsik és nagyok számára. Az előadás gyermek és fetnőtt szereplők aktív

résaĺétetévet zajl,ott. A mese |'enyűgöző faragott díszleteit K(5 Boldizsár iparmtÍvész

késizítette.

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

Kiss Krisztián - koboz művész

Meevatósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 40 fő. Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunĺkáđós tetjesítésigazolásokban

kerültek onlĺne dokumentálásra.

október 1 í. szombat Hétmérftildes Családi Játékbirodalom

He lvszín : Józsefvárosi Ga |'éria és Rendeaĺé nykozpont

Felelős: Kis Vatéria Katalin
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Feladat* a program k.iválasztása, kapcsolatfetvétel a művészekkel, kézmtjvesekkel

adminisztráđő (szenődés), a technika és berendezés etőkésátése, hirdetmény tervezése,

kivitelezése és terjesztése' a program hetyszíni lebonyolítása

Leírás: október 11.i rendezvénynapunk a Gágogó zenekar őszi hangulatú mókás hangulatú

koncertj ének j egyében zaj lott.

10-14 óraA Szederínda alkotóhazban a koncert főszereplőjét a madárijesztőt készítetti.jk el

természetes alapanyagokból.

10.14 őra Palota Játsző Házban: a babáknalĺ vató játékok mellett a nagyobbak togikai

j átékokkat j átszhattak.

11 óra Gágogó zenekar tagjai művésztanárok. Madárijesztő c. koncertjükön elsősorban az

áltatunk kivátasztott versekre írt saját zenéinket adták elő, de helyet kaptak a miisorban a

már el'fogadott, klasszikusnak tartott gyermekdalok, népdalok, saját szcĺvegek is. Nagyon

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

koordinációs játékok atkotják.'' A Madárĺjesztő előadásban a klasszikus emberi értékeket

tolmácso|.ják a Főszereplő a Bohóc, aki a Bagoty, a Nap és a gyermekek segítségévet

ráébred, hogy ő is nétkĹjl'ijzhetetlen, és okos. Muzsikáltak Takács Zsuzsi, Sáfrán csaba,

Takács Botond

Meevalósítás: A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 70 fő +f5 fő kerüteti iskolás

Résztetes kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikáđós

tetjesítésĺgazolásokban keri.jttek online dokumentálásra.

október í8. szombat Hétmérföldes Csatádi JátékbÍrodalom

H elvszín : Józsefvárosi Ga téri a és Rendeaĺényközpont

Fe|.elős: Kis Valéńa Katalin

Feladatok: a program kivátasaása, kapcsolatfetvétel' a művészekkel, kézmiÍvesekkel'

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

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni t,ebonyolítása

Leírás: BabÝzínJáték c. programsorozatunkon bábszínészekkel és a bábkészítés kÜtönböző

műfajaival találkozik a nagyktizłinség.

10-14 őĺa Barango|.ás a bábkészítés birodalmába c. programunkon ezúttal marionett

fi gurákat készítettÜnk.

10.14 őra Palota Jáftsző Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak |'ogikai

játékokkat játszhattak
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1í óľa Ládafia Bábszínház: Áz <irdög kĺlenc kérdése

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

utcaszínház karakteres mestere. A bábok és díszl'et Néder Norbert saját készítésű zsűrizett

alkotásai és játékeszközei. Az atkotó és miĺvész így vatt munkájárót: ,,Világot jel.entő

deszkái kerekekre szerelt fenyőfákból valók, Társutata bábok" hánfábot fąrągva,

öltĺiztetve. Társulata bábok, faragva, öltöztetve. Ketlékei a hajdan volt mindennapi élet

lassan homályba tűnő megannyi eszköze. Mĺndez azélt, hogy népmeséink ktinyvekbe

kcitözött lélegzete újra szétfútta [ehessen.''

A Ládafia Bábszínház a magyar bábszínházak köziitt a klasszikus régi értékeket képviseli:

olyan színház, melyben a felhasznált anyagokkal, eszkiizökkel egy olyan vitág idéztetik

meg, mely egykoron meséink bĺĺtcsője vo[t. A mesét játszották Néder Norbert és Sztuka

Judit

Meevalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 40 Íő.

Részletes kommunikáđó, pr. és marketíng megjelenések a kommunikációs

te|'jesítésĺgazolásokban kerÜttek online dokumentálásra.

októbeľ 25. szombat Hétmérfiíĺdes Családi Játékbirodalom .?f,:i,''' ..'

He lvszín : Józsefvá rosi G atéńa és Ren denĺé nyktizpont

Felelős: Kis Vatéria Katalĺn

Fétadatok: a program kivá|'asztása, kapcsolatfetvétet a művészekkel, kézművesekkel

adminisztráciô (szeĺződés), a technika és berendezés előkészítése, hÍrdetmény tervezése,

kivitetezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyotítása

Leírás: ,,osz szele zĺimmög', c.. mulatságunkon a családok és pedagógusok kĺirében az egyik

legnépszeriÍbb muzsikrsunk, zeneszerzőnt Kossuth díjas művészünk, Gryttus Vilmos vott

vendégĹjnk.

i0-ĺ4 óra ł TÜnciérkert kézműves játsĺohaz ĺgazi őszi termésgyiĺjtögető hangutatban zajlott,

hiszen egy nagyon izgalmas, keatív atkotótevékenység a ztĺtdségvobrászat kerütt terítéke,

melyhez otthonrót is hozhattak fńss zöldséget, gyümö|'csöt a csa[ádok! Rengeteg érdekes

zótdségszobrocska készĺjl't. A játék vidám lakomázássat zárult ,,Zt5ldség.szobros kiskertem

f ú rom-f aragom, ha e lkésziiłt bekapom,,

10.14 őĺa Palota Játsző Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak togikai

játékokkal játvhattak.

11 óra Gryttus Vilmos Ősz szele zümmög c. koncertje óriási sikerret zajlott. A koncerten az

őszi datok mellett fetcsendÜltek a gyermekek áttat előre ,,megrendelt" Vilmos bácsi datok ĺs.

Meqvatósítás: A program hatalmas sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 13o fő.
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Rész|'etes kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs

tetjesítési gazolásokban kerültek onlĺne dokumentálásra.

November 08. szombat Hétmérfłildes Csatádi Játékbirodalom

Helvszín : J ózsefvárosi G a téri a és Rendezvénykcizpont

Felelős: Kis Vatéđa Katatin

Felada-tok: a program kválasztása, kapcsolatfelvétel a mÍivészekkel, kézművesekkel

adminisztráclő (szerződés), a technika és berendezés e|'őkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitelezése és terjesztése' a program helysáni lebonyolítása

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

hangutatát, szokásait, értékeit felelevenítve a hagyományos mesemondás világa kerül

előtérbe, új, látványos, kreatív díytetbe öltöaewe MeseForgó napunk.

10-14 óra Guzsalyas Műhety . hagyományőrző kézmrives játszóházában, a régmútt idők

mesterségei kerültek elő nagyanyáink tádikójábót, ezúttal nemezelt bárányok formájában.

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

játékokkal játszhattak.

11 óra Magyar Népmese Színház: Az aranyszőrű bárány produkciója olyan interaktív

népmese játék vott, ahol a nézőközönség aktív szereplőjévé vá[t az előadásnak. Az

interaktív játék során a gyerekek magukra cittik a megfelelő jelmezeket, két színész és egy

zenész a mesébe varázsolta a nagyérdemű pubtikumot és kijzösen született meg a

produkđó. Az Í|.yen típusú interaktív sánhaz nem pusztán színházĺ é[mény, hanem kivátó

beavató szinház is. Játékmesterek Benedek Gyula, Zanotta Veronika; Zene: Fö[di Lehel

Meqvalósítás: A program sÍkeresen, családias hangulatban zajlott. RészWevők száma: 25

TO-

Részl'etes kommunikáció, pr. és marketĺng megjelenések a kommunĺkációs

te.tjesítésigazolásokban kerĺiltek online ciokumentálásra.

November í 5. szombat Hétmérfiĺtdes Családi Játékbirodalom

Helvsán: JózsefÝárosi Gatéria és Rendezvénykozpont

Fe[e[ős: Kis Valéria Katalin

Fetadatok: a program kiválasztása, kapcsolatfelvéte|' a művészekkel, kézművesekkel

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

kivitetezése és terjesztése' a program helyvíni lebonyolítása

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

Ünnepettük. ,,Ízent lv|árton napját szentelvén, és hazónk fiót tisztelvén, DÍcsérjtjk sző.

zengéssel és éneklésse|,,
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fi.14 őraAz Aranya|'ma kézműves alkotóházban világító lámpások készüttek a papírmetszés

technikájávat melyeket agyagfigurákba öntött egyedi mécsesek vitágítottak meg. A

|'ámpásokkal a Gatéria előtt énekzóvat ünnepeltünk a mesét követően.

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

játékokkat játszhattak.

11 őĺa Évkerék Társulat etőadásában Szent Márton dicsérete című muzsikás, dramatikus

óriásbábos játék Szent Márton dicső étetéről zengedezett kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Étő szép játékkat kísér csodás muzsikások hadát hatl'ottuk, melyben a közönség vott a játék

atakítója... A mesét etézengedezte, s muzsikátta, az óńásbábokat mozgatta: Gulyás Anna

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

meggyújtottuk a támpásokat.

Megvatósítás: A program sikeresen zajl'ott. Résztvevők száma: 50 fő.

Részletes kommunikácĺó, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs

teljesítésigazotásokban kerĹiltek onltne dokumentálásra.

November 22. szombat Hétmérftildes Családi Játékbirodalom

He lYsín : Józsefvárosi Gaté ri a és Rendezvé nyköz pont

Fete|'ő9: Kis Valéńa Katalin

Fel,adatok: a program kÍválasztása, kapcsolatfetvéte|' a művészekkel,. kézművesekkel

adminĺsztráció (szerzcídés), a technika és berendezés etőkészítése, hirdetmény tewezése,

kivitetezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolítása

Leírás: Csintekerintő csa|.ádi játéknapunkon Bognár Sátvia lemezének címadó dalához

kötődtek játékaink.

10.14 őra A Tündérkert játszőhézban nemeztaMát söndorítettĹink, és selyemtĹindéreket

készítettÜnk.

10.14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak vató játékok mellett a nagyobbak togikai

játékokkat játszhattak.

11 őra Bognár Szitvia a hazai vitágzene jetes képüsel'ője saját vitágzenei csapatát jaz.,

népzenei, ittetve vil'ágzenei produkđók neves etőadóiból 2006.ban hívta életre. A

közelmú|'tban szü|'etett datai jó része gyermekeknek szól, versekkel, mondókákkal, találós

kérdésekket kariiltve. A szeretetteljes, játékos és zeneileg is színvonatas műsoron a

csapattól megszokott saját szerzemények és népdatfe|'dotgozások mellett Kányádi Sándor,

Weöres Sándor, Hajnat Anna és Nagy László megzenésített kĺitteményei is felcsendültek.

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

Kovács Zoltán

Meqvat.ósítás:. A program sikeresen zajlott. Résztvevők számą: 80 fő.
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Részletes kommunikáđó, pr. és marketing megjeĺ.enések a kommunÍkációs

te|'jesítésigazolásokban kerültek online dokumentálásra.

November 29. szombat Hétmérftitdes Családi Játékbi rodalom

H elvszín : Józsefvárosi G atéń a és Rend enlényközpont

Felelős: Kis Valéria Katalin

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfelvétel a művészekkel, kézmijvesekkel

adminisztráció (szerzĺíĺíés), a technika és berendezés előkészítése, hirdetmény teruezése,

kivitelezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolítása

Leírás: BabSzínJáték c. pĺogramsorozatunkon bábszínészekkel és a bábkészítés kütönbĆĺző

miĺfajaival tatálkozik a nagyközönség. A Százszorszép Bóbiska c. mesét Majoros Ági

kecskeméti bábszínész etőadásában |'áthatta a közönség, aki számos bábos szakmai

elismeréssel rendelkezik.

ío.oo - 14.00 András napÍ Fonóház . hagyományőnő kézműves játszóházunkon a régmúlt

ĺdők mesterségei keriilnek elő nagyanyáink tádikójábót: november utolsó szombatján

gyertyamártás és harangangyal készítéssel kapcsolódtunk a meséhez.

1o .14 óra Palota Játszó Házban: a babáknak vató játékok me|'tett a nagyobbak togikai

j átékokkat játszhattak.

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

játékokkat játszhattak.

11 óra Majoros Ági Bábszínháza egy csodá|'atos díszlettel és klilönleges bábokkal és

bábtechnikáva|' megvalósuló előadás vo[t. Az etőadásban a mäi kor számára fontos embeń

értékek kerüttek etőtérbe. Majoros Ágĺ felejthetetlen színházi étményt nyújtott kicsiknek

és nagyoknak egyaránl. Szäzszaĺszép Bóbíska című meséjét, Edith Nesbith tündérmeséje

nyomán, harangokkat és gyöny<irĺĺ bábokka|' varázsolja a nagyérdemű publikum elé. A mese

után: bábbabusgató kukucská|'ásra hívtuk a gyerekeket a színfalak mcigé.

Meevalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: ó0 fő.

Részletes kommunikáđó, pr. és marketing megjelenések a kommunikáđós

teljesítésigazolásokban kerültek online dokumentálásra.

December 0ó. szombat Hétmérföldes Családĺ Játékbirodalom

Helvszín : Józsefvárosi Gatéri a és Re nd eaĺénykĺizpont

Felelős: Kis Valéria Katalin

Fetadatok: a program kivátasztása, kapcsolatfelvétel a míívészekkel, kézmíĺvesekkel

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

kivitetezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolítása
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Leírás: Decemberi Adventi Kalendárium programsorozatunk az adventi készütődés és a
decemberi jeles napok jegyében zajlott. December első szombatján Szent Miktós [innepén

Mikulásváró játékokkal és mesékket vártuk a családokat

í0-í4 óra A Mĺkulásváró kézműves alkotóházban virgácsot és termény Mikulasokat és

méhviasz gyertyát késátettünk.

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

játékokkal játszhattak.

11 óra A Berbencés Vándorszín: MÍkulásváró Vándorjátszó Mikutási pikutás mókáján Gulyás

László kiskunfétegyházi Vándormuzsikussat találkozhattak a családok. Aki elég bátor vott ,

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

zene hátán . vissza a madár látta messzi tájra, ezúttal a tlĺikulásvóró mesék, mókák,

varázslatok bi rodalmába.

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

Meevalósítás: A program sĺkeresen zajlott. RészWevők száma: 30 fő + 50 kerületi óvodás.

Részletes kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikáđós

teljesítésigazolásokban keri.iltek online dokumentálásra.

December 1 3. szombat Hétmérffildes Családi Játékbirodalom

Helvszín: Józsefvárosĺ Gatéria és Rendezvényktizpont

Feletősi Kis Valéria Katalin

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfe[vétel a művészekkel, kézművesekkel

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

kĺvĺtetezése és terjesztése, a program helyszínĺ lebonyolítása

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

vigadtunt és az Aranyszamár Sánhiíz képes könyvének régi téti meséit ha|'l'gathattuk.

10-i4 őra n TÜndérkert játszóházban az anyukák nagy tirömére a Luca napi ke|'t tészták

remeke a Luca kukuca katácsgyúrás, dagasztás és sütés zajtott.

A gyerekek áttetsző csillagvarázs ablakdíszeket késátettek. A kézműveskedés közben

rengeteg karácsonyváró dalt tanulhattak a családok.

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

játékokkat játszhattak.

1í óra Az Aranyszamár Színházz Régi karácsony cím{j zenés mesejótéka a tél.ektől. tétekig

ható mesefajtábót vató. A Csodakatács című népmese és Fekete |stván Éjĺétĺ látogatór

címíÍ, noveltája épp ilyenek. A karácsonyi készüttídésben, tótás-futásban, sĹirgés-forgásban

jól esett megpihenni. Megpihenni és gondolatban, |'él,ekben készĹil'ni az ünnepre. A Gatéria

gyerekprogramjait rendszeresen tátogató családok közüt sokan a minőségi gyerekkultúrát
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tudatosan keresve érkeznek hozánk, amiről egyre több pozitív visszacsatolást kapunk a

- 
. i közönségtől. Ez decemberben kiemel.kedően érezhető vott. Lel,künket pedig mi is nyitná

meg könnyebben, mint a mesék.

'..i 
Meqvalósítás: A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: f5 tő + 30 fő kerületi

iskol.ás.

ĺł Részletes kommunikáció, pr és marketing megjelenések a kommunikáđós
il!! 

tetjesítésigazotásokban kerültek onlĺne dokumentátásra.
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December 20. szombat Hétmérfłíldes Családi Játékbirodalom

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria és Rendeaĺényközpont

Fe[e[ős: Kis Val.éńa Katalin

Feladatok a program kivá|'asztása, kapcsolatfet.vétel a művészekkel, kézmĹivesekkel

adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés el'őkészítése, hirdetmény tervezése,

kivite|.ezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolítása

Leíras: Az Adventi Ka|'endáńum Jeles napi sorozatának utotsó Angyatváró szombatján Gryttus

Vitmos csodálatos karácsonyĺ koncertje áttat kerüthettünk egyre közelebb a karácsoný

fényességhez.

Ezen a napon nýtotta meg Grytlus Vilmos a Józsefvárosi Ga|'éria áttat meghirdetett

,,Karácsonyi angyalok', c. országos rajzpátyázatra kü|'dött kozet 800 rajzbót vál'ogatott

rajzkiáltítását, amely február kozepeĺg tesz látogatható a Gatériában.

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

etmétyÜtt atkotómunka fo|,yt. Gyönyörű terménydíszek és angyalok születtek.

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

játékokkat játszhattak.

ĺí.00 Gryttus Vilmos Kaľácsonyi angyalok koncertjén szívmelengető karácsoný datait

énekette a Józsefvárosi Gatéńában, hogy iticsik és nagyok számára ethoza az angyatí

fényességet.

Megvatósítás: A prograrn sikeresen zajlott. Résztvevők száma: í30 fő

Rész|'etes kommunikáđó, pr és marketing megjelenések a kommunikációs

tetjesítésigazotásokban kerültek online dokumentátásra.

3. Mesés muzsÍkák - Muzsikás mesék

Szakmai háttér: Novemberben és decemberben is fo|'ytatódott a Józsefvárosi Gal'éńában a

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

gyerekcsoportokat vártunk a Józsefvárosi Gatériába. A gyermekeket hétrőt-hétre izgalmas
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programok csalogatták mese - és muzsikaváró kalandos utazásra. A műsor összeállításában

jeleiltős szempont volt az oktatiísi intézmények szabadidős, kutturális tevékenységének

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

tegkiemelkedőbb muzsikusai, színházai, bábszínhiázi etőadásai közi.jt vá[ogattunk.

H elvsán : J ózsefvá rosĺ Galérĺ a és Rendezľényktizpont

Felelős: Kis Vatérĺa Katalin

Feladatok: a program kivátasztása, kapcsolatfetvétet a mĹĺvészekkel, kézművesekkel

adminisztráaő (uelződés), a technika és berendezés előkészítése, hirdetmény tervezése,

kivite[ezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolítása

Leírás: A súnház - és, műhetymunkák nagy segítséget nyújtanak a pedagógiaĺ munkában

fethasznáthatók a közösségépítésben, a mtÍvésá nevelésben, a színházkultúra

bevezetésében, a kreativĺtás novelésében, a meseértés fokozására. A decembeń

Mikul.ásváró meséhez kapcsotódó mézeskalács készítő kézműves műhetyt kézműves

mesterek vezették. A programok kedvezményes csoportos jegyárral voltak megtekinthetők.

November 14. péntek

10.00 . 1f őra Csigabĺga Patota - játszőház óvodásoknak, társasjátékok kisiskolásoknak

10 óra Gyttus Vitmos koncert: oszi datok

Megva|'ósítás: A program sikeresen zajtott. Részwevők száma: 110 fő

November 2ĺ. péntek

10.00 - 1f óra Csigabiga Palota - játszíház óvodásoknak, társasjátékok kisiskotásoknak

10 óra KoLoMPos koncert "Hidegen fújnak a sze[ek.'

A Kolornpos egyĹittes ĺ990 óta hitelesen tolmácsolta a gyermekek feté a magyar népzene,

néptánc és népszokások szeretetét, a TőtÜk megszokott és utánozhatatlan fantasztĺkus

hangulatban, játékos, zenés.táncos mulatsággal.

Megva|'ósítás: A program sĺkeresen zajtott. RészWevők száma: 1zo fő

December 05. péntek

10.00 - 1f őra: Mikulásváró játszóhiŁ: Mézeskalácssütés

10 óra Berbencés Vándorszín: iłtiku|'áwáró Vándorjátszó

Mikulásĺ pikutás móka Gulyás Lásztó Vándormuzsikussal

11 őraMegérkezett a MÍkulás

Megva|'ósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 1z0 fő

Rész(etes kommunikáció, pr. és maľketing megjelenések a kommunikáđós

teljesítésigazolásokban kerÜltek online dokumentálásra.
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4. JizsEFVÁRosl GALÉRh ESTEK

November 16. vasiĺrnap í 9 óra Józsefvárosi Galéria Estek

Helvszín : Józsefvárosi Gatéri a és Rendeaĺényktlzpont

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

egyeztetés, kapcsotatfel,vétel és próbarend egyeztetés a művészekkel, adminisztráció

(szerződés), a technika és a teremberendezés e|'őkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitel,ezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolítása.

Leírás: Józsa Tamás vonósnégyesre komponált hattételes zeneműve, az ,,ldofutazás,, c.

lemezbemutató koncerttel indult e[ a Józsefvárosi Ga|'éria Estek zenei prograrnsorozata. Az

Accord Quartet Vonósnégyes: |dőutazás és Zarándoklat című komolyzenei koncertje nagy

sikert aratott a klasszikus kortárs zenét kedvelők körében.

A lemezbemutató koncertre a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Józsefvárosi Gatéria

estek sorozat keretében november ĺ ó.án kerĹitt sor. A rendkívĹitĺ időutazás során

tatá|'kozhattunk a régĺ nagy zeneszeĺzők gondo|'ataivat. A hattgató Józsa Tamás, szeĺző

saját ..sátáján'' átszűrt él.ménybeszámotóját hatlhatta, aki a felvonuttatott dallamok, a

fetépített harmóniák és ńtmusos lüktetések segítségével rótta [e tÍszteletét a nagy

klasszikusok e|'őtt. A tobbszörös díjnyertes Accord Quartet fiatalos és lendÜtetes, közvetlen

és karakteres játékstílusa messze túl'mutatott a hangok és szólamok interpretálásán. A

munkához való alázatos hozzáát|'ásuk és a darabok etőadásmódjáról atkotott határozott

e|'képzetésÜk kiegyensúlyozott együttmiÍködést eredményezett a' szerzővel. Nagy

örömünkre szo[gá[t, hogy az NKA támogatásával a Józsefvárosi Galéria befogadta a

koncertet, me|'ynek márđusban lesz a folytatása.

Megval.ósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 80 fő Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjetenések a kommunikáđós tetjesítésigazolásokban

ker[iltek ontine dokumentálásra.

November ĺ9. szerda í9 óra Józsefvárosi Gatéria Estek

Hel)ĺszín : Józsefvárosi Gatéria és Rendeaĺényközpont

Feladatok a program kivátasztása, kapcsolatfelvétel és próbarend egyeztetés a rendezővel

és a Nemzeti Színház művészeivel, adminisztráđó (szerződés), a technika és a
teremberendezés etőkészítése, hirdetmény tcrvczósc, J<ivĺtclczósc és tcrjesztósc, a

program hetysáni I'ebonyolítása'

Leírás: M,,E9ý rózsaszáI, mirőI beszéI? - JánosVitéz daljáték,, címú zenés sánházi előadás

a 1í0 éve bemutatott,,Jđnos vitéz, datjáték keletkezésének történetét mesélte e[ a

Nemzeti Színhtn művészeinek e|'őadásában. 2014. november 19-én ezel az előadással

il
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indítottuk útjára a Józsefvárosi Gal,éria és Rendezvényközpont GatérÍa estek . színháá est

sorozatát.

110 éwel' ezelőtt, ezen a napon índutt el a Kiráty Színhłízbót vitághodító útjára a,,János

vitéz'datjáték, amely azőtais a közönség egy|k tegnagyobb kedvence, a tegtöbbet játszott

zenés magyar miÍ. Az ,,Egy rózsaszá|. - mirőt beszé[?''a datjáték szÍ.iletésének viharos és

drámaÍ fordu|'atokban bőve|'kedő történetét mesélte e[, és ktizben a híres dalok is

felcsendültek. Az e|.őadás kevés eszkörzel, a zene' a sztiveg és a színészi játék és a humor

erejében bíaĺa vitt e[ minket a századető, nyÜzsgő, forrongó étetébe. Kukorica Jancsit,

ltuskát, Bagót, a Franđa kirátyteányt és Királyt Atmási Sándor, Molnár Gyöngyi, Szélt Attita

nagyszerű és bravúros színésá játékában táthattukl

Zongorán közreműktidött: Nyĺtrai Lásztó; Rendezte: Vörös Róbert

Megvalósítás: A Program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 55 Íő Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjetenések a kommunikációs tetjesítésigazolásokban

kerül'tek on[i ne dokumentálásra.

November 28. péntek Zene.vers est: oĺáh Tamás: ,,Tekintetek''

Helvszín : Józsefvárosi Gatéri a és Rendeaľényközpont

Feladatok: A művészekke|' vató egyeztetés, hirdetmény tervezése, kivĺtelezése és

terjesztése, hírlevél kikÜtdése valamennyi címlistára és zenei ískotába. Az online saitók,

médiák értesítése a programról. Technikai tebonyotítás.

Leírás: Etőadók Szakcsi.Lakatos Bé|'a Kossuth-díjas, Kathy-Horváth Lajos érdemes művész

és Takács Bence Ervin Kazinczy.díjas előadóművész

A belépés díjtatan.

Az est va|.óban a zene és a költészet elemeĺbőt átlt össze, szeryes és harmonikus módon

kapcsolódva. A zene mintegy a ,,Versekre íródva'', a versek pedig zeneiséggelátitatva.

Megvatósítás: A programon mintegy í00 személ.y vett részt, nagyon sikeres volt. Részletes

kommunikáđó, pr. és marketing megjel.enések a kommunikáđós teljesítésigazolásokban

kerültek onli ne dokumentálásra.

.lózsrrvÁnosl GALÉRn EsTEK . December

szakmai háttér: ,,Le!assu[ni, várakozní, befelé fordulni, és nyitottnak lennÍ a valódi

értékek befogadósara. Ezt ijzeni az évkörnek mosľ rónk köszöntő időszaka. Nyitottnak a

tiszta hangro, az emberi szórĺ, és méĺ'tónak az égÍ óIdásra.', Lovász |rén beköszöntő

r.l
l-l



--:

...1

'.. i.l'j

szöVege és adventĺ sajtónýtatkozatábót vett idézet méttón tĹikrozi a Józsefvárosi Gatéria

:i;i Adventi Estek programsorozatának tematikáját.

December 12. péntek 18.00 - 20.00 óra Adventi Galéria Estek
+1i1i Helvszín: Józsefvárosi Gatéńa és Rendeanényközpont
!.i.i

Fe|'adatok: a program kĺvátasztása, kapcsolatfetvétel a mĺĺvészekkel, admĺnisztráció

ĺil (szeĺződés), a technika és a teremberendezés etőkészítése, hirdetmény tervezése,
łi;i.ili; 

kivĺtelezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolítása

;.:..'i Leírás:

ii

!i

18.00 óra Ünnepi teázás, letki feltöttődés, ahot minden kedves vendégÜnket szeretettel

vártunk egy pohár forró itallaĺ, adventĺ gyertyagyújtással.

í8.30 óra Lovász |rén ,,łv|ennynek, Íöĺ,dnek kiráIya,, című adventi estjén az Égi Hang és a

Fettegajtó c. lemezeinek anyagából a téti Ĺinnepktirt megĺdéző dalok csendÜltek föt.

Közremťiködöŕŕ: Mizsei Zo|.tán: orgona' énet középkori hárfa, pszaltérium, udu

:'.:! Ágoston Béla: duda, furulya, kaval, szaxofon, koboz

;-'..l A dalotás hagyományosan az ünneplés egyik fontos módja, eszköze. Ha tanulunk eleink

i.:i kincsestárából, amellyel az ünnepeket ősántébbé és meghittebbé varázsolták, ha

i']i áteresztjĹik testünkön és tetkünkön a dalt, a sajátunkká vá|.ik, és a mĺ ünnepünket tesszlik

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

i i énekünket közösen da|'ol'hatta a népszerű énekesnővel, Lovász |rénnel.

Meqvalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 170 fő
Í.'I

.. i Részletes kommunikáđó, pr. és marketĺng megjelenések a kommunikációs
:.. 1

te|'jesÍtésigazolásokban keríjttek online dokumentálásra.

December í9. péntek ĺ8.0o - 20.00 óra Adventi Galéria Estek

Helvsán: Józsefvárosi Gal.éria és Rendezvénykcizpont

Fei'aciatok a program kiváiasztása, kapcsoiatíeivétel a művészekke[, acimĺnisztráđó

(szeződés), a technika és a teremberendezés előkészítése, hirdetmény teruezése,

kivitelezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolítása

Leírás: "Jézrls, ijrijk fényesség, Á'uia minden nemzetség!

Legyen öröR fényesség, lł1ondja minden nemzetség!'' ezel a mottóval érkeztünk a
Józsefvárosi Galéria adventi ünnepi programsorozatának lzáró koncertjéhez.

18.00 óra Ünnepi teázás, tetki felttjttődés, ahol mĺnden kedves vendégünket szeretettel

vártuk egy pohár forró itatra, adventi gyertyagyújtással.

í8.30 óra Vándor Vokát koncert: Született vitág megváltója című lemezbemutató

koncertjén ismét megtett a Józsefvárosi Gal,éria színházterme.

ĺ.'łi'l
ĺ--,j
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A Vándor Vokál kütönleges hangzású batkáni karácsonyi kotindákat és a most megjelent

lemezen is hattható magyar népdatokat adott elő. A zenei kalandozást a három énekesnő

adventi dal.okkat térben.és időben, mesével, közös énekléssel színesítette.

Éneke|'tek: Farkas Tünde, |zsák Kata, Sztuka Judit

Megvalósítás: A program sÍkeresen zajlott. Résztvevők száma: 90 fő Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs tetjesítésigazolásokban

kerĹittek online dokumentálásra.

5. ZENE.FERE KLUB

Helvszín: Józsefvárosĺ Gatéńa és Rendezvényközpont

Feladatok A vendég felkérése, hĺrdetmény teruezése, kivitelezése és terjesztése, hírlevél

kikütdése valamenný címlĺstára és zenei iskolába. Az onlĺne sajtók, mediák értesítése a

programról. Technikaĺ lebonyolítás.

Szakmai háttér: A sorozat havonta egyszer' csĺitörtökön:15 - íó.30 óráĺg van

megtartva. (Most ettől eltérően novemberben elmaradt.) A program házigazdája: Kovács

Zalán Lásztó 1tubaművész). A k[ub a 2014-es évben ingyenesen látogatható.

A ktub havonta lát vendégíil egy olyan zenei kiválóságot, akinek az étetét és munkásságát

érdemes megismerni. A mĹĺsorok váttbzatosak, hiszen fogadtunk már vonóst, fúvóst,

zongoraművészt, énekest, karmestert, jau' zenészt, akiknek pályájuk egyaránt rendkívül

érdekes, kalandos, sokszínű és tanutságos. A vendégek köztjtt szerepel szárnyaĺt épp

csak bontogató JunÍor Pńma-díjas mĹĺvész, de ,,nagy évfordulósok'' is, mint pétdáut

Medveczky Áaám és Vásáry Tamiís karmesterek. A ktub egyik cétkitűzése, hogy a zene

szeretetét erősítse, s a zene kedve[ői személyes kapcsolatba kerĹllhessenek a pátya fontos

képvisetőĺvel.

Az egyes események:

oKóber í6. ,,Értől az lceánig''

Vendég: Inhoff Ede trombitaművész

Leírás: lnhoff Ede trombitaművész a Magyar Áttamĺ Hangverseny-zenekarnak

elsőtrombitása, a Bartók Bé[a Zeneművészeti Szakközépiskola tanszékvezető tanára és a

Magyar Rézfúvós Egyiittes tagja volt. A rendkívül jó humorú mrľzsikus mesélt életéről,

vĺtágsztárokról, egzotikus utakrót és Szĺngapúr elncikéről. A történeteket természetesen é[ő

zenével sánesítette.

Meqvalósítás: A program sikeres vo[t, lnhoff Ede élő trombitaszólóval, fényképek

vetítésévet és rĺigttĺnzött fotókiáltításávat tette még érdekesebbé a beszélgetést. 50

vendég vett részt rajta.

791,
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December 4. ,,Sokzor tartok tÜkröt''

Vendég: sT. MARTIN előadóművész; zeneszerző

Leírás: st. Martin eMeRTon.díjas előadó-művész, zenesze]ző elmondta, hogy a hangszereĺ,

sikerei és arany-lemezei történetén tút mi köze Haydn trombitaversenyéhez' hogyan élt túl

egy hurńkánt, és milyen egy óceánjáró tuxushajón étni. Mesétt Jamaicáról, Malajziáról,

Kínárót, a burmai herceg.nőnek adott szerenádjáról, valamint arról, hogy gyerekkorában

miket kapott a Mikulástól.

Megvalósulás: A program sikeres volt. ó0 vendég vett részt rajta.

6. JozsEFVÁRosl SZABADEGYETEM

H elvszín : Józsefvárosi G atéri a és Rendeaĺényközpont

Feladatok: .A vendég fetkérése, hÍrdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, hírlevél

kikÜtdése va[amenný címlistára. Az online sajtók, médiák értesítése a programról.

A technika és berendezés etőkészítése.

Szakmai háttér: A sorozat havonta egyszer Van megtartva (ettőt eltérően most

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

tág értetemben vett ,,testi és lelki egészség'' tárgyával foglal,kozó, kiemelkedő munkásságú

professzorokat, szakembereket hívjunk meg a tegkiitönbözőbb területekrőt. (Pszĺchológia,

orvostudomány, stb.)

Az egyes e|'őadások

október 9. ,,Miért nem értjÜk meg egymást?" . párkapcsolati és szexuális

kommunikáció

Etőadó: Dr. Pitting János, PhD pszichiáter, egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem

Magatartástudományi I ntézet

Leírás: Magyarországon a házasságok több mint ó0%.a válássat végződik, és sajnos gyakran

az egyĹitt maradók kapcsolata is rossz. Miért lesz a szép reményekket, sőt akár

szerelemmet indutó kapcsolatokból gyakran megromlott házasság? Párterápiákban szerzett

tapasztalatok és kutatási eredmények szeńnt a válasz az, hogy áttal'ában kommunikációs

hibák miatt. Miközben a pár tagjaĺ úgy érzik, hogy nem vatók egymáshoz, nem értikmeg

egymást, isméttődő Vitáik hátterében gyakran egyszerűen a férÍi és a nőÍ kommunĺkáđó

ettérései átlnak.

Meevalósulás: A program sikeres volt. 60 vendég vett részt rajta.
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November í3. Gyógynövények a hagyományos és a modern orvoslásban

Etőadó: Dr. Babulka Péter gyógynövénykutató

Lęírps: Az utóbbi néhány évtizedben szerte a vitágon fokozódĺk az érdektődés ä 
.

hagyományos vagy népi orvos|'ás iránt, és erzel egy időben hazánkban is egyre ttibb, j

hatóanyagként gyógynövényt, gyógynövény kivonatot, vagy gyógynövényekbőt kĺnyert 
i

hatóanyagot tarta|.mazó készítmény érhető et a gyógyutni vágyó betegek számára. Az 
i

etőadás második részében a gyógynövények modern terápiákban és az öngyógyításban

betijttött szerepének vázlatpontszerű bemutatására kerül sor, ktilönös hangsútyt feKetve i

az öngyógyítás tehetőségeĺre és korl.átaira.

Meevalósítás: A program sÍkeres volt. ó0 vendég vett részt rajta.

November 27. ,,Várakozás... (tlirelem) - Advent másképpen''

Etőadó: Kiss Ulrich 5J jezsuita szerzetes

Leírás: Az etőadó a ktivetkező sorokkat vezette be az előadását: ,,A váľakozás, ugye,

kellemetlen. Nem szeretjílk, sőt, van, aki gyűtöti... De van várakozás, mely önmagában is

botdogság. Áz advent ennek a műfajnak gyakortása. Tanutjunk a gyerekektől! ok számotják

a napokat! Vagy a szerelmesektőt, akik légyottra készütnek.

A várakozás értéke önmagában rejtĺk. Van azonban mellékes hozama: tĹirelemre tanít, azaz

erényre. Sokan azt hĺsák, ez etőfeltétet. Én azt vallom, hogy nem etőfeltétet, hanem a

várakozás gyümölcse. Abban értetődik, mint,gyümötcs a nyárban. És mindez pont a télen.

Tavaszra is Várva. ''

Megvalósítás: A program sikeres vott. 50 vendég vett részt rajta.

7. FILMKLUB .,,lńÍívésztársakról filmnyelven''

Helvszín :. Józsefvárosi Gatéđa és Rendezvényközpont

Feladatok: A fitm kiválasztása, az alkotók meghívása, hirdetmény tervezése, kivitelezése

és terjesztése, technikai lebonyol'ítás, esetenként szakmai fetkészĹilés, moderátorként va|'ó

részvétel.

Szakmai háttér: A sorozat havonta egyszer Ísméttődik. Mind'ig egy kortárs magyar

képzőművészről szóló filmet VetítĹink le, mely lehet dokumentumfilm, de ,,míÍvészíilm'' is.

Amennyiben lehetséges, az aktuátis kiáltítónkrót szót a fitm, de legtöbbször más művészről.

A ktub fontos része a beszélgetés is, melynek során személyes kapcsolatba lehet kerülni a

képzőművésszel. és a fitm atkotójávat/alkotóivat. A köztinség nagy részét képzőművészet

Íránt érdektődő ,,laĺkus'' vendégeink atkotják, de sok a ,,szakmabe[i'' is. A program

:l
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tátogatása díjtatan. Fĺlmklubunk beindítása óta a nézőszám egyre növekzik (í0 főrőt mára

il; áttagosan 80 fő tátogatja a programot).

Áz egyes filmvetítések:

il oKóber 29. Tárlatvezetés a British Múzeumban: ,,É[et és hatát Pompejiben és

Herculaneumban'' (80 perc, angol nyelven' magyar fe|.Írattat)

:# Előadó: Zete János miÍvésztanár
ťÉ

Helvsán: Józsefoárosi Galéria

:l Leírás: Ez az alkalom kivétett képez, mert nem egy kortárs alkotóról, hanem egy
: 'i nagyszabású kiállításrót szól. A fitm megnézése kapcsán az etőadónak lehetett kérdéseket

] feltenni a témával kapcsotatban.
;..l Megvatósítás: A program jót sĺkerÜtt, a nézőszám kb. 60 fő volt.

.I

. l Noveľnber 26. ,,Tenkrőlegykor és most''

:.' Meghívott vendég: Tenk László, Sulyok Gabriella, Mészáros Géza, moderátor: Sipos orsolya
il Hetvszín: Józsefvárosi Gatéria

Leírás: Aktuátis kiáttításunkhoz kapcsotódott. Tenk Lász|'ó Munkácsy-díjas festőmtĺvészről

. l szótó két rtivĺdfilmet vetítettünk te: Mészáros Géza 70-es években készÜlt fitmjét és Su|.yok

Gabńella 2009-es fÍtmjét. A két korszak nagyon étes kütönbségekkel jelenik meg (többek

. .i között a fĺtmes technikai eszközökben, mondanivaló tekintetében, operatőri munkában).

Közös vonásuk, hogy mĺndkettő ,,be[ső képet''' kíván adni a művész alkotóÍ folyamatairól,

.i nagyon dominánsan tartalmazza a rendező impresszĺót is.

Meqvalósítás: A program nagyon sikeres volt, a beszélgetés jót sikerült, mindhárom alkotó

hozzászótásajval. Nézőszám: 90 Íő.

8. vETĺTÉsEs ELőADÁssoRozAT
I

l

,--l

Kiss lmre Károly (idegenvezető tanár, tłirténész)
'-.1

i..i He.t-vszín:. Józsefvárosi Gal'éria

Feladatok a témák kivátasztása, adminĺsztráció (szerződés), a technika és berendezés
í': i
i'.l etőkészítése, hirdetmény teruezése, kĺvĺtelezése és terjesztése, a programon vató
r4

részvétel
i.:il..i Szakmaj háttér: Díjtatanut tátogatható sorozataink . 4 témában - havonta egyszer

-; ismét|'ődnek, ebből' az egyÍk az UTAZÁS. Ennek köziinsége 80 %-a kerĹjtetünkben é[ő,

; i értetmiségi nyugdíjas, nagy részük visszatérő vendégünk. Egyes alkalmakra - a témátót
..' i fÜggően - több fiatat és messzebbről idelátogató vendégiink is van.
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Leírás: Az el'őadás során távoli országokba, városokba vándorlunk. A tájat a;a:ala szemmel

tekintjĺik meg, amivet egy utazó, turista: fötdrajza, történelme, az ott é[ő emberek

szokásai, vallásuk, zenéjük, s a képzőművészeti al'kotások egyaránt szerepet kapnak. Kiss

lmre előadása valódi, eleven ĺdegenvesztés: he|'yszínrőt he|'ysánľe hatadunk, s nem egy-egy

téma tetjes ktirű kifejtése a cél, hanem a sokoldalú és eleven étményvezés.

Megvalósutás: A program mindÍg sikeres, ezt. az áltandó, magas nézőszám ĺs mutatja:

átlagosan 90 fő.

Egves előadások:

oKóber 7. Rína fővárosainak titkai

November 4,lzrae|', az ószövetség hetysáne a képzőmtÍvészetben és a zenében

December 2. A Szentfötd, az Újszövetség he|'yszíne a képzőművészetben és a zenében

vETíTÉsEs ELőADÁssoRozAT - MEsEtvluaurÁs, MINT BELsŐ ÚT

Előadó: Huszár Andrea (képzőmĺivész, mesekutató)

Helvszín : Józsefvárosi Gatéria

Feladatok: a témák kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technÍka és berendezés

előkészítése, hĺrdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való

részvéteI

Szakmai háttér: Díjtatanut látogatható sorozataink - 4 témában - havonta egyszer

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

rövidebb sorozatok szerepelnek. Ennek közönsége 50 %-a ker[itet[inkben é[ő, értelrnĺségi

nyugdíjas, visszatérő vendégiink, a többieket a téma Yon7Ża ide, sokzor először járnak

ĺntézményĹlnkben. A mesei vĺtágtátás egy két részbő[ áltó etőadás, melynek második tagja

oKóberrę esik.

Leírás: Az etőadó személyes ismeretségben volt egy nemrég elhunyt, ĺdős mesemondó

nénÍvel, aiđnek hatására kezdett mesekutatással fogialkozni. Emma néni nem előació voit,

hanem egy egyszeríi, falusi néni a Bodrogközből. A róla szóló fitm vetítése, mesék

hallgatása szintén az előadás részét képezték, a résztvevĺík egy varázslatos vitágba

kerüttek, melyben a mese egy sokkal ősibb embeń szülaégtettel és spirituátis je|'entőségget

ruházódott fe[.

Meevalósulás: A program sĺkeres, a nézőszám: 50 fő.

Eqvcs clőadásolt:

október í4. Szobrászattól a piramishegyekig - mesés ti'indérvitág a Kárpát.medencében

MUzs|KAs ELőADÁSoK A MAGYAR NÉP JELES NAPJAIRÓL

Előadó: GuÍyás Anna ku|turálÍs antropológus és meghívott ĺnuzsikus társai
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Helvszín: Józsefvárosi Galéria

Fel'adatok: a témák kĺválasztása, adminisztráció (szeruődés), a technika és berendezés

etőkésátése, hirdetmény tervezése, kivitel'ezése és terjesztése, a programon való

részvétel

Szakmai háttér: Díjtatanut tátogatható sorozataink 4 témában - havonta egyszer

ismétl'ődnek, ebbtíl az egyik egy vá|'tozó, mindig aktuális sorozat. A ,,muzsikás előadások''

egy két részből átló sorozat, s azért választottuk, mert az Advent időszakához kapcsotódik.

Leírás: A jetes napok fetidézése egy nagyon eleven és sávet-metengető formájávat

tal.átkoztunk az ünnepek bemutatásán és átétésén ataputó előadáshoz zenei részek

kapcsotódtak Gutyás Anna szépen zengő hangján, vendégzenész társaságában, népi

hangszerek kíséretében adta elő a témához kapcsotódó énekeket.

Meevalósulás: A program sikeres, a nézőrzám: 60 Íő.

Eeves etőadások:

November 1 1.,,osz az idő...,,

December 9. ,,A kis Jézus aranyalma'' - ádventi, karácsonyi népszokások

VETíTÉsEs ELőADÁssoRozAT . nÉpzőłtŰvÉszeĺ

Előadó: Sipos Endre mÍÍvészetfilozófus

Helvszín: Józsefvárosi Gatérĺa

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

előkészítése, hĺrdetmény tervezése, kivĺtelezése és terjesztése, a programon való

részvétel.

Leírás: Az etőadó nem csak miÍvészettörténeti szemszĺigbőt veszi szemügyre az alkotásokat,

hanem egy komplex fitozófĺai, vatlási, pszichotógiai nézőpontbót. Témátót ftiggően egy-egy

művészeti korszakot, iskolát, vagy irányzatot mutat be eleven, bensőséges módon.

Beavatást nyerünk a művészek műhelytitkaiba, inspírácĺót kapunk, s segít a műalkotások

métyebb megértéséhez és befogadásához sziikséges egyéni tátásmód etsajátításában.

Megvatósítás: A program sikeres. A résztvevők nagyobb részben a kiáltításaínk és egyéb

képzőmiÍvészeti programjaikat tátogatókból tevődnek össze. Résztvevők száma: 80 íő.

Eeves előadások:

október 2í. A portréművészet egy.egy formai és tartalmi sajátossága

November ĺ8. ,,Mesétő képek'' . az epÍkai elem jelen|'éte az európai festészetben

December í 6. A Karácsony jelképei a képzőmtÍvészetben

előłpÁs-ľłiRTÉNELEM
Előadó: Dr. Tóth József tiirténész
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Helvszín: Jóxefvárosi Galéńa

Fe|'adatok: a téma kĺválasztása, adminiszt ráaő (szeĺződés), a technika és berendezés

előkészítése, hirdetmény tervezése, kivĺtetezése és terjesztése, a programon Való

részvéte[.

Szakmai háttér: Havi egyszer ĺsmét|'ődő, díjtalanul tátogatható sorozat. Nágy igény van

történelmi előadásokra - nem csak az idősebb korosztály körében. Tóth József az egyes

korszakokat nagyon átfogó módon, élvezetesen mutatja be, úgy hogy a legatapvetőbb

ismereteket Ís átadja, ugyanakkor az ismeretek bővítésére is remek tehetőség nyítik. Az

idős történész a közönségĹink számára egy ,,ritka tanárszemélytség'', igazi ,,kincs''.

Leíráq: Egy.egy történelmi korszak elevenedik fel, melyről átfogó képet kapunk, a

személyek és az események nagyon sokrétű vĺszonyrendszerbe kerÜlnek.

Meqvalósítás: A program sikeres. Résztvevők száma: 80 fő.

Az egves előadások:

október 28. Magyarország és a |l. Vitágháború

November 25. Nyitas uralom Magyarországon

DALEST

oKóber 10. OPERA És ołlesĺ: ,,Évfordulók jegyében''

(Shakespeare 450, Gluck 300, Faust 225, R. Strauss 150) - a Józsefvárosi Zenebarát Kör

hangversenye

Mijsoľon: Bellini, Gluck, Verdi, Berlioz, Nicolai, Gounod, R. Strauss műveí

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria

Feladatok Kapcsolatfelvétet a fellépőkket, hirdetmények etkészítése, technikai

lebonyolítás.

Leírás/szakmai háttér: a Józsefvárosi Zenebarát kör negyedévente tart koncertet nálunk.

Ez hagyomány, s a kerĹi[eti míivészek számára épp úgy, mint közönsége számára fontos

esemény.

Megvatósutás: Etőadók Banai Sára, Bartha Eszter, Benedekffy Katalin (vendégként),

Szabados Györgý, zötd |tdikó, Kárpátĺ Attila, Kecskés Sándor, Kozán János, Portisch Lajos,

Zábó Gyuta

Zongorán közreműkddött: Papp Gyul'a míÍvész.tanár

Bevezető előadást tartott: Gombkötő Beáta ([e[kész, Shakespeare-kutató)

A belépés díjtatan. A programon 70 személy vett részt.
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20í4. december 16-án nyító JEMEN kiáttítás megnýtásán kb. 70-80 vendég vett részt. A

vendégek ktĺzött számos nagykövet, konzul, képvĺsető és a ki.itügym'inÍsztéńum

tĺsztségviselőÍ vettek részt és egyéb meghívottak.

2014. november 8-án kerijtt megrendezésre ,,Xll|. vExlLoLLóGnl NAP". Egy egész napos

ismeretterjesztő e|'őadást hatthattak az érdektődők a zäszĺók és a címerek vitágárót. Kb.

110 vendég fordult meg a zásztógyűjteményben ezen a napon.
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tv. RENDEzvÉNyxözpoľr

1.Ło14.októbeľ

oKTÓBER 1. - |DŐsBAnÁr sztineľ

Helysán: Rhema Konferenđa Központ

Fetadatok: helyszínbejárás, egyeztetés a Polgármesteđ kabinettel, lufik rendelése, ültető

kártya készítése, forgatókönyv megírása és egyeztetése a kabinettel, fettépő művészek

felkérése, catering megrendelése, koordĺnálása, a rendeaĺény való koordinálása, mÍÍvészek

fettéptetése, hostessek etĺgaátása, fogadás és a terem előkészítése, hetyszínen vató

résaĺétel és koordiná[ás, személyszátlító buszok koordinátása, rendezvénybiztosítás

megszeruezése.

Szakmai háttér: Józsefváros onkormányzata az ldősek Vitágnapja alkatmábót szüreti

mulatságot szervezett a kerĹiletben lakó nyugdíjasok számára.

Megvatósítás: SánĹittig tett a Golgota utcai konferenciaközpont díszterme, mintegy ó00

józsefvárosi szép korú fogadta et az tinkormányzat meghívását az ldősek Vĺtágnapja

atkatmából rendezett |dősbarat szüret című rendezvényre. A mulatság első meglepetés.

sztárvendége Koós János volt, aki vicceivet és jól ismert dalaival szórakoztatta a

kozönséget. Majd Harangozó Terĺ előadóművész folytatta a szórakoztatást. A

sztáruendégek után a Vegas Showband adta a tatp atá vatót, és kellemes hangulatot a

szüreti falatozáshoz. A rendezvény nagyon sikeres volt.

oKTóBER 3. AKT|V|STA RENDEZVÉNY

Helyszín: Rhema Konferencia Központ

Feladatok helysánbejárás, folyamatos kapcsolattartás a Polgármesteri Kabinettel'.

Helysánen való részvétel és a rendeaĺény |.ebonyo|'ításában vató segítségnyújtás.

oKToBER ó. ARAD! vÉnrnNÚr MEGEMLÉKEZÉ5

Helyszín: Fiumei sírkert, Kossuth Mauzóleum

Feladatok: hetyszínbejárás, egyeztetés a temetővezetővel, helyszín lefoglalása.

Kapcsolattartás a Kabinettel, va[amint az MH Ludovĺka Zásztóatj rendezvényszervező és

protokol'|. tanácsadójával, kovorúk rendelése, meghívók etkészítése, kikijldése, fotós és
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újságíró kottéga fetkérése az esemény dokumentálásra, hetyszínen való részĺétel és a

rendezvény koordinálása.

oKTóBER 2ĺ. ALAKULó ľrsrÜľn ÜÉs

He[ysán: Polgármesteri Hĺvatal - Díszterem

Feladatok: helyszínbejárás, kapcso|.attartás a Belső Ettátási irodávat és a potgármesteri

kabinettel, catering megrendelése, Pát Eszter népdaténekes felkérése, technikai és

catering bekészütés, eseményen való részvétel és koordĺnátás.

Szakmai háttér: A v|t|. kerületi képvisető.testül'et október ff.én tartotta alakuló ül,ését,

amelyen letette esküjét Kocsis Máté potgármester és a tizenhét önkormán;zati képvÍsető.

Megválasztották a három atpotgármestert is Sántha Péterné, Egry Attĺta és dr. Sára Botond

személyében. A testületbe az egyéni választókö'zetekből a Fidesz-KDNP 12 jetöttje jutott

be, a kompenzációs lista 5 helyén pedĺg négy jelĺĺlőszervezet osztozik.

oKTTBER 23. 195ó-05 FoRRADALoM És szĺgłosÁcnłRc MEGEMLÉKEZÉS

Helyszín: Corvin kłjz

Feladatok he|.yszínbejárás, meghívó készítése és kikütdése, Kozterütet fogtatási papírok

etkésátése és beadása, kapcsolattartás a Coruin Mozival, fotós és újságíró kottéga

fetkérése az eseménydokumentálásra, feltépők felkérése, technikus felkérése és

tájékoztatása a helysánen, koszorúk rendelése, a Magyar Hagyományőző tagozat

közreműködésre vató fetkérése, helyszínen való részvétel és koordĺnáđó.

Szakmaĺ háttér: Az ĺ956.os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra etleni

forradal'ma és a szovjet megszáltás e[[en folytatott szabadságharca, amety a 20. századi

magyar történelem egyĺk l'egmeghatározóbb eseménye volt. Ezen alkatombót emlékezÜnk a

forradalom és szabadságharc hőseire a Corvin kö'zben a Pesti Srác szobomál.

Megvatósítás: Józsefváros önkormányzatának í956-os megemlékezésén Kocsis Máté

potgármester beszálében kiemelte, hogy ötvennyolc éve hazánk osszefogott a megszállók

és az etnyomás e[[en, aminek ereje megrengette a kommunista diktatúrát. iĺási a
feletősségĹink abban, hogy a kiivetkező generációk ĺs tudják: apáink, nagyapáink a vérüket

adták a szabadságért, a mĺ szabadságunkért. A hideg idő ettenére szép számma[ osszegyűlt

megemlékező etőtt Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari díjas színművész szavalta et Fatudy

Gycirgy: í956, te csitlag című versét. Ezt kĺivetően KocsÍs Máté osztotta meg gondotatait az

egybegyűttekkel. Aű' esemény végén Kocsis Máté polgármester, Sántha Péterné

atpolgármester és Vas |mre országgyűtési képviselő hetyezte e[ a megerntékezés koszorúját
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az 'Só-os mártírok emtéktáblájánát. A megjetentek ezután megtekinthették a Magyar

Tartatékos Szövetség Hagyományőrző Tagozata által alkotott í956.os é|.őképet, egy

korabeli teherautót és ágyút.

október 23.án a JózsefuárosÍ onkormányzat koszorút helyezett el a hősök emtékére

Rezső téń Nagyboldog Asszony templom fatán tévő emlékműnél, Ferencz orsotya képvisető

asszony és Sántha Péterné atpolgármester asszony koszorúzott.

A Nap u 18. sz alatti 56-os golyónyomok eml'ékére állított emtéktáblát Soós György és Vörtis

Tamás képvĺsetők koszorúzták meg.

2. 2014. november

NoVEMBER 4. I1ńAGYAR oRvos Hos| HALoTTAK MEGEMLÉKEZÉS

Hetysán: Jóxefváros, Üttőĺ útlgla

Feladatok: egyeztetés a Polgármesteri kabinettel, helyszínen való résaĺétel és koordinátás.

Szakmai háttér: Az első vitágháborúban elesett orvosok emlékművét í942-ben áttították föt

az Üttőĺ út és a Koráný Sándor utca sarkán. HorvaÍ János alkotásán egy katona, €$ý oNoS;

és egy vöröskeresztes nővér tátható. A szobor anyaga mészkő. A Józsefvárosi onkormányzat

részérőt Sántha Péterné a|,polgármester asszony mondott megemtékező beszédet, és

helyezte el az emtékezés koszorúját.

Megvalósítás: A Hllłl Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztáty, a Nemzeti

Fó:.um, r,alamint Józsefváros önkormányzata áttat szervezátt megemlékezésen a.

vezérőrnagy kĺemelte: az emlékmű azokra a nagyszerű bajtársakra is gondolt, akik a mai

Magyar Honvédség tagjaként akár itthon; akár hazájuktót távo[, békemissziós

fe|.adattetjesítés közben veszítik et legnagyobb kincsĹiket, az életüket, mialatt mások

étetéért kĹizdöttek.

A megemtékezésen többek között Lezsák Sándor úr, az orvággyűtés alelnĺike és Sántha

Péterné asszony' Józsefváros atpolgármestere mondott beszédet és hetyezték el az

emlékezés koszorúít.
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NoVEJ\^BER 7. Ja4slw^Ros szÜLEľÉsHłp.lĺ. KAT|CA ovooa. oV| Focl pÁl.vłłvĺro

Hel'yszín: Katica ivoda. Vajda Péter utca

Fetadatok hetyszínbejárás, fotyamatos kapcsolattartás a Polgármesterĺ Kabinettel és az

ivoda vezetőjévet. Józsefváros szĺitetésnapi tortájának megrendelése. Az ovi foci

atapítvány elnökévet egyeztetés. Helyszín etőkészítése, az esemény koordinálása, részvétel

és a rendezvény lebonyolításában való segítségnyújtás.

Szakrnai háttér: Buzánszky Jenő három éwet ezel.őtt azzal a céltal hozta létre az ovi-Foci

Közhasznú Atapítványt, hogy a gyerekek minél korábban megĺsmerkedjenek a mozgás

tirömével és fontosságával.

Józsefuáros önkormányzata 20í2-ben kapcsolodott a programhoz, az első pátya a Koszoru

Napkdzi otthonos óvoda udvarán készíitt et. Az alapíwány e[nö,ke, dr. Molnár Andrea

kiemelte, a programmal az ország minden tetepütésére szeretnének eljutni, idén összesen

61 pátyát adnak át, emeltett az óvodapedagógusoknak kĹilön szakmaÍ képzést biztosítanak.

Az alapítvány etnĺike Józsefváros második ovĺ.foci pátyájának avatásán jelentette be,

egytittműk<idést kotöttek a Magyar Kézilabda Szövetséggel az oví-kézi program

kidotgozásáró|,. Ehhez Tóth Tímea, korábbi sokszoros válogatott, vitágbajnoki ezüstérmes

és Európa.bajnoki bronzérmes kézitabdiázó nyújt szakmai segítséget.

Megvalósítás: Józsefváros születésnapján avatták fel. a kerület másodík ovĺ.foci pátńját a

Katica Böl.csőde és Napközi Otthonos ovoda udvarán. A Magyar Termék Nagydíjjat

kitüntetett műfĺ]ves pátyát az tjnkormányzat nevében Sántha Péterné alpolgármester és az

ovi.Focĺ K<izhasznú Atapítvány elnöke, Mo|,nár Andrea adta át a gyerekeknek, akik az első

m eccsek után jóízÍien fogyasztották J ózsefváros szü letésna pi tortáj át.

NoVEMBER 7. JozsEFvÁRos szÜLETÉsHłp.lĺ - TURAY |DA szÍNHAz elŐłoÁsł

Helyszín: Kátvária tér - Turay lda Színhaz

Fe|.adatok he|'yszínbejárás, egyeztetés, rendezvény ügyelete.

Szakmai háttér: Szü|.etésnapĺ ünneplésre hívta Kocsis Máté potgármester és Sántha Péterné

al'polgármester a kerület szépkorú takóĺt a Turay |da Színházba, hiszen kerületünk

november 7.én ünnepette fennát|'ásának 237. évét. A maÍ Józsefváros területén a XVllI.

század etején az akkorĺ . fatta|' ktjrtitvett - város takóĺnak kertjei voltak tatáthatók' a

mostani Vlll' és |X kerütet volt az úgynevezett ,,a[só kert'. Városrész[jnk1777-ben kapta a
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nevét Szent Józsefről, bár Máńa Terézia azt hitte a várostakók nekĺ akarnak kedveskedni,

hogy fiárót nevezik e[ az Józsefuárost. A jelenre rátérve az alpolgármester felhívta a

figyelmet, hogy a viharos évszázadok után kerületĺink 2010 óta láwányosan fejtődik. Kocsis

Máté potgármestersége alatt a főváros legdĺnamĺkusabban fejtődő városrésze [ett.

Megva|'ósítás: Díszelőadással várta a kerület időskorú takóit Józsefváros vezetése a Kátvária

téren talátható nem rég megnyílt Turay lda Színházba. Az előadás apropója Józsefuáros

vĹltetésnapja volt. Sántha Péterné atpolgármester Kocsis Máté potgármester nevében is

köszöntötte a megjelenteket majd felelevenítette városrészĹink történetét.

NoVEMBER 12. szooÁLE MUNI(A NAPJA

Helyszín: H1 3 Diák-és Vátlalkozásfejlesztésĺ Központ

Feladatok helyszínbejárás, kapcsolattartás a Humánkapcsolati irodával és a potgármesteri

kabinettel, catering megrendetése, fe[[épő fetkérése, meghívó és forgatókönyv elkészítése,

narrátor felkérése, hostessek biztosítása a rendezvény, virágcsokrok megrendetése, a

helyszínen való részvétel, az esemény koordinálása és lebonyolítása.

Szakmai háttér: Budapest Főváros Vll|. kerütet Józsefvárosi onkormányzat Képvisel.ő.

testülete a he|.yi önkormányzatokrót szótó 11/2006. (l||. 10.) számú t<irvény alapján

rendetetet alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztetet mélto

elismeréseként a Józsefvárosban adományozható kitĹjntetések egységes szabályozására.

,,JózsefvárosÍ Szociátis Munkáért'' szakmai kĺtiintetés adományozható annak a

magánszemétynek és szakmai közcisségnek, aki Jóxefvárosban szociális szakterületen

kiemelkedő szakmai munkát végzett.

M'egvą|ósítás: November 12.én, a szociális munka napján Józsefuáros vezetése a

hágyományokhoz híven köszöntiitte az ĺinkormán1pat szođál.is ettátórendszerében

dotgozókat. A Hí3-ban tartott jó hangutatú iinnepségen a Józsefvárosi Szociátĺs Munkáért

és a Potgármesterĺ dicséret kitÜntetések átadása mel[ett Sántha Péterné alpolgármester

bejelentette: azägazatdolgozói a kerütetben idén is számíthatnak a ĺ3. havi fizetésre.
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NoVEMBER 14. RENDVÉDELń,i| NAP

Helyszín: Hĺvatal - Házasságkötő terem

Feladatok: kapcsolattartás az onkormányzat közbiztonsági referensével és a pol'gármesteri

kabinettet, catering megrendelése, meghívo és forgatókönyv elkészítése, narrátor

felkérése, hostess biztosítása a rendezvény, virágcsokrok és borok megrendelése, a

hel.yszínen vató résaĺétel, az esemény koordinátása és tebonyotítása.

Szakmai háttér: A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekrőt szó|'ó 11ĺ2006. (|lt. 10.)

5. S.a szeńnt ,,Józsefváros rendjéért'' kitüntető cím adományozható a Józsefváros

ľendjéért kifejtett áldozatos tevékenység elismeréseként, a közrendért bátor hetytáttást

tanúsító civil szervezeteknek, magánszemélyeknek és a rendvédelmi szervek állornányának

tagjai részére.

Megvatósítás: |mmár hagyományosan a Rendvédelmi Nap keretében ti.inteti kÍ a józsefvárosi

önkormán1zat azokat a rendvédelmi dotgozókat, akik kiemelkedően sokat tettek a kerület

biztonságáért, illetve munkáj ukkat pétdát mutattak munkatársaiknak.

A kitüntetések átadásánát jeten vott Papp Károly onzágos Rendőrfőkapitány, Bucsek Gábor

Budapesti Rendőrfőkapitány, Pa|'otai Zsolt Gábor FővárosÍ Katasztrófavédelem

igazgatóhetyettese, Segyevi Zoltán, a Vl|t. kerĺjleti rendőrkapitányság vezetője, valamjnt

az iinkormán},zat Vezetése részérőt Sántha Péterné és dr. Sára Botond Alpolgármesterek. A

díjak átadasa után Papp Károl.y országos rendőrfőkapitány mondott pohárköszöntőt.

NoVEMBER 27. Kocs|s 5ÁNDoR rĺĄLÉffiÁgLÁJÁľĺłr łvłľÁsł

Hetyszín: Kátvária tér

Fetadatok helyszínbejárás, hangosítás lekérése, kapcsolattartás a Fradi Barátĺ kör

elnökével, meghívó elkészítése, lepel és vatag és koszorú biztosítása, Turay lda Színház

emeleti termének biztosítása, rendeaľény lebonyolítása.

Szakmai háttér: Minden ídők egyik tegjobb magyar tabdarúgója az ĺitvenes években a Kőris

és az |ttés utca kłirnyékén nőtt fet. Kocsis Sándor a magyar vátogatottban 68 mérkőzésen 75

gólt szerzett, az 1954.es vitágbajnokságon pedig gótkĺrály is lett. A tiszteletére késztjlt,

Józsefváros önkormányzata ál.ta|' is támogatott dombormű - atkotója Fekete Géza

szobrászmíÍvész - avatására Barcetonában élő fia, itjabb Kocsis Sándor is Magyarországra

látogatott.
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Megva|'ósítás: Az Aranycsapat legendás csatárának áttítottak emlékművet a Kátvária téren,

akĺ kamaszéveĺt a V|l|. kerĹi|.etben tiiltötte. Az otimpiai bajnok, vĺtágbajnoki második

helyezett Kocsis Sándor tiszteletére készüt't domborművet Sántha Péterné, Józsefváros

alpolgármestere, itjabb Kocsis Sándor, illetve Rudas Ferenc, az FTC Barátĺ Körének elnöke

leplezte [e.

3. 2014,december

DECEMBER 5. - HIVATALIMÍKULÁs

Hetyszín: Hivatat- 300-as Díszterem

Feladatok egyeztetés a Polgármesteri kabinettel és Betsó ettátási Írodával, catering

megrendetése, Mikutás műsor megrendelése, terem berendezése, technĺkussal va|'ó

egyeztetés, helysánen való résryétel és koordinátás.

Megvalósítás: Á rendeaľényen a Hivatali dolgozók és gyerekeik vettek részt, és egy Mikutás

műsorral kedveskedtĹink nekik. Kaptak ajándékcsomagokat, és karácsonyi cateńng várta

őket.

DECEMBER 7. . KoRcsoLYAPÁLYA

Helyszín: Jóxefváros - Horuáth Miháty tér

Feladatok: A józsefvárosĺ Jégpátya december 7.február 5 közĺitt i.]zeme[ a Horváth Miháty

téren, a józsefuárosi gyerekek reggel 8-14 őráigingyen vehetik igénybe a pátyát és ĺngyen

k<jlcsönözhetnek korcsotyát. Feladatunk volt a kapcsolattartás és egyeztetés a

kivĺtelezővel, a VárosÜzerne|'tetésĺ Szotgálattat és a Kłjzteríilet-fel'ügyelettel. A munkálatok

kivitetezésének fetügyeletek, promócĺó a keriileti takosok és iskoták feté.

Szakmai háttér: Jóxefváros łinkormánpata négy héten át tartó Ünnepi programsorozatot

indított decemberben, ańelynek egyik helysánén, a főtéren egy jégpátya 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 pátya a|'apja homok, amelyet egyentetesen terítettek szét a téren, hogy vízszintes

felületet biztosítsunk a jégnek, illetve annak a hűtőkörnek, amely leságeteli a terÍi[etet,

hogy gyorsabban megfagyjon a jég - mutatott rá a kivitelező. Szász Róbert elmondta azt is,
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a pátya építésének talán legfontosabb elemei azok a gumiszalagok; amelyek.a hűtőboxhoz
' ::i.ii kapcsolódva keringetik majd a glikott, vagyĺs azt a hűtőközeget, amely a pályára locsolt
ii:l

vizet megfagyasztja és 5-10 centiméter vastagságú jégeé duzasztja.''
t-
ii Megvatósítás: A szomorkás időjáras ellenére több család is kipróbátta Józsefváros rij

r:.:| főterén, a Horváth Miháty téren vasárnap megnyílt korcsotyapátyát. A megnyitón, a
].łi

ui december 7.i napon a korcsolyázás mindenkinek ingyenes vo[t. Napközben több program

várta még a csatádokat, a második adventi gyertyát este fél hatkor gyújtották meg.

I

--tj oEcEMBER 19 - HIVATAL| lqRÁcsoNY
::l

: :'i Helyszín: Hivatal 300.as díszterem

,.:,i

Fetadatok: egyeztetés a polgármesteri kabinettel és a belső eltátási irodával, catering
-i megrendelése, he[yszínbejárás, technikus kérése a rendezvényre, fe[[épő fetkérése és a
:.'l 

helyszínen vató biztosítása, megrendelők és szeződések megírása, hel'yszínen való

.l 
részvétet és koordĺnálás.

Megval.ósítás: A rendezvényen a Hĺvatal dolgozói vettek részt, 250 fő. Potgármester úr

köszöntőjét kĺivetően, Kis Áaám humorista műsora következett, majd karácsoný

finomságokkal vendégették meg a dolgozókat.
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V. .lózsgrvÁRost szERxrszľŐsÉc

1. Bevezetés

A Józsefvárosi onkormányzat képvisető-testülete áttat alapított, hetente 5z ezer

pétdányban, ingyenesen megjelenő Józsefváros újság a kłizszolgálatiság jegyében műkĺidik.

2014.ben 44 alkalommal jelent meg, tapszámonként 16 otdal terjedelemben.

Az atapító önkormányzat az alábbiakban határo*a meg a tap cétját és jeltegét:

,,o Józsefvóros újsóg önkormányzati, kčizszolgóIati, kiizmiivelődési és a lakosság

hiteles tájékoztatósára alapított ídőszaki kiadvány, amety a Vlll. kerületi lakossngot

Ieginkább érÍnto helyi és közügyekben rendszeres tójékoztatóst nyújt, bevómol a

testiilet legfontosabb döntéseÍrőI. A lap köteles közłjtni a Jegyz(iÍ közleményeket,

felhívásokat, rendeleteket. A lap feladata továbbá, hogy a keriilet kulturálÍs és

közművelődési éIetérőI tújékoztatóst nyújtson, megnyÍtvónulásí lehetőséget adjon a

keriiletben mĹjködő nagyobb egyházi gyüIekezeteknek, a nemzeti és etnikai

kisebbségek kulturótis jogaĺ érvényesítésének, és beszómoljon az iinkormónyzat

intézmé nyei ne k é Ie térő l,, .

A független, közéteti kiadvány a kerÜlet tegtöbb hłíztartásába és közintézményébe

e|'jutott. A hirdetési fetĹi|,etek értékesítésével az újság az önkormánpat és a Józsefvárosi

Közösségi Házak Nonprofit Kft. számára reklámbevételt is termelt.

A papír alapú információhordozóvat párhuzamosan a szerkesztőség gondona JózseÍváros

internetes hontapját (www.ĺozsefvaros.hu) és a Facebook köztisségi oldalon
(www.facebook.com/iozsefvaros.hu) vató megjelenését is. ł webtapot, amelyen naponta

2.3 új hír jetenik meg. A szerk.esztőség gondoza a -lóxefváros alkalmazást is, ame|'ynek

kciszönhetően mobileszközökről érhetők e|, a kerütet hírei, programjai és az ügýntézéshez

szükéges információk.

Hetente 2.3 kisfitm is készül, a maĺ online igényeknek megfelelően, 2.4 perc közöttĺ

terjedetemben. A jozsefvaros.hu oldalon és Józsefváros Facebook.oldalán megjelenő

kisfitmek rövid, lényegre törő anyagok. Tartalmilag összhangban átl'nak a többi médium

híranyagaivat, többségükben a helyi kutturá[is és a közé|.et eseményeiről szólnak.
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Egyéb kiadvúnyok 2014

Az e|'múl't évben a szerkesztőség a fent említett médiumokon me|'l'ett további kiadványokat

is késátett:

. Virágos Józsefváros - Ż4 oldalas kiadvány a Virágos Magyarországért verseny

zsĹíńtagjai nak részére.

. Józsefváros 2o10.20ĺ4 - Egyedi kivítelezésű kiadvány az önkormányzat évek alatt

végzett munkájárót.

. Palotanegyed Fesztivál - Á fesztÍvát mrjsorfüzetének iisszeátlítása, szerkesztése,

nyomdai előkészítése.

Plakátok, meghívók - A 20,t4-ben átadott terek (pt.: Teleki, FiDo, Kálvária, Horváth

Miháty), játszóterek (Tisztes utca), Te Szedd akció ptakátjaĺnak, meghívóinak,

hirdetéseinek megtervezése, kivitelezése.

Józsefvárosi Parkolási Kĺsokos - A Józsefvárosi Parkotás-Üzemeltetési Szolgálat

részére a parkolási övezetek ápritĺs í5.i bővítésével kapcsolatban 2 darab ptakátot.

szórólapot, 1 hirdetményt, és egy ,,Jóxefvárosi Parko|'ási Kisokos'' címíi, 12 otdal.as

- a tudnivalókat teljes körűen tartatmazó - füzetet késátettĹink. A hirdetményt a

Józsefváros újságban és a Józsefváros Facebook oldalon, a kisokost a Józsefváros.hu

weboldalon pubtikáttuk.

Ú1 honlap előkészítésének munkálatat - teryezés, szerkesztés, desĺgn-elemek,

tesztelés, stb.

2. Feladatok

Magas színvonalon szolgálni a kerületben étők Ínformációhoz jutását hetý ügyekben

és a kerÜletet érintő országos témákban.

Etső kézből tájékoztatást nyújtanĺ az önkormányzat fontos d<intéseiről, a képviselő.

testĹilet határozatai ról.

Az tinko rm ányzat á ttal kiad ott kö'zleménye k me gje lentetése.

Folyamatos tájékoztatás a közterületeinket érintő fejlesztésekről, beruházásokrót.

Szoros kapcso|.atot tartani Józsefváros közintézményeĺvel, beszámolni

működésiikről. Kiemelt feladat: tájékoztatás a Józsefvárosi Egészségilgyi Szotgátat

áltat nyújtott egészségÜgyi szotgáttatásokrót.

Lehetőséget biztosítani a képvisel.ő.testijlet pártjainak (Fidesz-KDNP, MszP, Jobbik,

LMP, DK, PM), hogy a közérdekl'ődésre számot tartó, fontos és aktuális kérdésekben

ki nyi lvánítsák véteményüket.
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Bemutatnĺ és népszerűsíteni Józsefváros kutturális, művészetĺ és civit étetét.

Tudósítani a kerĹileti iskoták étetéről., eredményeĺről, a diákok kiemel'kedő

szerepléseiről ugyanrigy, mint az idős otthonokban történő k<ĺzösségi eseményekről,

Vagy a lakosokat érĺntő szociális témákrót.

Teret adni a kerütetben műkodő nagyobb egyháá gyÜlekezetek bemutatkozására.

A kerüteti hagyományok ápolása, a heýi identitástudat erősítése.

Az egészséges életmódra való serkentés.

A kömyezettudatos és jogkövető magatartás népszerűsítése.

A kĺkapcsolódás, a rekreáció etősegÍtése.

A józsefvárosĺ fesztivátok és kulturá[is rendeaĺények beharangoziísa és tudósítás

ezekőt.

o Tájékoztatás a kerületĺ egészségügyi, oktatási, sport. és gyermekprogramokról.

3. Eredmények

A szerkesztőség a fenti fetadatokat az önkormányzattal és a potgármesteri hivata|,ta|,

áttandó kapcsolatot tartva vatósította meg. A hivatalos kiizlemények, a programajántatok

és a hirdetések gondozása és közlése mellett a 16 oldalas heti kiadványban éves

összegzésben k<ĺze[ 900-1000 cikk. Erzel a kerületben étők számára a legfontosabb heýi

informáđóforrás vott. Emellett igyekezett erősíteni a józsefvárosiak ĺdentitástudatát, és

biztosítani a papír alapon vató minél szélesebb körri tájékozódás tehetőségét azok számára,

akiknek erre nincs más módjuk

A jozsefvaros.hu honlap a frissi.ilő hírek - éves összegzésben közet 1400-1500 cikk - mellett

megjelenítette a képviselő.testület Ĺ]téseihez kapcsolodó előterjesztéseket' onkormányzati

határozatokat, rendeleteket, az önkormányzatĺ intézményi és gazdasági társaságokat

érĺntő informácÍókat, az önkormánpati és államigazgatási hatósági ügytípusokat,

összekapcsolva a Potgármesteri Hivatal illetékes szervezetí egységeivet, iigyintézőkket és

tetötthető nyomtatványokkal, ktjzzétette a közérdekű adatokat, mindezt kiegészítve te|'jes

archívum. és Rss funkcÍóval, Facebook.integráđóval, kerületi programajánlókkat,

szavazással kapcsotatos adatok közzététetéve|', keresőfunkđóval, stb. A honlapon

kdvethetők voltak a képvisető-testület Ütései is.
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Főbb témák

A kerĺlt.eti étet kĹil.önböző vonatkozásaĺrót a Józsefváros újság és a társult médiumok 20ĺ4-

ben az atábbi témákban tájékoztatták a lakosságot (a tetjesség igénye nétkĺit):

. önkormányzati hírek: képvisető.testĺit,eti ü|'ések közérdekű témákról, jogcím

nétkülĺ lakáshasználat rendezése, adósságcs<ĺkkentés, idősügyi stratégia, a kerÜlet

2ĺ14-es köttségvetése, testiiteti viták fiutalomosztás, rezsicsökkentés,

bertakáspátyázat), tűosztás (Kék Pont) megszÜntetése, képzési és fogtal,koztatási

programok, épÜletenergetikai fejtesztések több kerületi intézményben, ĺdősbarát

iinkormányzat, tinkormányzati rezsítámogatás, Józsefváros tortája,

rendeletmódosítások, kábítószerügyi egyeztető fórum, kerületÍ adósok,

önkormányzati segítség panetházaknak, kisebbségĺ önkormányzatok rendezvényei,

felhívásai, 90-95-100 évesek kösztĺntése, köaĺitágítás és csatornarendszer

fej lesztése, egészségügy fej lesztése, iskoták támogatása, fejtesztése.

o Események: sajtótájékoztatók, emlékĹinnepségek, kitüntetések (bölcsődei

dolgozók, tűzottók, díszpotgárok, pedagógusok, köztisztviselők, egészségügyĺ és

szociális do|.gozót rendvédetmisek), Négy Tĺgris piac bezárása, Ludovika Fesztivál,

operettgála időseknek, Szépkorúak évzárő gátája, autómentes nap, Te.Szedd akció,

advent a Palotanegyedben, átl'ampotgári eskük, beszámolók a választásokról.

. KerĹjleti fejlesztések új gyatogátkel.őhetyek és mozgássérült parkolók,

önkormányzati üdütők fejl'esztése, szobrok felújítása, Magdolna negyed, város.

rehabilÍtácĺó, házfetrijítások, közterület-fej lesztések, játszótér-fejtesztések,

közösségi programok, Auróra utcai szakrendetővel kapcsolatos tervek, Európa

Belvárosa program 2, Teleki tér megújulása és az új piac, játszóterek, további terek

fetújítása (Losoncĺ, Gutenberg, ||. János Pát pápa tér, Kálvária tér, FiDo tér),

járdafetújítás, bö|,csőde fetújításot Népsánház utca vÍrágosítása, Muzsikus

cigányok parkja, Corvin negyed, baba-mama szoba az ĺjnkormán1zatban.

. VárosĹjzemeltetés: közösségi kertek, kerékpártámaszok, nagytakarítások, teljes

kamerarendszer kiépítése, őstermelői piacok, kiemelt jáĺőrözés a Palotanegyedben

és a Népszínház utcában, útfetújítások, járdafetújításot fatiltetések,

iinkormányzati hirdetőtábl'ák, parkolási ügyek, parkoló.automatát házfetújítások,

önkormányzati házak kamerarendszere, káptalanfiiredi és magyarkúti tábor,
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aszfaltozógép, hangos kamerák, cserje. és fatjttetés, gyatogátketőhety-festés,

utcanév tábták.

Fővárosi hírek, fejlesztések Bubi, Rákoczi tér, ll. János Pát pápa tér, metróépítés,

forgalmirend-váttozások, Ludovĺka Campus, Erket Sánház, Szemklinika megújulása,

új urológiaĺ centrum, Fradi-stadion, Tavaszi Fesztivál, nagyberuházások,

tömegközlekedés fejlesztése, holokauszt áldozatainak emlékhetye, szelektív

huttadékgyűjtés, iĺjúságsegítő iroda, lovarda megújítása, új szupermarketek,

rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreiről.

országos kérdések: rezsicsökkentés, Rezsĺpont, családi adózás, fiatal'ok munkába

állása, áttami támogatás a gyerekházaknak (Biztos Kezdet), mĺniszteri évértékető az
orczy-parkban, pedagógus.béremelési program, nyári gyermekétkeztetés,

devizahitelesek megsegítése, nemzeti iskolagyümölcs program' fogtalkoztatás,

gyed.extra, kormányzati hírek, rend el'etmód osítások.

Kłizbiztonság: rendőrségi hírek, térfĺgyető kamerákról szóló hírek, a potgárőrség

hírei, tudósítások a kerĹileti rendőrségget val'ó együttműkĺidésről, átdozawédelmi -

bűnmegelőzési program rendeaĺényei, Polgáń védelmi vetétkedő a Kesztyűgyárban,

önkéntes potgári védelem egyetemisták körében, Bűnmegetőzés és átdozatsegítés
józsefvárosi modetlprogram (több alkatommal is), képvĺselői fogadóóra a

kcizbiaonságról, Józsefváros rendjéért kitüntetésrőt szó|.ó hírek.

lskolai és óvodai események, hírek: óvodák fejlesztése, új nevet kaptak a

biil'csődék, Tolnai utcai bö|.csfüe további fejtesztése, óvodaí és iskolai

ünnepségekrőt tudósítás, iskolai sportsikerek, kiti']ntetések, sportversenyek, játszó-

és sportudvar-fetújítások, műfĺives pá[ya, sportsátor, könyvtárbővítés, tanévnýtók,
csereprogramok, ovĺsok rajzkiáttítása, iskolai évfordulók, az összes iskota és óvoda

bemutatkozása a beĺratkozáshoz, tanári konferenciák, kórustal.átkozót ovilimpia,

tanéwáró, vakáđó a Kesztyűgyár táborában.

Nézőpont rovat: a képviselő-testület képvÍsetőĺnek vé|'eménye a kĺĺvetkező

témákban: gyed extra, telepĹilések adósságai, rezsicscĺkkentés, nők és fiatal,ok

foglalkoztatása, Négy tigńs bezárásáról' magyar gazdaság, közterek, MNP|ll,
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egészségiigy, közfog|,a|'koztatás, választások, bankok e[számoltatása, iskolakezdés,

térfigyető kamerák, Teleki térĺ piac, Auróra utcai rendelő.

Portrék, interjúk Kocsis Máté potgármester, Sára Botond alpolgármester, Egry

Attita alpo|'gármester, Ferencz orso|.ya képviselő, Balogh lsWán Szilveszter

képvisető, Kovács Barbara, a Józsefvárosi Közösségi Házak Nkft. ügyvezető

igazgatója, Kökény Beatńx sporto|'ó, orl'oczĺ Lásztó a Füvészkert igazgatója,

Komássy Akos képviselő, Suda Dezső pol'gármesterjel<ĺlt, Pintér Attita képvise|'ő,

Simon Gyĺirgy képvisető, Németh Attita polgármesterjetŕ5lt, Jakabfy Tamás LMP-

képvisető, Makai ĺswánné képvisetője|'ŕilt, Janĺ Anna építész, l-|orváth K[ára rendőr,

Malecz Bétáné műtősnő, Blahó József asztalos, Segyevi Zo|.tán rendőrkapitányság-

vezető, Jobaházi András órásmester, Bajzáth Ferenc plébános, Szeleĺ Szabotcs, a

Googte Magyarország marketing igazgatója, Dúró Dóra országgyűtési képviselő,

Szabóné Fónagy Erzsébet, a Ktik tankerijteti igazgatója.

Szociális segítség: lnfopont, Józsefvárosi Szođáfis és Gyermekjótéti k<izpont,

Életmentő pont' étetosztások, áltásbörzék, jelzőrendszeres házi segítség,

közfogtatkoztatás, ingyenes Co.mérő, Védőhátó program fiataloknak, kedvezményes

nyaralás, mentorprogram, b<llcsődei gondozási díj, áttásbörzék a Kesztyűgyárban,

hátrányos hetyzetű gyermekek támogatása, ingyen tankönyv és írószerutalvány,

jótékonyságĺ rendezvények, karácsonyi étetmiszercsomagok, adománygyűjtés,

csa|.ádok, magányosok karácsonyi támogatása.

Jeles napok és megemtékezések márcĺus 15., húsvét, a Magyar Kuttúra napja, a

Fötd napja (padfestéssel), Magyar Hősök Napja, Bauer Sándor emlékezete,

Gyermeknap, Pedagógusnap, Nemzeti tsszetartozás Napja, kommunizmus

ál'dozatainak emtéknapja, Szent Miháty nap, Józsefváros születésnapja, Nemzeti

gyásznap, október 23., Harmĺnckettesek eml'éknapja, hős katonaorvosok, karácsonyi

események.

Lakossági fórumok Európa Belvárosa |t., Magdo|'na negyed (ttjbb fordulóban),

Teteki téri piac, Palotanegyed, Kátvária és Teleki tér, Szomszédsági rendőrség,

Roma szociális fórum, rezsicsökkentési fórum, Népszínház utcai workshop.

Közterĺitet-felügyelet: hírek (terek őrzéséről, kutyafuttatókról, fejlesztésekről,

ingyenes parko|'ásró|', szigorításokrót), kciz|,emények, interjúk, kitÜntetések.
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Katasztrófavédelem: a tűzoltók eredményeiről, gyakortatozásairól', o|'tásokrót és

mentésekről, robbanóanyagok hatástalanításárót szól'ó hírek, kerületi tűzoltóság
fejlesztése, lakosságvédelmi intézkedések az önkormányzatnál, katasztrófavédetmi

vetétkedő, képzőktizpont Józsefvárosban.

|dősek klubjainak rendezvényei: farsang, ünnepségek, bográcsfőző verseny'

névnapi bálok (Anna, Katalin), babakiáttítiís, sÜteménysÜtő, vers- és prőzaíró

verseny, kiľándutások, táncverseny, szĹireti mul'atság, rendőrtik etőadása, cĺrkusz,

színhiázjegyek, képvisetők az idősek ktubjaiban.

Egészségügyi felvĺlágosítás: szĹirőszombatok, nőnapi tanácsadások, Hasznos

tanácsok; nyárĺ immunerősítő étel.ek, atlasz-csigotya; az Auróra utca szakrendelő

olvosainak fetvitágosító cikkei - em[őrák, pottenattergia, allergol'ógíai szĺÍrés,

demenđa.szűrés, stb.

Felekezetek hírei: Egyházi fejlesztések.fetújítások, jeles napok, rendezvények,

események, évfordulók, egyházi i'Łenetek, útravalók, Katolikus Hétvége, adventi

események.

NekrolĘok: Hegyi |mre a Józsefváros újság szerkesztője, Vácz Gyul'a Bauer Sándor

nagybátyja, Buffó Rigó Sándor prímás, Fátyot Zoltán mlzsikus, Roska Tamás

professzor, Templom Kati a Nap Ktub atapítója, Szárits Árpád oryos' Lánczky Lásztó

képviselő.

Helyi érték: őstermelőĺ piacokrót beszámoló, közösségi kertek l'étrehozásáról

tájékoztatás, helytörténeti írások, mĹĺemtékvédelem, koszorúzások (Putszky Ferenc,

elhunyt tűzoltók, vitágháború áldozatai, hős orvosok, Bauer Sándor, '56-osok),

emtéktábták (Kocsis Sándor, ELTE holokauszt áldozatok emtékére) avatása, százéves

házak, védett épĹiletek, Fitneszktub, Corvin mozi, ,,azutca hangja,'.

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Turay |da Színhiíz megnyĺtó és a főbb

előadásokról tudósítás, Muzsikus cigányok téń szoboravatás, Szenes |ván

emlékkoncert, Józsefvárosi Sö'rfesztivál, Palotanegyed Fesztivát (rendszeres

tudósítások), zeneĺ nap az orczy.paľkban, đgány kutturálfs nôP, Kesztyűgyár
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szilletésnapja, Hangolj rá!, Busójárás, Mikutás, Márton nap, Katalin bál, Autómentes

nap, Múzeumok Majálisa.

Józseívárosí Galéria és Rendezvénykiizpont: könyvesbolt megnyitó, tudósítás

rendezvényekrőt, kiáttításokról, könyvbemutatókrót, a szabadegyetem előadásairól,

tervek bemutatása, interjúk, a gatéria programjainak heti ajántója.

Hí3 - Diák és Váltalkozásfejlesztési Kłĺzpont; tudósítás a jelentősebb

rendezvényekrőt és etőadasokról - startup konferenciák, kiáttítások, akadémiák,

segítség regisztrátt áll,áskeresőknek, irodalmi szaton, uniós pályazati segítségnyújtás

stb., Mesterműhely, Fiatal Váttatkozók Hete, tanácsadások, képzések, stb.

Programajánlók és programbeszámolók: Kesztyűgyár, Erkel Színház, Százados úti

miÍvésztetep, Fĺ'ivészkert, olasz Kultúńntézet, Coruin mozi, Kossuth K[ub, Uľánia

mozi, Nemzeti Múzeum, cĺvil szeryezetek rendeaĺényei, Zászlómúzeum kiá|.|.ításai,

Turay |da Színház, Vasas KözpontÍ Kĺĺnyvtár, Muákum, Po|'gárok Háza, TlT

szabadegyetem programjai, pál'yavá|.asztási kiáttítás, Természettudománý Múzeum

kÍáttításai.

Szolgáltató rovatok: receptek, egészséges életmod tanácsok, szépészeti tanácsok,

kertészkedés, Ętvény.

Hirdetmények: parkotási változások, kö,zmeghallgatás, pátyazatĺ kiírások,

forgalmirend.vál,tozások, & önkormányzat és a polgármesterĺ hivatal meghívói,

tájékoztatói, fethÍvásai, közleményei; magyarkútĺ és káptalanfüredi közlemények,

đvĺt szervezetek hírdetményeÍ, bértakáspátyázatok, közlekedési változások,

Józsefváros Kártya.e|'fogadóhetyek, árverési hirdetmények, ingyenes

szűrőszombatok, ingyenes képzések.
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KáptalanfĹired: Ac' ĺjdütő szeptember hónapban fogadott utol.jára vendégeket.
Áltagmegóvási munkák fo|.ytak, valamint a strand terÜletéľe kerütt áthetyezésre a vízmérő
óra, mely a szomszédos ingatlanon, mintegy 200 méterre volt tatálható. Az Ĺidülőben |'évő

gépek berendezések tétiesítése, értékbiztosítása jetenleg is folyamatos.

Magyarkút: A lV. negyedév folyamán 7 iskotai csoportban 628 vendégéjszakát töttöttek a
ker[ilet általános iskolásai. Az Erdei lskota program keretében főként környezet., és
természetismereti foglalkozásokat tartottak, metyeket kirándulásokka|' kötöttek össze.

Többek között:

Vác, Diósjenő, Nógrád, Veresegyháza, Bodormajor szerepelt a repertoárban.

Az üdülő térítésmentesen biztosít mĺnden csoport számára madár-és kisáttat bemutatót,

mely nagyon népszerű a gyerekek között.

Az intézményekkel való folyamatos kapcsotattartás jegyében 
"Nyítt 

Napot" t1rt9ttunk,

melyre meghívtuk a kerĹitet valamennyi Áltatános lskol.áját, ovodáját, Bötcsődéjét. A
megbeszélések alkalmával' javaslatokat, ötteteket, kritikát várunk az intézményvezetőktől,

kísérő pedagógusoktót.

Nemcsak a gyerekek, de felnőttek ís jelentkeztek az Údtil'őbe. A Józsefvárosi Potgárőr

Egyesület tartott 2 napos csapatépítő tréninget Magyarkúton.

Karbantartás -feiúj ítás:

A negyedév folyamán elkészítettük a faanyag tárotó kĹilső faborításának cseréjét, a Kövessy

Erzsébet Gimnázĺum és Szakközépiskola diákjainak aKív közreműködésévet etkészütt a
bońtás, valamint a kerti bútorok festése.

A főépĹitet és az ebédtő közcitti szabad térÍ köztekedő hetyett tetővet fedett fotyosót

a[akítottunk ki.

Etvégeztük a konyhai csaptelepek cseréjét, a fürdőhetységekbe űj törötkdző.és

szappantartókat, valamint új WC kagytókat szereltünk fet.
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Vll. Közmunka

1. Kłízérdekű łjnkéntes munka
l

2014-ben 23 fő onkéntes jelentkezett a Kft.:hez, akiknek az aktív korúak ettátására vató

jogosuttság feltétele, hogy egy éven be[ü|' 30 nap önkéntes tevékenységet lásson el. A

Józsefvárosi Közösségi Hiázak Nonprofit Kft. befogadó szervezet, így minden jelentkezőt

tudtunk fogadni.

Egyéb kisegítő tevékenységet végeztek az intézményben, me|'yek áttatában a következők

vol,tak:

. udvartisztántartása,

l terem rendezés az alsó sánten /felügyelettel/,

o nýáń tábor alatt ételdobozok címkézése,

. Bolhapiac rendezvény segítéśe,

o raktár rendezése,

o takarítás,

. sportudvar rendben tartása nyári tábor ideje atatt.

A 30 munkanap l,etelte után igazol'ást áttítottunk ki, melyet a fetü|.vizsgál,at atkalmávat a

Csa|'ádtámogatásĺ lrodán mutattak be.

2. 
. 
Ri,ĺzérdekíi munka (szabálysértők)

Az etmútt évben 26 fő jetentkezeJ! köTérdekű munkára, átlagosan 4f,5 órát dotgoztak te.

Budapesi Fővái.os Koĺmán.;ĺhivatal V|!l. Kei.üteti ł'/iunkaügy,i KÍi.endeltségével szoros

kapcsotatban átlva fogadjuk a közérdekű munkavégzésre kötelezetteket, egyszerre

maximum 5 főt. 
^z 

ország bármety pontjárót fogadhatunk közérdekű munkára

szabátysértőket, ennek fe|.téte|'e, hogy a |.akóhety szerinti illetékes Munkaĺigý

Kirendettségen kérje, hogy a Kft..hez jetötjék'ki munkavégzésre.

lntézményi takarítói és kisegÍtő munkakört tudunk biztosítani. Az ĺntézményhez kijetött

szabátysértők tedotgozták a rájuk kĺszabott óraszámbt, senkit nem kellett elutasítanunk'
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3. Közfoglalkoztatás

2014. ápritÍs 30-án én véget a 2013-mas évben indult téti közfogtal'koztatás. összesen 40

kulturálĺs segítő, és 25 takarító/segédmunkás vett részt a programban. Ez volt az etső

olyan program' ahol a foglatkoztatottak egy része atapképzésen vehetett részt,

végzettségtőt fÜggően. A képzés időtartama alatt megkapták a szerződésükben szereplő

bérÜket.

A következő program 20í4 májusában ĺndult, 85%.os támogatottsággat. 60 fő kutturálís

kisegítő, és összesen 6 fó karbantartó, segédmunkás, kutturálĺs szervezőt tudtunk

foglatkoztatni. Ez a szakasz 2014. szeptember 30-ig tartott.

20í4 októberében 74 fő vettrészt közfogtatkoztatásban, melybőt 60 fő kulturátis kÍsegítő

(zenész) volt. Az októbeđ programot egy atkalomma|' l.ehetett hosszabbítani, november 30.

ig.

2014. december 1-jétől indult et a téti közfogtal.koztatás, ó0 fő zenésszel és ĺ3 fő ügryiteti

alkalmazott, segédmunkás, takarító, karbantartó munkakörben fog[alkoztatottakkal. A

program 20ĺ5. február 28-ig tart, 100%.os támogatottsággal.
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Pénzi'jgyi Beszámoló

zo14 év| kö|'ségek, kiadások, bevételek számainak alakulása.

A fentĺ szakmai és pénzi.jgyi beszámotó adatainak fĺgyelembevételével, kérjük annak

el'Íogadását.

Budapest, 2015. februär 16.
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