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ELoTERJEsZTÉS
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. szeptembeľ 23-i ĺiléséľe

Javaslat a gazdasźryi társaságok átalakulásával kapcsoIatos mérlegek elfogadására

Előterjesztő: Kovács Barbara' Józsefuáros Kozösségeiért Nonprofi t Zrt', igazgatóság elnöke
Bozsik István Bárka Józsęfuáľosi Szinházi-és Kulturális Nonprofit Kft., tigyvezeto

Készítette: Józsefuáros Kozcisségeién Nonprofit Zrt
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni. :

A d<intés elfogadásához egyszeru szavazattobbség sztikséges. 
'i

Mellék|et: l4 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! .

I Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtilete 2010. június 16-i ülésén 208/2010. (VI.
16.) szćműhatźrozatáva| űgy döntott, hogy lO0%-ban önkormányzati tulajdonú társaságot a|apít Jő-
zsęfuárosi Közösségi HázakNonprofit Kft. néven. ; :'

A Képviselő-testület 43lf0|5. (II.19.) számuhatározatával úgy döntött, hogy a JóHír Józsefvárosi Mé-
dia, Rendezvény és Galéria K<izpont Nonpľofit Kft. és a Jőzsefvárosi Közö:ssé gi Házak Nonpľofit Kft.
2015. augusztus 1. napjától osszeolvad, és záľtköriĺęn működő nonprofit részvénýćrsaság formában
működiktovább. ...
A Képviselő-testület a 19612015, (x. t 7.) számil határozatźtban (lgy döntött, hogy a Bárka Józsefvárosi
Sztnházi-és KultuľálisNonproÍitKft.2015. december 31. nappal jogutódlássalmegszűnik, és beo|vad a

Józsefuáros Közĺĺsségeiért Nonprofrt Zrt,-be.::

'Ą Józsęfuáľosi KözösségiHázak Nonprofit Kft., valamint a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és

Ga\éria Központ Nonprofit Kft. elkészitęttę az összęo|vadás miatt szükséges zárőmér|eget, melyet a

Józsefuáros Kozösségeién Nonprofit ZÍt., mint jogutód terjeszt be elfogadásľa. A zárőmér|egeket a
jogutódZrt.Fe|ugyelőbizottságamegtárgya|ta'

A Bárka Józsefuárosi Színházi-és Kulturális Nonprofit Kft. beolvadáshoz szükséges, 2015. augusztus
0l; napi közbenső mérlegét a Kft. ügyvezetése terjeszti be, melyet a Kft. FelügyelőbizoÍtsága megtár-
gyalta.



A táľsaságok beszámolói rész|etesen ismertetik a beszámolási időszak gazdasági eseményeit, az ágaza-
tok által rea|izá|tbevételeket, költségeket és azok eredményeit.
A számviteli torvény előírásai szerint a méľlegbeszámo|ő tafta|mazza a mérleget és azęredmény kimu-
tatást, akiegészitő mellékletet, valamint az előteľjesztésheztartozőana könywizsgátói jclcntési amely
alátámasztására a te lj es sé gi n y i l atkozat szo| gźl|.

II. A beteľjesztés indoka

Az ugyvezetés elkészítette mindkét társaság 20I.5 ' évi augusztus 01 . napra vonatk.ozó zárőmér|eg be-
számo|óját, valamint a Bárka Józsefuárosi Szinhěni-és Kuĺturális Nonpľôfit Kft kĺiżbenső (egyszňűsĹ
tętt beszámoló mérleget, egyszerűsített beszámoló eredmény kimutafását és kiegészítő meiiékletet a
számvitęli szabályok szerinti szükséges tartalommal) melyet a fuggetlen k<inyvvizsgá|ói jelentéssel
együtt kíván eloteľjeszteni.

JózsefvárosiKtizösségiHźtzakNonpľofitKft.::
::

1. A Józsefváľosi Közösségi HázakNonpľofit Kft.,fO|5. évi egyszerűsített éves beszámo|ő (1.
mellĺĺklet) szeľint az ęszkozok és foľrások egyező főösszege |243 7f2 e.,Ft, a mérleg szerintt
eredmény I0 l86 e Ft, melybő| atárgyévikozhasznű eľedmény -|O 594 e Ft,.ą tárgyévi vállal-
kozási eredménv 20 780 e Ft.

2. Az előterjesztés 2. melléktetét képezi a Kft 2O|5. éviegyszerĹĺsített éves beszámoló eredmény
kimutatása, valamint kiegészíto mellékletę.

3. A Józsefuárosi Közciss égiHázakNonprofit Kft, gazdá|kodását 20l5. évbell, 42O 8g2e Ft bevé-
tel és 4l0 533 e Ft ráfordítása mellett 10 359 e Ft adózás ęlőtti eľedmény mutatja. A kozhasznú
tevékenységetaválla|kozásbólszármazőbevételbőlegészítjükki.

4. A Józsefuáľosi Köztjsségihźuak Nonprofit Kft. 20l5. évľę vonatkoző kózhasznúságije|entése
az eloterjesztés 3. mellékletétképezi. ... 

'.

5. A Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató.Kft. által készített fiiggetlen könywizsgálóijelentés
szerint a Táľsaság egyszeriisített éves beszámolój a a számviteli törvényben foglaltakn ák é' u,
áItalános számviteli elveknek megfelelően. készült el, a Társaság2015. augusztus 01-én fennálló
vagyoni, pénzugyi és jövedelmi he|yzetérő| megbízható és valós képet ad. A Könywizsgá|ő á|-
tal j óváhagyott fii ggetl en könyvvizsgálói j elentés az előterj es ztés 4. mellé kle.t e.

6. A Felügyelő Bizottság 20|5. szeptember Z2-éntartott ülésén, egyöntetűen elfogadásra javasolta
a20|5. évi beszámolót és elszámolást. A FelĹigyelő Bizottság hatátozataaz előteľjesztés 5. mel-
IékIete.

JóHíľJózsefváľosiMédia,RendezvényésGaléľiaKiizpontNonpľofitKft.
.;'

1. A JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ NonproÍit Kft. 2015. évi egy-
szerűsített éves bęszámoló mérleg (6. melléklet) szerint az eszkozik és foľrások egyező főösz-
szege27 699 e Ft, a mérleg szerinti eredmény -244 e Ft, melyből attrgyévi' kĺjzhasznú eľed-
mény -f86 eFt, atárgyévi vá||a|kozási eľedmény 42 eFt.



Az előteľjesztés 7. mellékletétképezi a Kft. 20l5. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény
kimutatása, valamint kiegészító melléklete.

A JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft, gazdtilkodását
20|5. évben 5 682 e Ft bevétel és 5 9f6 e Ft ráfordítása mellett -244 e Ft adózás clőtti cľcdmény
mutatja. A közhasznú tevékenységet avállalkozásbőI szánnazó bevételbí5l egészítjiik ki'

A JóHír Józsefuáľosi Média, Rendezvény és Galéria Kozpont Nonprofit Kft' 2015. évľe vonat-
kozó közhasznúsági j e lentése az e|őterjesztés 8. mell é kt et é t kép ezi.

A Kasnyik és Táľsa Számviteli Szo|gá|tatő Kft. által készített fi.iggetlen könywizsgálói jelentés
szerint a Társaság egyszeriĺsített éves beszámolój a a számviteli töľvényben foglaltakn ak és az
áItalános számviteli elveknek megfelelően készĹilt el, a Társaság2015. augusztus 1-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jovedelmíhelyzetéró| megbízható és valós képet ad. A Könywizsgáúő ti-
tal jóváhagyott fiigget|en könywizsgálói jelentés az előterjesztés 9. melléklete.

A Felügyelő Bizottság 20|5. szepÍ"ember 2f-én tartott ĺilésén, egyöntetrĺen elfogadásľa javasolta
a20|5. évi beszámolót és elszámolást' A Felĺigyelő Bizottság határozata az e|óterjesztés 5. mel-
léklete.

A Báľka Józsefváľosi Színházi-és Kultuľális Nonprofit Kft.:

1. A Bárka Józsefvárosi Színházi-és Kultuľá|is Nonprofĺt Kft, f0I5' évi egyszerűsített éves be-
számoló mérleg (10. melléklet) szerint az eszközök és források egyező foösszege If3 699 ę Ft,
a mér|eg szeľinti eredmény 98 596 e Ft, a ttrgyévi vállalkozási eredmény 98 596 e Ft.

f . Az előterjesztés 1l. mellékletétképezi aKft. f0L5. évi egyszerÍĺsítętt éves beszámoló eredmény
kimutatása, valamint kiegészító melléklete.

3. A Bárka Józsefuáľosi Színhźzi-és Kulturális Nonprofit Kft, gazdá|kodását 2015. évben 204 88|
e Ft bevétel és 95 824 ęFtráfordítása mellett I09 057 ęFtadőzás előtti eredmény mutatja.

4. A Kasnyik és Táľsa Számvitęli Szo|gá|tatő Kft. által készítętt fiiggetlen könywizsgálóijelentés
szeľint a Társaság egyszeľűsített éves beszámolój a a számvite|i törvényben foglaltaknak és az
áItalános számviteli elveknek megfelelően készült el, a Táľsaság2Ot5, augusztus l-én fęnnálló
vagyoni, pénzugyi és jövedelmihe|yzetérő| megbízható és valós képet ad. A Könywizsgźiő á|-
ta| jőváhagyott fiiggetlen kĺinywizsgá|ói jelentés az előterjesztés 12. melléklete,

5. A Feltigyelő Bizottság 20l5. szeptember 22-én tartott ülésén, egyöntetűen elfogadásra javasolta
af0|5. évi beszámolót' A Felügyelő Bizottság határozata az előterjesztés 13. mettéklete.

IIII. A diĺntés cé|ja, pénziigyi hatása

A döntés cé|ja, a Képviselő-testü|et |9612015. (x. l7.) szźlmÚhatározatának végrehajtása.

Jelen döntésnek nincs pénzugyi hatása.

2.

3.

+.

5.



Iv. Jogszabályi kiirnyezet

A Bizottság hatáskcire a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdo-
nosi jogok gyakoľlásáról szóló 66lf0l2' (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 49. $ (3) bekezdésén alapul.

Fenti ek a| apj án ké ľe m az a|źbbi hatźr o zati j av as l at e l fo gad á s át.

Határozatijavaslat

I. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tĺruhźtzott hatáskörében eljárva, mint a Józsefuáro-
si Közösségi Házak Nonprofit Kft. jogutódjának minősülő Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt,
egyszemélyes tulajdonosa rigy d<int, hogy

1. elfogadja az előterjesztés l. mellékletét képezó, a Jőzsefvárosi Kozössé gi Házak Nonprofit Kft.
20|5. évi egyszeľűsített zárő beszámoló mérlegét, mely szerint az eszkozok és forľások egyező
főösszege I f43 Iff e Ft, a mérleg szeľinti eredmény 10 l86 e Ft, melyb ő| a tárgyévi közhasz-
nú eredmény -10 594 e Ft, a tárgyévi vállalkozási eredmény 20 780 e Ft.

2' elfogadj a az e|óterjesztés 2. mellékletét képező, a Jőzsefvárosi Kozössé gi Házak Nonprofit Kft.
20|5' évi egyszerűsített záró bęsztlmoló eredménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét,
a Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft. által jóváhagyott Íiiggetlen könywizsgálói je-
lentés aIapján.

3' elfogadja az e|őterjesztés 3. mellékletét képezo, a Jőzsęfvfuosi KözosségiHázak Nonprofit Kft.
20I5. évi zárő közhasznúsági jelentését.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|5. szeptember f3.

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság iiruházott hatáskĺĺrében eljárva, mint a JóHír Jó.
zsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Kozpont Nonproťlt Kft jogutódjának minősülő Józsęfuáros
Közösségeiért Nonproťlt Zrt. egyszemé|yes tulajdonosa úgy dĺlnt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 6. męlléklętét képező, a JóHír Józsęfvárosi Média, Rendezvény és Ga-
Iéľia Kĺĺzpont Nonprofit Kft. 20l5. évi egyszerűsített zárő bęszámoló mérlegét, mely szerint az
eszközĺjk és források egyezo főösszege f7 699 e Ft, a méľleg szerinti eredmény -f44 ę Ft,
melyből atátgyévi közhasznú eredmény -286 ęFt, atárgyévi vállalkozási eľedmény 4f eFt,

2. e|fogadja az elótelesztés 7.mellékletét képező,a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Ga-
léria Központ Nonprofit Kft. 20l5. évi egyszerűsített zárő beszámoló eľedménykimutatását,
valamint kiegészítő mellékletét, a Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft által jőváha-
gyott fii g getlen könyw izs gá|ői j el entés alapj án.

3. elfogadj a az e|oterjesztés 8. mellékletét képező, a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Ga-
léria Központ Nonprofit Kft' 20 1 5. évi zárő közhasznúsági jelentését.

Felelős: Po|gármester
Határidő: 20|5.szeptember23.



ilI. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źtttuházott hatáskörében eljárva, mint Bárka Jó-
zsefuárosi Színházi-és Kulturális Nonpľofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előteľjesztés 10. męlléklętét képezo, aBárka Józsefvárosi Színhází-és Kulturális
NonproÍit Kft. 2015. évi egyszerűsített közbenső mérlegét, mely szerint az ęszkőzĺjk és foľrá-
sok egyezo tiiösszege |f3 699 e ľt, a méľleg szerinti eredmény 98 59ó e ľt, a tätgyévi válla|-
kozási eredmény 98 596 e Ft.

2 . elfogadja az e|őterjęsztés 1l ' męIlékl etét képező, a Bátka Józsefuáros i Színházi-és Kultuľális
Nonprofit Kft. 2015. évi egyszeľűsített zárő bęszámoló eredménykimutatását, valamint kiegé-
szítő me|lékletét, a Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft által jóváhagyott fi'iggetlen
kcinywi zs gáló i j elentés a|ap1án.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20l5. szeptember 23.

A dontés végrehajtás ŕĺ végzó szervezeti egység: Józsefváľos Kiizösségeiéľt Nonp roťlt Zrt., Bárka
Józsefvárosi Színházi-és Kultuľális Nonprofit Kft,, Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság szé|es körét éľíntő döntések esetén aze|őterjesztés ęIőkészítőjénekjavaslata a közzététe|
módjáľa: nem szükséges. ;

Budapest, 2015. szeptember 22. ,4ĺ.Fđ#['.ffi-r

ügyvezető igazgatő
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Statisztikai számjel

0r-09-94f622
CéĄegyzék száma

Józsefváľosi Ktiziiss égiH.ázak Nonprofit Kft

1084 Budapest,Mátyás téľ 15.

788-1344

zĺp(o
EgyszeľÍĺsített éves beszámoló

201 5.O1 .01 -201 5.08.01 .

Ke|tezés: 201 5.szeptember 22.
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Józsefvárosi Kcizösségi Házak Nonprofit Kft
1084 Budapest, Mátyás tér 15'

22166tt7-9499-s12-01
Statisztikai számiel

+
0l-09-942622
Cégegyzék száma

''A'' MÉRLEG Eszkłjztik (aktívá|ĺ)

Keltezés: 20l 5.szeptembęr 22.

2015 adatok E Ft-ban

a vállalkozás

Sor-
szám

A tétel megnevezése E|őző év

t,lo.7.o

év(ek)
módosĹ

f.ícoi

Tárgyév

a b c d e

A. Befektetett eszkiizłĺk | 04'7 539 0 l 040 919

a I. IMMATEzuALIS JAVAK 232

J |I. TÁRGYI ESZKÖZoK | 04't 539 I 040 687

Ą III. BEFEKTETETT pÉNzÜcyl EsZKoZoK il

5 B. Forgóeszközök t29 242 0 195 666

6 I. KESZLETEK 0
,l II. KOVETELESEK 8 575 t0 126

8 IlI. ÉRTÉKPAPÍRoK 0

9 IV. PENZESZKOZOK r20 667 185 540

t0 C. Aktív időbeti e|határolások 979 '7 t3'l

| 243'.722



Józsefvárosi Közosségi Házak Nonprofit,Kft
1084 Budapest, Mátyás tér 15.

221 661 11 -9499-572-01
Statisaikai számie|

''A'' MERLEG Források (passzívák)

us l.

Sor-
szám

A téte| megnevezése E|(jző év

E|őző
év(ek)

módosĹ
tásai

Tárgyév

a b c d e

2 D. Saiát tőke 8 730 0 l8 916
J I. JEGYZETT TOKE 3 000 3 000
4 IT. JEGYZETT. DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (- c

5 tII. TOKETARTALEK C

6 IV. EREDMENYTARTALEK 5 730 s 73C
,7 V. LEKoToTTTARTALÉK C

8 VI. ÉRTÉKElÉsĺ ľenr,ą'lÉr c

9 VIĺ' MERLEG SZERINTI EREDMENY c l0 18ć

20 E. Céltartalékok L
11 F. KłiteIezettséeek | 160 544 f l 170 391

22 I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK I

z3 II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 1 045 7t9 | 043 284
1/1 III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK n4825 t21 t0't
25 G. Passzív időbe|i e|határolások 8 48ć 54 415

0t-09-942622
Cégsegyzék száma

20l5.szeptembęr 22,

20t5 adatok E Ft-ban

a vállalkozás iselője)

I 243 122



J..u",lbt6n

Jozsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
1084 Budapest, Mátyás tér 15.

221661t7-9499-572-01

Statisztĺkai számiel

'' A L' E RE DIvĺ ÉNY KI Ivĺ UTATÁS (összkłi|tség e|j á rássa l)

-Dan

Sor-
szám

A tétel megnevezése E|őző év

E|őző
év(ek)

módosĹ
ŕásqi

Tárgyév

a b c d e

I I. Eľtékesítés nettó árbevéte|e 44228 34 7f3
2 II. Aktivá|t saiát teliesítménvek értéke 0

3 III. Eevéb bevételek 38969 l 385 53',t

Á IV. AnvaeieIleeűľáfordítások t74405 t53 495

5 v. Személyi iel|esíi ráfordítások f40519 239 295
6 vI. Ertékcsiikkenési|eíľás 31301 l5 133

7 VII. Esvébráfordítások 7'740 403

8

A. Üzpĺĺĺĺ ÜZLETI) TEVÉKENYsÉc pRpplr,ĺÉNyp
(I+I I+I I I-IV-V-VI-VII) -20046 0 n 934

9 VIII. Pénzĺi.svi mĺive|etelĺ bevéte|ei 49 1

0 Ix. Pénziieyi műveletek ráfordításai 28 207

I B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII.IX) 2l 0 -200

2 c. szoKAsos VALLALKOZASI EREDMENY (+A+B) -f002s 0 I I ',134

3 x. Rendkívĺi|ibevéte|ek f0654 625
Á XI. Rendkíviiliráfrrdítások 629 2 000

5 D. RENDKĺVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 2002s 0 -t 375

6 E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (+C+D) 0 0 10 3s9
7 xII. Adófizetésikłitelezettség t73
8 F. ADOZOTT EREDMENY (+E_XII 0 0 10 186

9 G. MERLEG SZERINTI EREDMENY 0 10 186

01-09-942622

Cégjegyzék száma

Keltęzés: 20 I 5.szepte

201 5 ztus

a vállalkozás výgI(ij

adatok E Ft-ba

ia
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rĺBcÉszÍľo ľĺBrrÉxrpľ

Józsefvárosi Közöss égi Házak NonpľoÍ'ĺt Kft.

201,5.08.01.

ĺ\z r-rzletl ér'töl eltéro rdőszakĺa készített ľ]eszámoló készítése azért víĺ|t szükségessé, meft a Józsefváĺosi
I(özosségi FIázak NonpĺoFlt I([t. egyszemélyěs ľulajdonosa a 43/2015' GI.19.) Iiépviseló-tesniletĺ
hĺrároza'tába,n alapítói 'jogköľéberr el1áĺ.va úgy döntört, lrogy a Józsefuátosi l(ozösségi Házak Nonpĺofit
I(fr' és a JoHk Józsefuárosi lvĺédia, Rendezvény és Galéria I(ozpont Nonproíĺt l(ft. összeolvadjon és
z ártlĺöĺűen működő nonproírt rés zvénytáĺsa ság formában működj ön tovább.

1. Altalános adatok

1.1.' '\ váIlalkozás bemutatása
Működési forma: I(or]á tolt Felelősségű Társaság
á.Iapítás, alakulás időpontja: 2010.06'1'1
Tevékenységi kör: IvÍáshova nem soĺolt egyéb közösségi, táĺsadalmi tevékenység
I{özhasznúsági besoĺolás: közhasznű,

Jegyzett tőkg 3.000.000,- Ft
Tulaj donosa: beltöldi jogĺ szemé\'

r\ társaság nrlajdonosának adata:

NEV CIM
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
tnkormányzat

1082 Budapest, Baross u.63-67.

I(épviseletre jogosult és a beszámo|ő a|ákására kőtelezett személy:

NEV CIM
Kovács Baĺbara 1051 Budapest, Nádor utca 5'

Felügyelő Bizortság tagsal

r\ társaság konyr'vizsgáIatĺa kötelezett'
I(öny"v'viz sgáIato t ké szítette:

NEV CIM
dr. Galambos Eszter 1088 Budapest, Szentkirályi utca 1

Molnáľ Á.ntal I(árolvné 1104 Budapest Mádi utca IJ 7

dr. Hencz Adĺienn 3534 lvtiskolc,Fazo|a Herľik utca 3

NEV CIM
KASIÝaK & T,\RSA Számvite]i Szoieáltató l(ft 1164 Budapest, Beniczky Tamás utca 1,2/B,
I(asnyik lános 003850 i 164 Budapest, Beniczky Tamás utca |2/B,

Beszámolót készítette: Rácz Éva
RegisztÍációs száma.. 1 42011



,\z euĺópai uniós források felhaszná|ásához onkormányzatot törvényi kötelezettség terhelí
projekttársaság Ĺenĺtatására. '\ társaság n:lajdonosa 20.10'06.16.i képr'iselő-tesnileti Ĺilésén úgy
llaĽátozott, lrogy ennek eleget téve 100%-ban önkormán\'zatr tulajdonŕr táĺsaságot aiapít. 'Ą
társaság Íő fe|adatai:

1.) I{eszt1tĺgvár rnĺiködtetése
2.) Horánszky u. 13. Diákcenttum Ĺizerne ltetése

2013. május 27 -én aláĺľt Vagľoĺrkezelési Szerződés szeĺint tor.ábbi két teleplrel1. rlrŕíködtetése is a

társaság feladata:
3') Homok utca SpoÍtudvar
4') Dankó utca Sporrudvar

A nonpĺoFrt kft. m"g^hf,ításá,,at a táĺsaság szám^Í^ működésének és feladatainak
finanszírczásálroz EU-s pá|yázaĺ ŕorrások vehetők igénybe. '\ kft. 2010-ben való megalapítása
lehetővé teszi, hogy 201 l.évben rneginduljon és ettől fogva folyamatosan folytatódjon ez a

pá|yázau tevékenység'

'\ Cégbíróság2011', augusznrs 29-éĺĺ_ a társaság kéĺelmének helyt adva _ az alaptevékenységre
való tekintettel bejegyezte a kiemelten közhasznúsági fokozatot.

ĺ\ társaság székhelye a 100o/o-ban önkormáĺyzati tulajdonú VIII. ker. Nĺátyás tér 15.

7.2' A számviteli politika fő vonásai

Ą A számviteli politika meghatáĺozó elemei
,.Ą társaság a sf ámviteü törvény előírásainak megfelelően a kertős könywitel szabäIyai szerint
l.ezeti könyveit és egyszerűsíteľt éves beszámolót készít'
A méľleget a számviteli tĺiĺveny 1. sz' rne[éklet ,,'\'' vá|tozata szeĺint készíti el, 

^z 
:uĺ.

ľnérlegszerri elĺenđezćs sel'
Az uzemj (úzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
Áz eredrnénykimutatást a számviteü törvény 2. sz. ĺnelléklet,,A,, va|tozata szeĺint l<észíu e|, az
un' lépcsőzetes elĺendezéssel.
Az üzleti év időtaĺtama 2015.01.01 _ 2015,08.01.
Á, méĺIeg fordulónapja 201S.augusznrs 01. napja.
,{ mérlegkészítés iđőpontja azij'zleu év mérleg fordulónap|át követő 3. hónap utolsó napja,
jelen esetben az lizlea évet kcivető hőnlp 20. napja.
Ertékcsőkkenést az üzembe helyezés napjátóI, kivezetéskoĺ peđig a kivezetés napjáig számol
el.
Á 100 ezeĺ ŕoĺint egyedi beszeĺzési, előáIlítási érték alan úrgyi eszközök beszeĺzési vagy
előállítási köItségét a használatbavételkoĺ éĺtékcsöklienési leírásként egy összegben számolja
el.

b) r\ számvitell polltika meg\atároző elemeinek vá|tozása és azok eredményľe gyakoĺolt hatása

u\' számvite]i politika meghatározó elenrei nern vá|toztak

1.3. Á számvite]i alapelvektől való eltérés ismertetése

'\ számviteli alapelvektől a társaság nem tért el.

1.4.Á. számviteli torvényben meglratáĺozott iehetőségek írgyelembe vételével a kft. számviteli politikájában
az a|ábbi eljáĺások és módszerek kerriLltek kiválasztásra és allĺalmazásra:



a.) Ertékelési móđok és eliárások

Tényleges beszetzési áľon röľténik az' alábbi eszközök aktiĺ.álása

' IlTuntteriális javak

Táĺgvi eszközők

Bcfektetctt pé nzĹigyi eszkozök

l(észletek
í^ '.lĽfteKpaPuoK

A beszetzési át tana|rna: engedményekkel csök]ientett, felárakkal nóvelt vételár, valamint a termékhez

kapcsolódó fuvarkoltséget, a vám-, vám]ĺezelési dĄat, vámpőtlékot, a bizomán1'osi kozvetítői díiĺt,

valamint az egyéb költségeket, illetéket és adókat tartalmazza.

A táĺgyi eszközök akĺválásánál a beszeĺzési árat növeli a szerelési, üzembe helyezési költség, az ercdeti

tendeltetés visszaáIlításával, kapacitás bővítésével, Íelűjításával kapcsolatban felrnenilt költség, ha az eszköz

elhasználódási ideje egy évnél hosszabb időben hztározhatő meg.

Nem aktiválható költségek a folyamatos, zavafiahĺ üzeĺneltetést szo|gáIő iavitási, karbantartási koltségek'

b.) Az egvszerűsített éves beszámolóban a fenti eszközök éttékelése

ń,z immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése minden év december 31-i fordulónappa| az óvatosság

elr'ét figyelembe véve történik'

Kŕitelezettségek értékelése elismert száĺr]ázott osszegben kerĹil a kimutatásokba.

Egyéb források értékelése: a saját tőkét könyv szeĺinti értéken kel] kimutatni.

A költségelszámolás módia, rendszete: A kft' költség elszámolási tendszeĺe az összköItség eljáĺású
eĺedmény-kimutatásra épülve elsődlegesen az 5. Szárriaosztá|ybĺĺ történő könyvelésen alapul.

c.) Az értékcsłikkenés elszámolásának tenđĺe

Á,z értékcsökkenési leíĺás elszámolása évente e9yszeÍ a társasági adótőrvény meilékletében meghatározott
és az adőzás szemPontiábói is elfogadott rnéĺtékben van meghatározva' A kft. tárgyi eszköz állományának
váĺlrató elhasználódási ideje egybeesi-}ĺ az adótörvényben neghatározott mérték.kel.

Áz éĺtékcsökkenési leíĺás az tjzembe helyezés napjától a telies leíĺás időpontiáig, illewe az éĺtékesítés,
áta'dás, seiejtezés idópont|áig időarányosan' naĺ)fa számolva kerüI elszámolásra.

Á 100e Ft a|atti egyedi bruttó értékil tátgyi eszkozok értékcsökkenési leírása azoĺna|i elszámolással
toĺténik.

Terĺ'en felíill éĺtékcsökkenés ak]ĺor keriil elszámolásĺa, ha a tátgyí eszköz, vagy a beĺuházás értéke tartósan
csökken, a ter.ékenység váItozása miatt feleslegessé vált, megrongálódott, fendeltetésszenien nem
lraszĺrállrató.
d.) Céltartalék kéozése

Az adőzás előtti eredrnén1. terlrére a r'állalkozás céltaĺtalékot képez azokĺa a múltbeli, illetve a folyarnatban
lér'ő ügyletekbőI, szeĺződésekből száĺmazó, harrnadik felekkel szetnbeni fizetési kötelezettségekĺe, arnelyek



a mérlegkészítés idópont1áig várhatőan felrrreri.ilnek, de összegtik, r.agy esedékességuk időpontja a

méĺlegkészítésekor még bizon1'12[2n és a vállalkozás a sziikséges fedezetet más módon nem biztosította.

e) Ielentős összepíí hiba meghatátozása

Jelentős hibáĺrak mlnósĹil, ha a lriba feltáĺásánĺk évében, a kĹilönböző ellenőrzések során, egľ ĺrclott Ĺizleti

évet éľirrrőerl (ér.enként kĹilön.kĹrlöo) [eltárt liibák és lribalratások - eĺeclnrénl't, saját tőkét ĺioveló-
csökkentő - éľtékének egrnĹittes cisszege meglralaclja a méľlegŕőosszęf !,.,-ät, nraxtmtrm 1iVtt

Đ Foglalkoztatottsági adatok

'\ ktt. 2015. évben átiagos an 52 fő fófoglalkozású dolgozóval ,7 f'ő részmllnkardős dolgozóval valamlĺt 22

Íő megbízásiszeĺződéssel foglalkoztatoĺtal|ána el a [eladatait. Feltigyelő bizottsági tagok létszáma 3 [ő'

A v ezető tis z ts égviselők, felügyelő biz otts ág tag| ainak dĄazás a..

NEV Bérköltség

I(ovács B atb an ügyvezető 9450eFt
dr, Galambos Eszter 240 eFt
dr. Hencz Adrienn 180 e Ft

Molnáĺ Antal Károlyné 180 e Ft

Osszesen: 10 050 e Ft

,{ kft. vezető tisztségviselőjének. a feltigyelő bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítása neltl \'olt,

gaĺaĺcĺav á|)alás nem töĺtént.

2. A métleghez kaPcsolódó kiegészítések

2.1.Eszkőzök

2.L'1. Az iľunateĺiális iavak és tátgyi eszközök bĺuttó értékének valaĺnint értékcsökkenési Ieíĺásának

alakulása mérlegtételenként 
.-.l*,-

Beĺuházások bemutatása ( ezeľ Ft-ban )

Nyitó bruttó érték )T'Tľ:: ĺi) Záró bľuĺtlj érték
Lsokkenes (-)

ImĺnateriáIis javak

Tárgy.i eszközok

Befektetett
pénzügyi eszk.

0

11,27 331

0

251 251

8530 1 135867

00
()::ĺ1ĺ:.ľľĺi.

ImmateriáLis javalĺ

Tńĺgyi eszkozok

Befektetett
pénzügyi eszk'

l ĺ2:.13: t :-.ý/ .ĺ 
ĺ )Ó llE

Halmozott é.cs. Ecs. Nóvekedés (+) ŕ
Nyitó értéke Csökkeĺlés (-) Laro 

'JlF: 
EL:I.

U

80 102

0

19 t9

15 078 95 180

a0

Fĺą.ilna"r.t'i".;lĺ.';.n'.1i.'j.:;.i'..1ł.ii:iiji,...''''.: 'l?:i.l.;:| '.:ji' ]'.].'' .i 
...'.|... 

.1.oła.9'l!.Ĺ
().tlĺ{i:.ĺi).j] 3'(.i /í]:r ĺ i 0.a? 9, ly.q



z.1'2.^ megh^tározó ielentőségű tárgyi eszkőzök értékcsök]ĺenési ]eírásának megváItoztatásából adódó

eľedménymódosulás ismeĺtetése: táĺgyidőszakban meghatározott ielentőségű befektetett eszköz
beszerzés' éĺtékcsölJrenés elszámolás nem töÍtént

2.1.3. Befektetett pénztigl.i eszközok, készle tek, íoľgóeszközök kitntlt^tott éĺtékpapíĺok táĺgfidőszakban
rr,itrcsenck' éľtékelésĹilĺľe lre ĺn ke ľĹilt soľ.

2.1.4. Iiör.etelések ĺészletesen:

F

MEGNEVEZES 2014.
év

20L5.
ev

311 - Vevő I 570 9 541

354 -,\dott előleg 0 11,1I rt

36i2 munkabér előleg 0 430

3621' Tb,igéĺy 0 36

464093 NAV késedelĺni oót]ék 5 5

Osszesen: 8 s75 70 726

2,1.5 Pénzeszközok

2.1'6. Aktív idóbeli elhatáĺolás 7 137 eFt

2.2.Fottások

2.2.1Sajáttóke szerkezete ĺizleú éven beliil nem változott

z.z'L.Leköto tt tartalékképz és nem történt'

2.2.3.Köte\ezettségek, amelynek ahátĺa|évő futamldeje több nrint egy év:

- a rulajdonos által vagyonkezelésbe ađon Hoĺánszky utca 13. szám alatt talá|hato épület, Homok
utca 7. szárn alatti Spoĺtudvar, valamint a Dankó utca 20. számalatt talállrató Spoĺtudvar és használatba

adott egyéb tátgyi eszközök, rnelynek értéke: 1 043 284e Ft.
A Vagyonkezelési Szerződés lejárata: 2017. augusztus 12.

Megnevezés 2014. év 2015. év

Elszámolási betétszám]a 1 18 584 178 990

Pénztáĺ 2 083 ó 550

Osszesen 120 66'.1 185 540



2'2.4. I{otelezetts égek a]akulás a:

ezer Ft

MEGNEVEZES 2014.

év
2015.

év

45-ł 1 Száilítói kötelezettség 2i 3+1 15 .ł2+

4ó1 Társasági aĺJó tr)

4ó29 Szernél1.i jol.eclelernncló 5 258 3 808

4 6 40 1 Egészs égiigyi hozzáj árulás 2045 940

4ó406 Nyugdíjbiztosítási járuIék 211,5 2 196

46407 Egészségb. és munkaerőpiaci jáĺ. 2171, 1 735

419 Egyéb kötelezenség 0 144

4 6 4 7 0 Sz o ciálts hozzájfuůá s 6 614 5219

4711 Kereset elszámolási számla 4320 15 578

47311 EKHO szocho 500 289

464 I{ozteher J 40

4ó8 ÁF,\ 2760 1 419

46309 cégautő adő ł8

4ó310 súlyadó 2

4ó3 0 1 0 Szakképzési hozzáiániás '140

3ó11 Letiltás 18 292

3684 Vevő folyamatos áfa 693 938

47321. Đ|<Í7o levont 315 217

4792 Tulaidonosoklĺal szernbeni
köteleze ttség

58761 78 694

4695 Helyi adó 624

|izing 20 |5. évi esedékessége 461

Osszesen: LL4 825 127 107

f .2.4. Zá1o goegal vagy has onló j ogo.kkal biz tos ított kötelez etts égek 0Ft

2.2'5' I{ö|tségek, ráfoÄítások passzív időbeli elhatáľolása .0 eFt

2.2.6.Bevéte1ek passzív időbeli ellratárolása 53 9B2 e Ft

2.2.6. Halasztott bevételek 433 eFt

2.2.7, A médegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek 0Ft

3. Az eredménvkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. ,Ą' kft. 2011.08.29-én megk^Pt^ 
^ 

kiemelten közhasznú minósítést. .A bevételek és kiadások
konyvelésére költséghelyenkénti megosztásban kerúlt soĺ.



2015. évi bevételek részletezése Ft
ArbevéteIek
bérbeadás 3 816396
Corvorkins' inkubálľak 6 932 51,1

\ĺNP ]II. bevétele t7 ti2068
hiĺdetés 2 82Ú 525

ľen<]ezvénľ' belépők r 145 321

ee\'éb árbevétel 1 816 41,2

Ottz.s"n 34 723 233

Ewéb bevételek
Á]aoítótól kaoott működési támosatás 142 314 451

Kózpontí költségvetéstől kapott támogatás 41 060 645

Pá|vázaa úton nvert támosatás 1 113 201

Ee1'éb kaoott támosatás 837 3I ĺ
Teĺmészetes személY adománya 126350

Osszesen 385 511 964

Rendkívíili bevétel

Á]aoítótól kaoott [eilesztést támosatás 625 172

KamatbevéteI 7 409

Eevéb kiilőnféIe bevétel 24 813

Bevételek iisszesen 420 892 591

201 5.évi ĺáfoĺdítások alakulása:

'Ąnyagj ellegíí ráfoĺdítások 153 494 625

Személyi iellegű ráfordítások 239 295 158

Ertékcsökkenési leírás 15 1,33 423

Egyéb ĺáfordítások 403 428

Pénzüg1'i műveletek ráfoĺdításai 206 680

Rendkívüli ĺáfordítások 2 000 000

Osszesen 410 533 314

3,2.Tárgyidőszakban a 
.kft 

kutatás, kíséĺleti fellesztésre köItséget nem számolt el.

3. 3.Rendkíviĺli bevételek és ĺá fordítások:

RendkívĹili bevételek:
Renďlívüli ráfordítás ok

625 eFr
2000eFt

4. T ái ékoztató kiegészítés ek
4.1' Az ellenőĺzés során feltátt jelentős osszegíí hibák hatásai

,\ tárgyévben ellenőĺzés nem táÍt fel jelentős összegű lĺbát



4. 2. I(örnllezewédelem

4.z.7. 
^ 

környezet r'édelmét kö;ĺ'eďentil szolgáló tárgyi eszközök beszeĺzése nem r.olt.

4.2.z. Aveszél1'es hrrlladékok, kornyezetĺe káros anyagok táĺsaság könyr'eiben ĺ4:m szeĺepel

4.2.3. Iiorn1'ezeh'éclelem]rrel knpcsoln tos egľéb ada to]ĺ

- a köĺni,ezewédelnĺ kötelezettségekre céltaĺtaIék képzés netrr töĺtént.

- köĺnyeze|ĺ'.édelelĺunel kapcsolatosanköltségeIszárnolás nem történt.

- a köielezettségek közott ki nem mutatott környezewédelmi, helyreállírási kötelezettségek

várlrató összege 0 Ft.

4.3. Külfoldi telephelye a táĺsaságnak nincs.

'\ fent felsoĺolt bevétel és költségek azt eredméĺyezték, hogy a Társaság közhasznú és tizleti

tevékenységének adózás előtti eredménye: 10 359 e Ft.

Társasági adó fizetési kotelezettség 173 e Iłt'

EzekalapjánaTáĺsaság2015. éví mérleg szerinti eredménye: 10 18ó e F't.

Mérlegelemzési mutatók:

Vagyoni helyzet elernzése

2074.év

Tőkeerőssés
I{ötelezettségek aránya

Tőkegvaraoodás

Tőkenövekménv
Beĺektetett eszközók fedezete I

Refektetett eszközök [edezete II

Forsó tőke

Forsótőke aránva

2015,év

Tőkeeĺőssép

I(ötelezettségek aĺánya

Tókesvaraoodás

Tőkenövekménv

Beíektetett eszközök [edezete I

Befekteten eszközök fedezete II

Forsó tóke

Forsótőke aránva

Saját tóke

I(otelezettségek

IvÍéĺlegszeĺinti eredmé ny

Saját tóke

Saját tóke

Saját.tőke* hosszú

Ieiátatll kötele zetts égek

Foĺgóeszközök

Forgó tőke

/ foĺĺások

/ mérlegĹ'őösszeg

/ sajáttőke

/ iegyzertóke
/ bef'.eszköz

/ |,"F "<.Li\ł

ĺovid iejáraru

RotelezettsegeK

/ salat toKe

I 730

1 160 544

0

I 730

I 730

ťosą ą+g

1,29 242

14 411

"t 111 760

1 111 760

I 730

3 000

1 041 539

1D41 539

114 825

B 730

1 243'722

1 243 722

78 976

3 000

1 040 919

1 040 919

127 101

18 91ó

= 0,740/o

= 98,54o/o

= 0,00%

= 291,00o/o

= 0,83o/o

= 700,66o/o

= L4 41.7

= 165,740/,

Saját tőke

Kötelezenségek

NIérlegszerinti eredmény

Sa|át tőke

Saját tóke

Saját tőke+ hosszű

le! áratu kötelez€ttségeli

Foľgóeszközök

Forgó tóke

/ ĺorrások

/ méĺlegfőösszeg

/ sajáttőke

/ jegyzett tőke

/ bef.eszköz

f beÍ.eszköz

- röv-id lejáratu

kötelezettségek

/ saját tőke

18 91ó

1 110 391

10 18ó

18 916

18 91ó

1 062f00

195 666

68 559

= 1',520ń

= 94,10o/o

= 53,85o/o

= 630,530/o

= 1.,82o/o

= 1.02,04o/o

= 68 559

= 362,440/0

8



Pénziigyi helyzet elemzé se :

20t4.év

Likl.iditási rntrtĺtó;

Likviđtási gi'oĺsráta:

Saiát tőke aĺánv:

20L5.év

Likvidĺtási mutató:

Likviďtási worsráta:

Saiát t,őke aránv:

, rövid lejáratu
, 

kötelezettségek

, rővid lejáratű
, 

kötelezettségek

hosszú lejáratú

/ köt' +sa|át

tőke

Foĺgóeszközök

Forgóeszkozok-
készletek

sa|át tőke

Forgóeszkozök

Forgóesz-közök-
készletek

saját tőke

ľóvid lejáľrrnr

kötelezenségek

rör'id lejáratu

kötelezettségek

hosszú leiáratu

köt. +saját
tőke

1)q )!,? /

1,29 242 /

8130 /

195 666 /

rgs 666 /

1,8916 /

1 1-ł 825

114 8?5

1 054449 =

121 101

127 701

1.062200 =

1 t2,560, u

712,560io

0,830h

153,940/o

153,940h

7,'78o/o

Á. kft. vagyoni és pénztigyl lrĄzetének elemzésekoĺ a fenti mutatószámok aIapiáĺ megállapítható, hogy a társaságĺ
vagyon.gazdálkodása kielégítő' A rendelkezéséĺe álló forrásokból a befektetett eszközeit tudja írnanszíĺozni, köteleze
teljesíteni tr:dja, fizetőképessége kedvezően alakult.

Budapest, 2015.szeptember 22.

égi Hó
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FÜGGETLEN KÖNYVVlzsGÁLo| JELENTEs
A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (01-09-942622)

10B4 Budapest, Mátyás tér 15.
tuIajdonosának

Az záĺó egyszerűsĺtett éves beszámo|óról készíilt jelentés
E|végezttik a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. me||éke|I2015. évi zárő egyszerűsített
éves beszámo|ojának a konywizsgá|atát, ame|y záro egyszerűsĺtett éves beszámo|o a 2015.
augusztus 1.i fordu|ónapra e|készÍtett mérlegbo| - metyben az eszközök és források egyező
végösszege 1243722 eFt, a mérleg szerinti eredmény í0186 eFt (nyeresés) -' éS az ezen
időponttal végződó évre vonatkozó eredménykimutatásbó|, va|amint a számviteli po|itika meghatározó
e|emeĺt és az egyéb magyaráző információkat tartalmazó kiegészítő me||ék|etboĺ á||'

A vezetés felelőssége az záĺó egyszerűsĺtett éves beszámo|óért
A vezetés Íelelős az záĺó egyszerűsített éves beszámo|ónak a számviteli torvényben fog|a|takkal
osszhangban torténő e|készítéséért és va|ós bemutatásáért, valamint az o|yan be|so kontroĺ|okért,
ame|yeket a vezetés szÜkségesnek tart ahhoz, hogy ĺehetővé váljon az akár csa|ásbó|, akár hibábó|
eredo lényeges hibás á||ításoktólmentes záró egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége
A mife|e|ősségÜnk az zárő egyszerűsített éves beszámo|ó véĺeményezése kÖnywizsgá|at a|apján.
Könywizsgá|atunkat a magyar Nemzeti Konyvvizsgá|ati Standardokka| összhangban hajtottuk végre.
Ezek a standardok megkovete|ik, hogy rnegfe|e|jünk az etikai követelményeknek, va|amint hogy a
könywizsgá|atot úgy tervezzÜk meg és hajtsuk végre, hogy ke|lő bizonyosságot szerezzÜnk arról,
hogy az záró egyszerűsített éves beszámo|ó mentes-e a lényeges hibás á||ításoktó|.
A konyvvizsgá|at magában fogla|ja o|yan e|járások végrehajtását, ame|yek cé|ja konyvvizsgá|ati
bizonyítékot szerezni az záĺo egyszerűsített éves beszámo|óban szeĺep|o osszegekrő| és
közzététe|ekro|. A kivá|asztott e|járások be|eértve az záro egyszerűsített éves beszámoló akár
csa|ásból, akár hibábó| eredő, |ényeges hibás ál|ításai kockázatának fe|mérését is a konyvvizsgá|ó
megíté|ésétő|függnek. A kockázatok i|yen felmérésekor a konyvvĺzsgá|ő az záró egyszerűsített éves
beszámo|ó gazdálkodó egység általi e|készítése és va|ós bemutatása szempontjábó| releváns be|ső
kontro||t azért mér|ege|i, hogy o|yan konywĺzsgá|ati e|járásokat tervezzen meg, ame|yek az adott
körü|mények kozött megfele|őek, de nem azért, hogy a gazdá|kodó be|ső kontrolljának
hatékonyságára vonatkozóan véleméný mondjon. A könywĺzsgá|at magában íog|a|ja az alkalmazott
számvite|i politikák megfele|oségének és a vezetés á|ta| készített számvite|i becs|ések
ésszerűségének, valamintazzáró egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentá|ásának éńéke|ését
ie

MeggyőződésÜnk, hogy a megszerzett könyvvizsgá|ati bizonyíték e|egendŕi és megÍe|elő a|apot nyújt
könywizsgá|ói vé|eményÜ nk megadásához.

Véiemény
Vé|eményÜnk szerint az záro egyszerűsített éves beszámo|ó megbízható és va|ós képet ad a
gazdálkodó Józsefvárosi 'l(ĺizösségi Házak Nonprofit Kft.2015. augusztus 1-én fennál|ó vagyoni
és pénzügyi he|yzetéről a számvite|i törvényben fog|a|takka| cisszhangban.

Budapest, 2015. szeptember 22.

.Ügyvezető, kamarai tag könywizsgáló
KASNYIK & TARSA Kft.

1 164 Budapest, Beniczky r . u. 12ĺB.
Nyilv.t.sz.: 000185

Teleíorl: 320 29 70 FJx;455 c7 52 Ít'lobi|: c6 30 948 63 3/

';:;ł:ĺ:lÍŘTs

xa=ę1'$$JŤľ""ś KFt'

ĺ.l.' šE!fiő.łf-ozazrk
Íags.ig..{'.: o0385o

cím: 1 l ]9 Budapest' Forgách u. 37. E.mai|: |kasnyiklakasnyiktsa.hu Honlap: kđsnyikestarsa.hu
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Jozsefvárosi Kozosségi Házak Nonprofit Kft. a vá||alkozás meonevezése

1084 Budapest, Mátyás tér 15' a válla|kozás cÍme. teIefonszáma

2015. auqusztus '1.

Le|tárak

a vá|laIkozás vezetője
(képvise|ője)



Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
LeItárak

Budapest, 2015. szeptember 22

Le|tár ľne||ékIetek:

A. |. lmmateriá|is javak le|tárösszesitő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

A.|l. Tárgyi eszközłik leltárösszesĺtő

Ft.ban Ft-ban

sámviteIiÍendéń
íeIelós

Kacz Łva

Meg nevezés Analitika FókönVv MérIeg

AIapitás-átszervezés aktíVá|t éńéke
Kĺsérleti Íei|esztés aktivált éĺléke
Vaqvoni éńékű ioqok

Sze||emi termékek Ż32f95 232 29Í ZJr
Üzleti vagy cégérték 0

Immaterĺá|is iavakÍa adott e|ó|eqek

Immaterĺá|is iavak éÍtékhe|yesbítése

Csszesen: 232 29! z3z zga 23i

vlegnevezés AnallÜKa Főkönw MérIeq

Inoal|anok és a kaocso|ódó vaqvoni éńékű ioqok 1 020 399 13ł 1 020 399 13r ĺ 020 39(

Mt]szaki beÍendezések. qépek. iárművek
Eovéb berendezések. Íe|szeÍelések, jármiivek 20287 857 20287 Bs1 20 28ł
TenVészá|latok

Beruházások, fe|úiĺtások

Beruházásokra adott e|óleq

Tárqyi eszközök értékhe|yesbĺtése

osszesen: 1 040 666 995 1 040 686 995 I 040 58i



Jozsefváľosi Kcizosségi Házak Nonprofit Kft.
LettaraK

B.ll. Követelések leltárösszesĺtő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

Budapest, 201 5. szepte mber 22.

LeItár mellékletek:

Megnevezés Analitika Fokcinyv Mérleg
Követe|ések áruszá||ításból és szoIqá|tatásolĺuol ĺvevołl I 540 652 I 540 652 I 54C
Követelések kapcso|t vá||aIkozással szemben ( 0
Kcjvetďések egyéb Íész. visz' |évó vá||. szemben L C
Vá|tókövete|ések c
Egyéb kĺivete|ések 585 648 585 648 58e
Követe|ések értéke|ési k'tilcinbcjzete c c
Száĺmazékos Ügy|etek pozítív értékeĺési kü|onbđzet.e c C

f,sszesen: 10 126 30C 10 126 300 10'l.26



Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
LeItárak

ä}'

Budapest, ?015. szepÍember 22

Leltár mel|ék|etek:

B.|V. Pénzeszkozok leltárösszesĺtő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

ĺigyvezető

Megnevezés Analitika FokOnyv Mér|eg
Pénztáĺ ' csekkek 6 550 000 6 550 000 6 55C

Bankbetétek 178 990 166 178 990 166 178 99(

usszesen: 185 540 í66 í85 540 166 185 54(



Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

I

i*
i

'l

C. |. Aktĺv időbeti e|határolások leltárösszesítő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

/' ,' fzT',
1,/,Ł'Ul--

számviteIi Íendért
feIe|ős

Rácz Éva

+

t .ł 
.. .|,.:::":í||i:ý

i ''t'"''
I C,,', : rir' '

I ,','
l,'-.'::,'.'tl,
L---j-::--::i:L::"- - --'

Kovács Barbara
ügyvezető

LeItárak

Budapest, 201 5. szeptember 22.

Leltár me|lékIetek:

vlegnevezés AnaIitiĺ(a Fcĺkönyv Mérleg
BevéteIek aktív idobeIi eIhatárolása ö 589 107 tt 589 1U / ö 58!
Ko|tséqek, ráfordĺtások aktĺv idobe|i elhatárolása 548 096 548 09e 54€

Haĺasztott ráfordĺtások C

JSSZeSen: 7 137 203 7 13t ZO 7 137



Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
Leltárak

Budapest, 2015. szeptember 22.

LeItár mel|ék|etek:

D.l. Saját tőke leltárösszesítő

Ft-ban

ügyvezető

ĺ-E;'J ;äi. :Fĺffi ł':;,; ĺ:1
| . }J,: /ł'ä;: ,:'.ł'. l

|"''Tffigf,:'''ii ł.v'',rĺ6ę5ôs.E&tiäÍĺá.!!iĺ'i.' 
i

?,,o=

Ft-ban E Ft-ban

számvite|ĺ rendéń
felel6s

Kacz tva

Megnevezés Analitika Fokonyv Merleg
JEGYZETT TOKE 3 000 00c 3 000 00c 3 00c

Ebbő|: visszavásáro|t tu|aidonosi részesedés névéńéken L

JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) L

TOKETARTALEK lu L

EREDMENYTARTALEK 5 729 471 5 729 471 5 73C

LEKÖTÖTT TARTALEK 0 0

ERTEKELESI TARTALEK 0 0

ErtékheIvesbítés értéke|ési tarta|éka 0

Va|ós értéke|és értékelési tarta|éka 0

MERLEG SZERINTI EREDMENY 10 í86 276 10 186276 10 18€

Jsszesen: ĺE 9ĺ5 747 1E 915 748 1U 91€



Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft'
Le!tárak

Budapest, 201 5. szeptember 22

Leltár mellék|etek:

F. Il' Hosszúlejáratú kötelezettségek le|tárösszesítő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

t-j
l-r/l

Megnevezés Analitika Fókönyv Mér|eg
HosszÚ |eĺáratra kapott kö|csonok I ĺ

Atvá|toztatható kötVénVek C c

Tartozások kötvénvkibocs átások c C

Beruházási és fei|esztési hite|ek c

Eqvéb hosszú |eiáratÚ hite|ek C C

Tartós kőteIezettséqek kapcsoIt vál|' szemben 1 043284 270 1 04328427Ĺ 1 043 284
Tartós k<jt.-ek eqvéb rész. visz. lévó vá||. szemben t c

Egyéb hosszú |ejáratú kcite|ezettségek i
usszesen: 1 043 284 270 1 043 ZE4 Z7l 1 o43 zEĄ



Jozsefvárosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft.
L"Itá*k

F. lt|. Rövid lejáratú kcitelezettségek Ie|tárösszesĺtő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

Budapest, 20'l 5. szeptember 22.

Leltár meIlékletek:

Vleqnevezés Analitika FoKonvv Merleg
Rövld |eläratú kö|csonök c C

Ebbĺj|: átvá|toztatható kötvénVek

Rövid |eiáratú hite|ek L

VevőtoI kapott e|o|eqek L

Kötelezettséoek árúszál|ításbo| és szo|qá|tatásbó| (szá||ítók) 15 423 76t 15 423 76t 15 424
Vá|tótaľtozások 0 L

Rövid lejáratú köteIezettségek kapcsolt váĺ|. szemben L

Rövid |eiáratú köt'-ek eovéb rész.visz' lévo vá||'szemben n c

Eovéb rövĺd leiáratú kötelezettséqek 111 683 611 111 683 611 111 683

Köte|ezettségek értéke|ésĺ különbözete 0 t
Származékos üqv|etek neqatív értéke|ési kü|önbözete n

)sszesen: 127 107 379 127 107 379 127 191



Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

:

Le|tárak

Budapest, 201 5. szeptember 22.

Le|tár meIlékletek:

G. |. Passzĺv időbeli elhatárolások leltárösszesĺtő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

Kovács Barbara
ügyvezető

Megnevezés Analitika Főkönyv Mér|eg
Bevételek passzíV idobeli eIhatáro|ása 53 867 278 53 867 278 53 867
Ko|tségek, ráíordítások passzív idobe|i eIhatáro|ása c c
Halasztott bevéteIek 548 285 548 285 EA9

usszesen: 54 415 563 54 415 563 54 41
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KozľĺnSZN ÚsÁel JELENľÉs

Cégszerű megnevezés: 'Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
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1'. Bevezető

|nłNvíľÁs D!Víz|ó szAKMA| BEszÁMoLo

t. .BevrzeĺÉs

1.1. A társaság cégneve: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt
Fe[elősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: JKH Nonpr.ofit Kft.

1.2. A társaság székhelye: ĺ084 Budapest, Mátyás tér ĺ 5.
A társaság székhelye egyben a központi i.jgyintézés hetye.

Telephelyek:

í084 Budapest, Szigony.a. 16lB.

108,| Budapest, Horánszky u. 13.

108ó Budapest, Dankó u. 18'

1081 Budapest, Homok u. 7.

1085 Budapest, József krt. ó8.

1085 Budapest, József krt. 70.

1085 Budapest, József krt. 59-61.

1082 Budapest, Harminckettesek tere 2.

3. A társaság alapítója: Budapest Főváros Vlll. kerület Józsefvárosi önkormányzat

Az atapító székhelye: 1082 Budapest, Baross utca ó3-ó7.

Az atapító nyilvántartási száma: 735715

Képviseti: dr. Kocsis Máté potgármester

4. A társaság míĺködésének időtartama: határozatlan.



5. A társaságjogállása:

5.1. A Társaság tevékenységét a Civit tv. szerinti közhasznú nonprofit kortátolt
fetetősségű társaságként látja et'

5.2. 
^ 

Társaság nem folytat olyan tevékenységet, amely a CiviI tv' rendelkezéseibe
Ütközik.

5.3. A Társaság kcjzvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szeryezete pártoktót
fÜggetten és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.4. 
^ 

Társaság a gazdálkodása során etért eredményét nem osztja fe[, azt a tétesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

5.5. A Társaság tevékenységének és gazdátkodásának tegfontosabb adatait a

Cégköztönyben teszi közzé, továbbá a kerliteti önkormányzati újságban is
nyilvánosságra hozza.

5.ó. A Társaság váttatja a Civil tv. szerinti közhasznúsági fettételek tel'jesítését.

6. A Társaság célja:

A társaság cél'ja a lakosság szociális ettátásának bővítését szol'gátó tevékenységek
e[[átása, időskorúak gondozása, segítő hálózatok működtetése, az óvodáról, az
a[apfokú neve[ésrő[, oktatásró[ szóló feladatok eltátása, a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak védelme a Magyarország hetyi önkormányzatairól szőIő f01,t. évi
CLXXX|X. tv. 13. S-ban és 23. S (5) bekezdésében rneghatározott feladatkörökbőt fakadó
egyes társadatmi közös szükségletek kietégítésére, a Budapest Józsefváros
Onkormányzatának az e cétból a jelen nonprofit társasággal kötött megállapodásban
fogl'attak telj esítése.

7. A Társaság tevékenységi körei:

A társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. S (1 ) bekezdése alapján:

- közhasznú tevékenységek

- TEÁOR szerint megjeiłiit céi szerinti közhasznú tevékenységek

- a kĺjzhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági.vá[[atkozási tevékenységek

7.1. 
^ 

Társaság közhasznú tevékenységei:

- közösségi, társadatmi tevékenység

- kulturális képzés

- egyéb oktatási tevékenység

- szociális tevékenység, időskorúak gondozása

- oktatást kiegészítő tevékenység

- egyéb szociális ellátás, vállatkozásfejlesztés

7--L_



il. CEG STRUKTURA
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A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Fetetcísségű Társaságnát (továbbiakban:
JKH Kft.) az {rányítás egy kÜtön divízió, mety kozvettenĺil az Ügyvezető irányítása alatt
dolgozik.

Az irányitás tevékenysége nagyon sokrétű. A kottégák pénzÜgyii számviteli, titkársági,
projekt asszisztensi és bérgazdátkodási feladatokat látnak et.

Fĺíbb feladatai:

AdatszoIgáltatás
Bérszámfejtés
Beszámolók eIkészítése
Számla kontroll
PénzÜgyi kimutatások, nyilvántartások vezetése,
Szerződések etkészítése, nyitvántartása
Előterjesztések elkészítése, kezelése és i ktatása
Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása
Fotyamatos jogszabá tykövetés
Házi pénztár kezelése
K<izfoglalkoztatássat kapcsolatos tetjes körű Ügyi ntézés

__l--r--L_



III. DONTESEK ES HOZZA KAPCSOLOLODO FELADATOK

A Képvisető-testÜlet 168/f014. (v|||,f7) számú határozatának 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Városgazdátkodási és Pénzijgyi Bizottság 1057/f014. (|X.29.)

számú határozata 3. pontjávat 2014. október 1-jei hatátybatépésset új közszotgáttatásĺ
szerződést fogadott e[ a Józsefvárosi Közcisségi Házak Nonprofit Kft.-ve[, mely alapján
f014. oktőber 1. napjátót a Józsefvárosi Gyermekek ÜdÜttetéseiért Közhasznú Nonprofit
Kft. (továbbiakban .licyrmĺĺ Kft.) és a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Gal.éria
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. közfetadatait a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit
Kft. tátja et.

A Józsefvárosi Közösségi Házak Kft. étetében az 2015. évre az lrányítási Divíziónak az egyik
cétkitűzése, hogy 20í5. auguzstus 01-tő[ Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaságként folytassa a működését.

Cét etérésének érdekében az első fétévben az alábbi fontos döntések szÜlettek

Képviselő-testület álta[,

2015. február'|9.:

- Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. átal.akulással kapcsotatos döntések
meghozatata

- JKH Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megktitése

2015. március í9.:

. MNP Il|. projekt megvalósításához kapcsotódó döntések meghozatala

. Beszámotó a JKH Kft. á[ta[ vagyonkezelési szerzodés útján ettátott feladatok
ettátásárót és hozzá kapcsolódó Vagyon működtetésérőt

- Javaslat a JKH Kft. pátyázati részvételének támogatása

20,|5. ápritĺs 1ó.:

. JKH Kft. átatakutásávaI kapcsotatos tulajdonosi döntések meghozatala
- MNP ĺ||. Társadatmi és Gazdasági alprogramokhoz kapcsotódó döntések meghozatala
- Józsefváros káptatanfÜredi gyermektáborának fejlesztése

2015' máius í4.:

. Magdolna Negyed Program |ll. megvalósításához szÜkséges döntések meghozatala

. Józsefvárosi Gyermekek Üdüttetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.-ve[ kapcsolatos
tulajdonosi döntések meghozata[a



2015' iúnius 4.:

. Magdolna Negyed Program l||. megvalósĺtásához kapcsotódó döntések meghozatala

2015.iúnius 25.:

. Magdolna Negyed Program lIl. megvalósításához kapcsolódó döntések meghozata[a

Budapest Főváros Vl||. kerÜlet Józsefvárosi tnkormányzat a Józsefvárosĺ Közösségi Házak
Nonprofit Kft. atapításával egy, a szociális közösségi munkával kiemelkedcĺen fogtatkozó
társaságot hozott létre. Ennek kapcsán a Kft. a f015. március 19'-i Képvisető- testÜtetĺ
Ütésen elnyerte a lÁmop- 5.3.1-B-z-1f/1 kódszámú pátyázatot a ,,Roma emberek
képzésébe ágyazott foglalkoztatása a szociátis és gyermekjótéti ettátórendszerben''' A
pátyázati fettételek betartásához szÜkséges volt a fotyószámlát vezető pénzintézetnét
alszám[a nyitására.

A pátyázat cétja a roma emberek képzésének, foglalkoztatásának etősegítése.
Megvalósításának kezdő időpontja: f015. május 30., befejezésének dátuma: 2015.
december 3í. A megvatósítás idejére 2 fő kerütt felvételre ó hónapos időtartamra.

A kĺizszolgálati szerződésben szereplő feladatok köttségeinek átcsoportosításávat 2015.
május hónapban gépjármű beszerzés vatósu[t meg, az ligyvezető részére.

Az Önkormányzat 2013. március í-jén Feladat- ettátásĺ szerződést kötött a Józsefvárosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel a Társadalmi és Gazdasági program egyes elemeinek
megvalósĺtására. Ez a prograrn a,,Budapest- Józsefváros, Magdolna Negyed Program |||.''
(továbbiakban: MNP |l|.) elnevezést kapja. A szerződés tartalmazza, hogy a JKH Kft.
feladat- ettátásának időtartama 2015. május 30. A projekt befejezési határidejének
hosszabbítása miatt a szerződés módosítva lett, így a megvalósítási határidő f015.
december 31. A köttségek fedezetét 2015. augusztus 30-ig a pátyázati támogatás, 2015.
augusztus 31. és 2015. december 31. kcizötti időszakra az Onkormányzat saját forrásábót
biztosítja.

Az onkormányzat a tutajdonban tévő hetységeket meghatározott funkciókra és időszakra,
térítésmentesen használatba adta a JKH Kft. szárnára. Ezen döntés értetrnében a Kisfalu
Kft.-ve[ a következő hetyiségre Hasznátati Megáttapodás jött tétre:

Budapest V|||. kerÜ|'et, Magdolna utca 47. (hrsz.:354f1); Funkció: G2l3 Munkába
áttást segítő klubok, Női csoport. |dcíszak: 2015.0ó.15.-2015.lf .31.
Budapest V||l. kerÜlet, Dankó utca 40. (hrsz.:35477); Funkció: T4/4
Tehetséggondozás. Időszak: ?015.06.15.- 2015.1f.31.
Budapest V|||. kerÜtet, Dobozi utca 13. szám alatti telek; Funkció: közösségi kert

A Józsefvárosi tnkormányzat alapította meg a Józsefvárosi Gyermekek ÜdÜttetéséért

Közhasznú Nonprofĺt Kft.-t (továbbiakban ..lioyĺRlĺ Kft.). A fetadat az tnkormányzat

fenntartásában műkcjdő oktatási- nevelési 'intézmények tanulóinak erdei iskola jettegű

turnusokban történő táboroztatása Magyarkúton, valamint KáptatanfÜreden. Az ÜdÜttetés

szervezéssel kapcsotatos feladatokat a Képvisető-testÜlet 168/f014.(vl||.f7.) számú

_l t l__



határozatának 5. pontja szerint a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. tátja fo14.

október 01. napjától, melynek indoka az egységes fetadat e[[átás vo[t.

Képviselő testÜlet 119lf015 (V.14.) számú határozata atapján 2015. június,|. napjátót a
JOGYERM üdÜ|'tetéssel kapcsol'atos feladatai kĺváttak a JKH Kft.-bőt. Ebbőt kifotyótag a
2015. március 5. napján megkcitött közszolgáltatási szerződés módosításra kerÜlt, mely
201 5. május 7f .-én kerÜlt aláírásra'

A Képviselő testÜleti dcintés tartalmazott egy a JKH Kft.-re vonatkozó határozatott,
me[[yet a Kft. 2014. november 6-án gépjármű beszerzéssel kapcsolatos dcjntését
egészítette ki. A Képviselő testÜlet713/z014. (X|.05) 1/d pontjában kapott fethatatmazás
atapján tartós kötelezettség váttatását változtatta meg, oly módon, hogy a céges autó a
.locyERlł részére tcirténő átadáshoz szükséges a tízing szerződés megszÜntetése mettett
döntött és a lízingszerződésben fogla[t díjat biztosította a JKH Kft részére. A JKH Kft.
megkapta a lezáráshoz szlikséges összeget így a gépjármű kifizetésre kerÜlt és 2015. jr1tius

2.án a szerzcídés |.ezárutt. 2015. jútius 3. napján a gépjármű átadásra kerÜtt a JÓGYERM
Kft. Ügyvezetőj ének használatra.

A szerződésmódosítás tartaImazza a ku[turá[is, közművetrĺdési, turisztikaĺ feIadatok
ettátásán betÜt a Józsefváros Ga[éńa működtetéséhez további 150.000 Ft összegű fedezetet
a 2015. június ,t3'-án megrendezésre kerütt, ,,Látogass a Magyar orökség-díjas Százados úti
Művésztelepre'' c. program szervezéséhez.

A Képvisetői- testÜlet Ülésein elfogadott átatakutási döntés után, az lrányítás Divízió
prioritási feladata volt előkészíteni a Cégbĺróságĺ bejegyzéshez szÜkséges
dokumentációkat.

A JKH Kft. és a JóHír Kft. 2015. február 19-én hozott atapítói határozatával zártkörűen
működő részvénytársasággá történo egyesĹilésrő[ határozott összeolvadás útján. A
cégbĺrósági bejegyzés feltétele, hogy a Cégköztonyben kétszer megjelenjen és fethívja a
hitelezőit, hogy követelésüket jetentsék be. A két megjetenés megtörtént 2015. május 7.

és ,t4. napján.

A cégbíróságra végleges dokumentációk f015.06.1ó-án kerüttek benyújtásra, jetenteg a
cégbírósági bejegyzési határozatot várjuk.

2015. jútius 8.án az esti vihar során kár érte a Mátyás tér 15. szám alatt tatátható
tetephelyÜnket. Az épĺ.itet több hetyen beázott. A kártérítési igényilnket bejelentettÜk,
várjuk a kárszakértőt a jegyzőkönyv felvételére.

+
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2' Rendezvénvszeľvezés Đivízio

JANUÁR

zo15. JANUÁR 20. BAUER sÁNDoR HALÁLÁNAK ÉVFoRDULóJA

Helyszĺn: Magyar Nemzeti Muzeum, Lépcscĺ

Felelős: Bartha Anikó/Papp Zsófia

Leĺrás: Bauer Sándor 17 éves ipari tanutó 1969. január f}-án tiltakozása jetéüt

öngyitkosságot k<ĺvetett el a Nemzeti Múzeum etőtt. Emlékéré 2001. október 17-én a

Fidesz- Magyar Potgári Párt országgyűtési Képviselőcsoportja emtéktábtát áltíttatott a

Nemzeti Múzeum tépcsőjén.

Feladatok: Egyeztetés és kapcsol.attartás a Potgármesterĺ Kabinettet (időpont, koszorúzók)

Sajtós és fotós kérése.

Megvalósítás: A megemtékezés Egry Attita atpotgármester és Szitágyĺ Demeter képvisető

jetentétében zajlott [e. Elhetyezték a megemlékezés koszorúit és néma fcíhajtássat

emlékeztek Bauer Sándorra. Résztvevők |.étszáma 8 fő.

fo15. JANUÁR 27. HoLoKAUszT NEMzETKÖzl VILÁGNAPJA

Helyszín: Népszínház utca

Felelős: Bartha Anikó/Papp Zsófia

Leírás: Az ENSZ Ktizgy'űtése 2005-ben január f7-ét. a holokauszt nemzetközi emtéknapjává

nyilvánította. 1945-ben ezen a napon szabadutt fet Auschwitz- Birkenau, a legnagyobb és

leghírhedtebb náci hatáttábor. Az egyhangútag etfogadott határozat hángsútyozta, hogy a

tagállamok kötelessége megemlékezni a közel hatmit|'ió, többségében zsidósága miatt

Ütdözött és meggyitkolt áldozatról, és oktatási pl.ogramokat indítani annak elősegítésére,

hogy az ehhez hasonló népirtás többé ne ismétlődhessék meg. A határozat emeltett

etutasította a holokauszttagadást, és általánosságban is etítétte a vallási vagy etnikai

diszkriminációt és erőszakot.

Fetadatok: Egyeztetés és kapcsolattartás a Potgármesteri Kabĺnettet (időpont, koszorÚzo).

Egyeztetés Kertészné Bródy Saroltávat, az áltami beruházás kerÜteti kapcsolattartójávat.

Sajtós és fotós kérése.

Megvatósítás: Az Ĺjnnepség Zentai oszkár képvisettí úr és Kertészné Bródy Sarolta

jetentétében zajlott le. A jetentévők ethelyezték a megeml'ékezés ktjveit. A

megemlékezésrőt tudósított a Józsefváros Ú1ság. Résztvevők tétszáma 8 fő.



JANUÁR 30. LŐR|Nc PAP TER - grnHÁzÁrłoÁs

Helyszín: Józsefváros, Lőrinc pap tér 3'

Felelős: Bartha Anikó, Papp Zsófia

'Feladatok: szalag-ottó az avatáshoz, CAPE egyesÜlettet való egyeztetés

Szakmai háttéľ: A Lőrinc pap tér 3. szám al'atti épÜtctcn kívüt móg 23 mási|< társasház

megújítására nyert pátyázatot Józsefváros önkormányzata az Európa Belvárosa Program Il.

i.jtemének a keretében.

Megvalosĺtás: A fetújított házban Egry Attita és Szitágyi Demeter képvisetők vágták át a

szalagot. Résztvevők tétszáma 8 fő.

FEBRUAR

FEBRUÁR 25. A KoMMUN|ZMUS ÁLDoZATAINAK EMLÉKNAPJA- KoszonÚzÁs

Helyszĺn: Rezső tér, Magyarok Nagyasszonya Templom 5ó'-os emtéktábta

Felelős: Bartha Anikó/Papp Zsófia

Feladatok: onkormányzati és koszorú megrendelése, leszá[lítása a helyszínre. A résztvevők

koordinálása. Hel'yi média értesítése.

Leírás: A kommunista diktatúrák átdozatainak emtéknapja (szokásos említése: A

Kommunizmus Aldozatainak Emléknapja) megtartását a Magyar Köztársaság

országgyűtésének 2000.június 13-án etfogadott 58/2000. (V|. 16.) sz. határozata rendelte

et. Ennek értetmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25-én

tartják a Kommunizmus Átdozatainak Emtéknapját, annak emlékére, hogy Kovács Bé[át, a

FÜggetten Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen a napon joge[lenesen

tetartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták.

Megvalósítás: A megemtékezésen részt vett Sántha Péterné alpolgármester asszony és Dr.

Ferencz orsotya képvisető asszony. Résztvevők létszáma 10 fő.

FEBRUÁR í 5. KoRcsoLYAPÁLYA

Helyszín: Horváth Miháty tér

Felelős: Bartha Anikó

Feladatok: Józsefváros onkormányzata az idei évben Jégpátya áttításárót határozott a

kerÜteti gyermekek ingyenes korcsolyázási tehetőségét biztosítva ezzel.



A 4 Evszak Kft.-ve[ és a Józsefvárosi VárosÜzemettetési Szolgálattal fotytatott tárgyalások

és helyszínbejárásokat követően a Jégpátya megnyitására december 5-én kerÜlt sor,

melyet a nagyszámú kihasználtságnak köszönhetően február ,|5.i meghosszabbított nyitva.

tartássa[ Üzemeltettek.

Megvalósítás: A 300nm.es korcsotyapátyát több ezer felnőtt és gyermek látogatat meg a

két és fét hónap során, az óvodás,iskoták a testnevelés órákon betÜt szervezetten

használták ki ezen téli sportotási tehetőséget. Saját szervezésÜnkben meghívtuk a FRAD|

U10-es Jégkorong vátogatottját iS, akik nyitvános edzést mutattak be a keri.]leti

gyerekeknek. A Jégpátyát 3000 józsefvárosi gyerek és csatádja vette nagy örömmet

használatba a működés során.

MÁRclUs

MÁRclUs ĺ 5. í848-49.Es FoRRADALoM És szABADsÁGHARc öHron,ł,tÁNYzATl

MEGEMLÉKEzÉs

ľ{elyszín: Horváth Miháty tér

Felelős: Bartha Anikó, Papp Zsófia

Feladatok: a helyszín elcíkészítése, berendezése. Fettépőkket vató kapcsotattartás.

Műsorvezető fetkérése, atya felkérése, koszorúk megrendetése, plakátok etkészítése és

kihelyezése, egyeztetés a polgármesteri kabinettel, technika megrendelése és biztosítása a

helyszínen, rendezvény biztosításának megszervezése (Potgárőrség, 'Rendőrség).

Szakmai háttér: Magyaror.szág újkori ttjrténetének egyik meghatározó eseménye, a
nemzeti identitás egyik atapköve. Társadalmi reformjaivaI a potgári átatakulás

megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vátt. Szerves része volt az
1aÁ9 ^? ^,'.Á^^; f^--^J^|ń: L..l|{-^^l. tr.^l-:'..,^-.!..!.+ *: ^^* -..!-t:. 
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hogy csak a cári oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora

hadserege addĺg nem járt még kÜlfötdön. Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a magyar

nemzet ttjrténetének leghíresebb háborús konfliktusa is.

Megvalósítás: Aa. ĺinnepség Józsefváros űj főterén, a Horváth Miháty téren kerijtt

megvalósításra. A műsorról a Turay |da Színház színészei és a Csitlagszemű TáncegyÜttes

gondoskodott. Az műsor után koszorúzásra került sor, ahol a kerl]tet vezetői és képvisetői

hetyezték el a megemlékezés virágait. Az ünnepségen részt vevő száma kb. 120 fő vott.

-=J 

11 -L-



MÁRcIUs í 9. DíJÁTAoo ÜNnepsÉc És .lóľÉxoHysÁcl rsr

Helyszín: Budapesti olasz Kultúrintézet, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.

Felelős: Papp Zsófia, Bartha Anikó

Feladatok: kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás a kitÜntetések készítőivel,

mcgrendelők, szerződések előkészítése, aláíratása. Meghívók, aukciós kártya, menÜkártya,

asztalszámok, Ültető kártyák, oklevelek - az aukciós tórgyakhoz - megrendelése. Catering

szotgáttatás egyeztetése, megrendelése. Ezze| kapcsolatban folyamatos egyeztetés a

Po[gármesteri kabinettel. Virágdekoráció kitatátása, lerendelése, csokrok köttetése. A

teljes rendezvény koordinátása, lebonyolítása.

Szakmai háttér: Budapest Főváros V||l. kerÜtet Józsefvárosi onkormányzat Képvisető-

testütete a helyi önkormányzatokról szótó törvény atapján rendeletet aIkotott a

kiemetkedő érdemeket szerzett személyek irántĺ tisztelet méttó elismeréseként a

Józsefvárosban adományozható kitüntetések egységes szabályozására. Ezen a napon kerÜ[

átadásra a józsefvárosi ,,Díszpolgóri Cím,' , a ,,Józsefvórosi Becsületkereszt,,, a

,,Józsefvárosért,,, a ,,Jó Sport,, és a ,,Józsefvórosi AranykoszorÚ', kitíjntetéseket. Az

Ünnepséget idén Jótékonysági esttet kötötte össze az tnkormányzat, amibőt a befotyt

összeget a Péterfy Sándor utcai Kórház javára ajántotta fet.

Megvalósítás: A vendégeket két fő doorman fogadta az |ntézet bejáratánál, majd az

előtérben hostessek segítettek az eligazodásban. Vegyes itatkínátatbót választhattak a

Díszterembe belépve. A vendégek a helyijket hostessek segítségévet fogtatták et. 18 órakor

megkezdődött a Díjátadó linnepség. Polgármester úr beszédét követően átadták a Jó
Sport, Józsefvórosi Aranykoszorú, Józsefvórosért, Józsefvárosi BecsüIetkereszt, valamint a

Díszpolgóri címeket. Dr. Erdő Péter bíboros pohárköszontője után felszotgátták a levest és

a fĺíétett. Majd moderátor segítségévet etkezdődött a Jótékonysági árverés. Az

adományozók a megvásárott tárg;ĺak metté oklevelet vehettek át, amivet támogatták a

Péterfy Kőrház Jobb Betegettátásáért Atapítványt. Ezután a desszert felszolgálása

következett, amit a Kossuth-díjas Hot Jazz Band műsora kísért' A rendezvény sikeres vo[t,

a meghívottaktót pozitív visszajelzést kaptunk, hasonlót várnak et jövő évben is. A

Jótékonysági Esten f50 fő vett részt.

Március 20. ĺ3.00 Gyulai Pál utca í.- önkormányzati bérház átadó

Helyszín: Józsefváros, Gyulai Pál u 1. sz

Fełelős: Bartha Anĺkó

Feladatok: Egyeztetés a Potgármesteń kabinettel, szalagot és oltó biztosĺtása az

avatáshoz.



Szakmai háttér: Régóta készijltek a fetújítási munkákra a Rákóczi út és a Gyulai Pál utca

sarkán tatátható ötemetetes társasház takói. A megújuláshoz pátyázat útján az

önkormányzatff mittió forinttal járutt hozzá, ami a kottségek fetét fedezi.

Megvalósĺtás: Az átadásnát Egry Attita alpolgármester és Szitágyi Demeter képviselő avatta

fö[ az épÚl'etet. Résztvevők 8 fő.

Ápruus

Április 20. Bölcsődék Napja. önkormányzati ünnepség

Helyszín: H13 Diák- és Vát|'atkozásfejlesztési Központ

Felelcís: Papp Zsófia, Bartha Anikó,

Feladatok: Protokoll lista egyeztetése a potgármesteri kabinettet' Meghĺvó etőkészítése,

majd kinyomtattatása, etjuttatása a kabinette[ a címzetteknek. KitÜntetettek adatai

bekérése a Hurnánkapcsolati Irodátót' Forgatókönyv megírása, leegyeztetése. Műsorvezető

és hostessek fetkérése. Virágcsokrok rendelése. Catering megrendelése. A rendezvényen

vendégek fogadása, Üttetése. A hetyszín lefoglalása, ettíkészítése, berendezése. Fe[lépcívet

való kapcsolattartás. Fotós és sajtós kottéga fe[kérése a rendezvény dokumentálására.

Szakmai háttér: Budapest :Ftjváros V|||. kerütet Józsefvárosi onkormányzat Képvise|'ő-

testlllete a helyi önkormányzatokrót szótó törvény atapján rendeletet alkotott a

kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méttó elismeréseként a

Józsefvárosban adományozható kitÜntetések egységes szabályozására. Ezen a napon kerÜl

megrendezésre 5. alkatommat a Bötcsődék napi önkormányzati Ünnepség, melynek

atkatmábót átadásra kerütnek a ,,Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért'' kĺtÜntetések, a

,,Polgármesteri Dicséret'', és a,,Törzsgárda oklevelekn'.

Megvalósítás: A vendégeket a két hostess fogadta a Váttatkozásfejlesztési Központ

autájában. 17 órakor a narrátor köszönti a vendégeket és fetkéri Sántha Péterné

alpotgármestert, hogy tartsa meg Ünnepi köszöntő beszédét. A beszéd után a díjak

kiosztására kerĹ]lt sor. A kitĹjntetettek virágcsokrot, oklevetet és pénzjutalmat kaptak. A

díjátadó után Tabáni |stván énekes-előadómtívész szolgáltatta a fethőtlen hangulatot. A

vendégek a műsor végén át,tófogadáson vehettek részt, ahol szendvicsekkel, salátákkal,

édes.sós si.jtikkel és Üdítőkket várták őket. A rendezvényen í40 fő vett részt.

Április 27-. ,,Józsefváros rendjéért,' szakmai kitÜntetések átadása

Helyszín: Polgármesteri Hivatal - 300.as Dĺszterem

Felelős: Papp Zsófia, Bartha Anikó,



Feladatok: Protokoll lista egyeztetése a polgármesteri kabinettel. Meghívó előkészítése,

majd kinyomtattatása, eljuttatása a kabinettel a címzetteknek. KitĹjntetettek névsorának

bekérése a közbiztonsági referenstől. Forgatókönyv megĺrása, teegyeztetése. Műsorvezető

és hostessek fetkérése. A rendezvényen vendégek fogadása, Üttetése. A. hetyszín

lefogtalása, előkészítése, berendezése. Fotós és sajtós kottéga fetkérése a rendezvény

dokumentá[ására.

Szakmai háttér: A Józsefvárosban adományozható kitÚntetésekrőt szótó 11/2006. (||l. 1o.)

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. 5- a atapján
.'(1) ''Józsefváros rendjéért'' kitĹjntető cím adományozható a Józsefváros rendjéért kifejtett
á[dozatos tevékenység e[ismeréseként, a közrendért bátor hetytáttást tanúsító civit

szervezeteknek, magánszemétyeknek és a rendvédeImi szervek át[ományának tagjai

részére. Az eseményen 90 fő vett részt.

Április z?.. Fold Napja

Helyszín: FÜvészkert - ELTE Botanikus kert

Felelős: Bartha Anikó

Feladatok: Jegyek lefogIalása, megvásár[ása, egyeztetés a potgármesteri kabinettet.

Sajtós, fotós kottéga felkérése az esemény megörökítésére.

Szakmai háttér: Egy amerikai egyetemista, Denis Hayes í970. ápritis 22-én mozgalmat

indított et a Fötd védetmében, már a kezdetekben tobb mint 25 mittió honfitársa áttt az

öttet m<igé. A mozgatom világméretűvé vá[t, a Fötd napján a tegtöbb országban akciókkat,

programokkat hívják fet a figyetmet a környezetvédetem fontosságára. A magyarországĺ

Fötd napja mozgalom az ĺdén ünnepli 25. évfordutóját.

Megvalósítás: A Fötd napja atkatmábót a kerÜlet óvodásai az önkormányzat támogatásának

köszönhetően kisebb csoportokba osztva látogathatták meg a FÜvészkertet. A gyermekeket

és az óvó néniket szakemberek vezették körbe a kertben, a séta közben hatl'hattak arról is,

mi mĺndent tehetnek környezetÜk, a természet, a Fcitd megóvása érdekében.

A résztvevő gyermekek száma f50 Íij.

MAJUS

ĺ,ĺÁlus 8. RENDőRNAP JizsErvÁRosgłH
Helyszín: Rezső tér

Fele[ős: Papp Zsófia, Bartha Anikó

Feladatok: TerÜletfoglalási engedély beadása, szakmai programok egyeztetés a Vl||.

kerÜleti rendőrkapitánnyal és a hivatal közbiztonsági referensével, hetyszínbejárások,



ptakát megterveztetése, nyomtatása, kiszórása, kerilleti iskoták.óvodák kiszervezése a

programra' rendezvény Ügyetet és aktív részvétet, technika rendelése,

gyermekfoglalkozások megszervezése, kö,zterÜlet takarítása, kerÜleti sajtó meghívása,

újságban va[ó megjelentetés.

Szakmai háttérj A Vl|| kerijteti Kapitányság a űnmegetőzés érdekében közvettenebb

kapcsolatot atakít ki a józsefvárosi iskolákkal, óvodákkal, ennek megfelelően atakították át

a körzeti megbízotti rendszert, valamint intenzívebbé teszik az iskolarendőr programot'

Az idei évben kerÜtt sor etőször az onkormányzattal közös Rendőrnap megszervezésére.

Megvalósítás: a Rezső tér pénteken a rendőrtjké vo[t, ahol a kerÜleti kapitányság és az

önkormányzat rendezett közös Rendcírnapot Józsefvárosban. A kerÜleti óvodásokat,

iskolásokat, a kilátogató családokat - több mint ezer gyermeket - változatos, izgalmas

programok: kresz-teszt, rendcĺrautók és motorok kiátlítása, rendőrlovas-, kutyás-,

kommandós-bemutató, tűzottódarus autó, ĺ'jgyességi kerékpáros verseny várta, a gyorsak a

traffipaxos futást is kipróbáthatták. A rendcírnapot megnyitó Sára Botond alpolgármester

elmondta, a rendezvény fő cé[ja, hogy a gyermekek jobban megismerkedhessenek a

rendőrök, a ttĺzoltók és a katasztrófavédelmi dotgozók munkájával. A résztvevő gyermek és

felnőtt nézők száma 2000 fő.

MÁJUS í5. TE szEDD - NAGY KERÜLETTAKARíTÁS

Helyszín: VlIl' kerÜteti helyszínek, kcirzetek

Felelős: Papp Zsófia, Bartha Anikó,

Feladatok: Egyeztetés a polgármesteri kabinettel, ptakát készítése, nyomása, kiszórása a

kerĹjtetben, ásványvizek biztosítása a programon részvevők számára, a programon való

részvétel és koordináció.-

Szakmai háttér: Az e[mú[t évekhez hasonlóan Józsefváros idén is csatlakozott a TeSzedd!

országos szemétszedő akcióhoz. KerÜletÜnk több helyszínén ragadtak szemeteszsákot

pénteken az önkormányzati képviselők, a civilek és a környékbeti lakosok, hogy a

városÜzemeltetés munkatársaivaI megtisztítsák a közterÜ{eteket. Az esemény keretében 48

helyszínen új szeméttárotókat is kihelyeztek. A Mátyás téren gyermekprogramokka|' várták

a családokat. Résztvevők száma 300 fő.



,t,ĺÁ.lus 1ó. LUDoVlxn reszrtvÁl
Helyszín: orczy park

Felelős: Bartha Anikó

Feladatok: Egyeztetés a polgármesteri kabinettel, V|ll. kerÜteti rendőrkapitánysággat és a

Nemzetvédelmi Egyetem kommunikációs osztályávat. Sajtós, fotós kottéga fetkérése az

esemény megörökítésére. Promóciós anyagok összegyűjtése.

Szakmai háttér: A Nemzeti Közszotgálati Egyetem a Száznapos Ünnepség atkatmábót május

1ó-án rendezi meg a V|. Ludovika Fesztivált az orczy-parkban. Az egész napos eseményen

bepittanthatunk a Magyar Honvédség (MH) mindennapjaiba, és a Nemzeti Közszotgálati

Egyetem, vatamint a standokkat kitetepülő katonai szervezetek étetébe. A Józsefvárosi

tnkormányzat támogatásávat megva(ósutó, a nagyközönség számára nyitott rendezvényen

számos családi- és gyermekprogram is várja az érdektődőket.

Megvalósĺtás: Józsefváros önkormányzata és a V||l. kerÜleti rendőrkapitányság közös

sátorban ismertették meg a nézőket kerÜleti kiadványainkkal, kerÜleti kutturá|'is

program[ehetőségekket. A kapitányság pedig pátyavá[asztási tanácsadást tartott az

érdektődő rendvédelmet tanutó diákoknak. A fesztivátt az Önkormányzat részérőt Sára

Botond alpolgármester úr nyitotta meg. A détetőtt folyamán megtekinthettÜk az egykoron

Józsefvároshoz kötődő 3f. Budapest őr és Diszezred látványos fegyveres bemutatóját,

zenés alaki felvonulást tartott az MH Központi Katonazenekara, de volt katonai közelharc-

bemutató is az MH Ludovika Zásztóatjának jóvottábót. A détutáni program a

Katasztrófavédelem Központi Zenekarának koncertjéveI kezdődcjtt és robianóanyag-kereső

kutyákat is láthattunk munka közben. Majd műszaki mentést is megtekinthettÜnk,

amelynek keretében egy roncsbót vágják ki a ,,bennrekedteket''. Ezt követően kÜzdősport-

és közelharc_bemutató csábította a közönséget. Késő détután a Fénzilgyőr Zenekar műsorát

élvezhette a közönség, végül a TEK készüt tátványos bemutatóval. A nap fotyamán az

érdektődők a lesátorozott katonai hagyományőrző csapatok tábori é[etét, felvonulását és

harci játékát is megnézhették, megismerkedhettek a legmodernebb lcivész- és hadihajós

fegyverekkel és túzszerész eszközökkel, de volt családi vetétkedő is. Az információs

sátrunk szotgáltatásait 200 fő vette igénybe a rendezvényen.

łĺÁ.lus 29. HCisoK NAPJA

Helyszín: Nemzeti Sírkert

Felelős: Papp Zsófia, Bartha Anikó,

Feladatok: Helyszín biztosítása, takarítása, egyeztetés a temetővel, koszorú

megrende[ése, sajtó értesítése.



Szakmai háttér: Az llnnep eredetét az 1917. évi V|||. törvényre vezethetj[ik vissza. ltt

mondták ki először, hogy nemzetÜnk hősi halottainak kegyelet teljes tiszteletét megfelelő

módon kifejezésre ketl juttatni és az utókor számára meg kelt örökíteni. Józsefváros

onkormányzata részérőt Sántha Péterné atpotgármester asszony rótta [e tiszteletét a
névtelen hősök elcítti kőemtékműnél, a Hadirokkant Szövetség képvisetcíjévet egyÜtt.5 fő

vett részt a koszorúzáson.

łĺÁ.lus 29. HoRVÁTH MIHÁLY ľÉn lÁĺszóĺÉn AVATó

Helyszín: Horváth Miháty tér

Felelős: Papp Zsófia, Bartha Anikó,

Feladatok: Helyszín biztosítása, takaríttatása, egyeztetés a polgármesteri kabinette[, sajtó

értesítése.

Szakmai háttér: A megújutt Horváth Miháty teret szeptemberben adták át, Józsefváros új

főtere egyre több pihenni vágyót vonz kellemeí környezetével, harang. és vízjátékávat.

Azóta több jetzés érkezett, hogy a korábban Micimackó kertként ismert, ősszel szintén

fetújított park terÜletén jó tenne kiatakĺtani egy kis játszóteret. A kérés teljesÜlt, a

gyerrnekek péntek détután vehették etőször birtokba a játszóteret.

Megvalósítás: Hetyszín biztosítása, a gyermekek részére Józsefváros újjáépÜt togós

téggömbök ajándékozása, sajtó és a vendégek fogadása. Az önkormányzat részércjt Dr.

Kocsis Máté potgármester úr vett részt az avatón. Résztvevők: 1f0 fi5

MAJUs 3 í . GYERMEKNAP JozsEFVARosBAN

Játszótéri Gyereknap- Horváth Mihály tér

Helyszín: Horváth Miháty tér

Felelős: Papp Zsófia, Bartha Anikó,

Feladatok: Gyermeknapi ptakát elkészítése, p[akátozás kerÜleti intézményekben.

Szakmai háttér: Józsefváros önkormányzatának határozott cétja vott a Horváth Mihály téri

játszótér megvalósítása, melyre egy kerÜleti vállalkozói fetajántás

Megva[ósítás: Gyerekzsivajtót vott hangos péntek détután a Horváth Miháty téri új

játszótér. A kellemes, zötd környezetben már nem csak pihenni lehet: a kisebbek

hintázhatnak, elfoglathatják a kombinátt játszóvárat, beköttözhetnek a mellette áttó kis

házba és tcibbféte rugós, itletve forgós játékot is kipróbáthatnak. A játszótér közérdekű

felajánlásnak köszönhetően épÜthetett ffi€9, a józsefvárosi képvisető-testÜtet ápritisi

titésén döntött a megvalósításrót. A játszótér kĺépítése metlett több, újonnan telepített



virág és cserje, friss gyepszőnyeg is díszítĺ a parkot, illetve tobb új padot is kihetyeztek a

megpihenni vágyó anyukáknak, apukáknak, nagyszÜ[őknek. A játszótér napkettétőt

napnyugtáig tátogatható, estére kapuját bezárják. A teljes Horváth Miháty teret, ahogyan

eddig is, folyamatosan círzik. A résztvevők száma 80 fő.

Paľázsfuvolácska az Erkel 5zíllházbaĺl

Helyszĺn: Il. János Pát pápa tér

Felelős: Papp Zsófia, Bartha Anikó

Feladatok: operaházzat va|'ó egyÜttműkcjdés,

Szakmai háttér: A kerületÜnkben működő

megtekintése a gyermeknap alkatmábót.

Megvalósítás: onkormányzatunk 400 kerÜteti kisiskotás gyermeket hívott meg az etőadásra.

lÚN l us
.lÚNlus 4. NEMZETI összeľłRrozÁs NAPJA

Trianon Emléknap. Szabó Ervin Tér (Trianon Kút)

Helyszĺn: Építész Udvar

Felelős: Bartha Anikó

Feladatok: Kodáty Zottán Férfikar felkérése, egyeztetés a PM kabinettel, meghívók

elkészítése és kikÜtdése, mécsesek vásárlása.

Szakmai háttér: A nemzeti összetartozás napja - a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt

hivatalos nevén: Nemzeti osszetartozás Napja- az 1920-as trianoni békeszerződés

atáírásának évfordutójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon,

mel'yet 2010.május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mettett iktatott

törvénybe az országgyűtés. Résztvevő emlékezők száma 90 f ő.

JÚNlus 9. KEDD PEDAGoGUS NAP

Helyszín: Budapesti olasz Kuttúrintézet

Felelős: Papp Zsófia, Bartha Anikó

Feladatok: egyeztetés a PM kabinettet, meghívók elkészítése és kikiitdése, rendezvényhez

kapcsolódó catering megrendelése

Szakmai háttér: A nevelés-oktatás terÜtetén kivátó munkát végző közalkalmazottak

kiti'jntetésére a pedagógusnapon kerÜl sor. Ezen a napon kerÜlnek átadásra a ,,Józsefvárosi

Gyermekekért', kitüntetések, a ,,Polgármesteri Dicséretn', a Klebelsberg

|ntézményfenntartó Központ Elismerő oklevele, valamĺnt a pátyájukat zárő, nyugdíjba

jegyek foglalása.

Erkel Színház színvonalas gyereketőadásának



Vonutó pedagógusok részére a ,,Pedagógus Szotgálati Emlékérem', és a ,,Jubileumi
Diplomák,'. Résztvevők száma: 400 tő

JÚN|US f9. HÉTFI ĺ 3.oo sEMMELWEls NAP

Helyszĺn: Po[gármesteri Hivatat, Díszterem

Felelős: Papp Zsófia, Bartha Anikó

Feladatok: egyeztetés a PM kabinettel, meghívók elkészítése és kikÜtdése, rendezvényhez

kapcsotódó catering megrendelése

Szakmai háttér: Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képvisető-testülete rendeletet

alkotott a kiemelkedcí érdemeket szerzett szemétyek iránti tisztelet méttó etismeréseként

a Józsefvárosban adományozható kitĹ]ntetések egységes szabátyozására, a nevetés.oktatás

terÜletén kivátó munkát végző közalkalmazottak kitüntetésére a pedagógusnapon kerÜt

sor. Ezen a napon kertilnek átadásra a ,,Józsefváros EgészségÜgyéért'' szakmai

kitÜntetések, a ,,Polgármesteri Dicséret'', a ,,KerÜleti törzsgárda jutalom'', a

,,Főigazgatói Dicséret'' etismerő oklevelei. Résztvevcĺk száma 100 fő.

JÚNIUs 30. KCizszoLGÁLATl T|szTV|sELĺĺx Hĺp.lĺ
l-|elyszín: Po[gármesteri Hivatal, Díszterem

.Feladatok: egyeztetés a PM kabinettel, meghívók elkészítése és kikÜtdése

Szakmai háttér: A Budapest Főváros Vl||. kerÜtet Józsefvárosi Önkormányzat Képvisel'ő-

testülete a 11lf006. (|||. í0.) számú rendetetében a kiemetkedő érdemeket szerzett

személyek iránti tisztelet .méttó elismeréseként kitÜntetéseket atapított' A rendelet

atapján ,,Józsefváros .Közigazgatásáért,' kitÜntetés adományozható annak ^a .

magánszemétynek és szakmai közösségnek, aki a Józsefvárosban közigazgatási

szakter.Üieten kiemeikeciő szakmai munkát végzett.Ż4O fő a résztvevők száma.

Jú[ius í. Kłizszolgálati Tisztviselők Napja

Helyszín: Hivatal, 300-as dĺszterem

Feladatok: Egyeztetés a polgármesteri kabinettet és a betső ettátási iroda vezetőjévet,

meghívó elkészítése és kilĺlildése, forgatókönyv megírása, hostessek biztosítása

rendezvényen, virágok megrendelése, hetyszínbejárás és egyeztetés, technikus felkérése,

catering megrendelése és biztosítása a rendezvényen' a helyszínen vató részvétel és a
program koordinálása, narrátor felkérése, üttető kártyák etkészítése.

1e 
--l__



Szakmai háttér: A Józsefvárosi Budapest Főváros V|l|. kerütet Józsefvárosi tnkormányzat

Képviselő-testÜlete a 11lfOO6. (|||. 10.) számú rendeletében a kiemelkedő érdemeket

szerzett szemétyek iránti tisztetet méttó e[ismeréseként kitÜntetéseket alapĺtott.

A rendelet a|'apján ,,Józsefváros Közigazgatásáért'' kitÜntetés adományozható annak a

magánszemétynek és szaklnai közösségnek, aki a Józsefvárosban közigazgatási

sza kte r[-i lete n ki emelkedcj sza kmai munkát végzett.

Megvalósítás: Minden év jútius 1-je a köztisztvisettík napja' Ez alkalombót Józsefváros

potgármestere, Kocsis Máté és a kerÜlet jegyzője, Danada-Rimán Edina a Polgármesteri

Hivatal dísztermében adta át az idei ,,Józsefváros Közigazgatásáért'' kitÜntetéseket, és a

,,Jegyzoi,,itl'etve a ,,Potgármesteri Dicséreteket', a hivatal dolgozóinak.

Július ĺó. Kirándulás . Lajosmizse

Helyszín: Lajosmizse - Új Tanyacsárda

Feladatok: Egyeztetés a polgármesteri kabinettet és a belső ettátási iroda vezetőjével,

program egyeztetése és megrendelése az Úi Tanyacsárda sales managerével, buszok

bertese, terÜietfogiaiási engeciéiy beaciása a buszok parkoiása miatt, a program elinciítása,

koordinálása és egész napos részvétel az eseménye,

Szakmai háttérl'A taval'yi év sikeréhez hasonlóan Józsefváros tnkormányzata idén is

szervezett a köztisztviselői részére kirándutást, mety idén a tajosmizsei Úi Tanyacsárdában

vott. A Hivatat minden évben szeretne biztosítani dotgozói számára ilyen lehetőséget, hogy

kiszakadva a munkábót kicsit k!kapcsotódva újra lendÜletet kapjanak a munkához.

Megvalósítás: Csí.jtörtcik regget 9 órakor indultak a hivatal dotgozói a Horváth Miháty téri

templom etőt buszokkat Lajosmizsére. Minden buszon Ütt egy szervező, hogy semmilyen

gond ne legyen az utazás sorän. Détetőtt 10 órára megérkezett a társaság Lajosmizsére,

ahot wetcome ital.okkat (házi szörpökket, szódával,) várták őket. Az érkezést követően

etkezdődtek a programok. Csapatjátékok és foci bajnokság vette kezdetét, közben pedig

fott az ebéd a bográcsokban. Dé|'ben etkezdődött az ebéd, utána pedig kihirdették az

eredményeket. Ebéd után fogathajtás és lovasbemutató várta a vendégeket, valamint lovas

kocsikázni is tehetett. A program után fét4kor ĺndult vissza az első busz Budapestre, és

fotyamatosan induttak vissza.



3' lőzsefuárosi Ga}í:ľia és Rendezvényktizpont

KIALLITASOK

Helvszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Szakmai háttér: A Józsefvárosi Gatéńa 1976 óta működik a Józsefvárosban, kezdettől fogva

kortárs művészeti galériaként. A ház hírneve, hagyományai köteleznek benni..inket arra,

hogy házunk fő profilját, arculatát a képzőművészet határozza meg.

Ezekre a programokra a betépés díjtatan. A kiáttításaink megtekinthetők: hétköznap 9-18

óráig. Kiáttításainkat _ a 2013 óta - egyre tcibben tátogatják. A Gatéria újra visszatért a

köztudatba, nagyon sok művész keres meg bennijnket, s szeretne kiáttítani nálunk.

Feladatok: Kapcsolatfelvétet a művészekke[, a kiáttítás koncepciójának kidolgozása,

hirdetmények elkészítése, száttítás megszervezése, a művek átvétele, a kiáttítás

rendezése. Konferá[ás, adminisztráció, a fogadás e[őkészítése, részvétet, kapcsotódó

programok szeivezése és megvatosítása.

Az eqves kiállítások:

Jónák Tamás festőművész kiállítása

A megnyitó időpontja: 2015. január 9.

A kiáttítás időtartama: 2015. január 9-31.

Leírás: Jónák Tamás ritkán áttítja ki munkáit, ezért a művész számára ez egy fontos

megmutatkozási [ehetőség vo[t. Nagyméretű, repi'jlő-lebegő a|'akokkat te[i, figuratív,

álmokra emlékeztető otajképei megérdemelték, hogy a ktizönség eté kerÜ[jenek.

Személyesen így nyĺtatkozott a kiáttításról: ,,A kiáttítás anyaga az utóbbi tíz év munkáit

reprezentátja' Részben szubjektíV teremtmények, részben már tétező történetmozzanatok

a görög mitotógia vitágábót.

A művek érzelmi hatás kialakítására, azt megjeleníteni törekvő szándék jegyében

szÜlettek.

A képcsoport, s a sokszorosított grafikák az álom világát, annak bizarr tehetőségeit

kívánják fethasználni és igyekeznek az átmok kínátta asszociációkat, képi fogalmazási

tehetőségeket megtalá lni, megoldást keresni kifej ezési.jkre.

A [írai, személyes tetkiáttapot étményének szubjektív vitága is képviselve Van a

ko[lekcióban. ''
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Meqvalósítás: A kiáttítás szépen ĺlleszkedett a galéria repertoárjába, s újdonságot is hozott.

A kiáttítást megnyitotta: Antatl |stván, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője. A megnyitón

fe|'tépett: Bokor Itdikó zongoraművész, Sík Dóra csettóňűués'. Tártatvezetés: január 12.,

Mónus Viktor. A kiáttítást tátta: kb. 1f00 fő.

Kontur András szobrászm íjvész,,KŐMJzoK'' cím(ĺ kiá||ítása

A megnyitó időpontja: 2015. február 6.

A kiáttítás időtartama: f015. február 6-28.

Leírás: Fontos számunkra, hogy a szobrászat, jelentős magyar képvisetcíi is részt vegyenek

a kínálatunkban. Kontur András fiatal művésznek számít a galéńa kiáttítói között.

Nonfiguratív, lekerekített mészkőszobrai egy szimbolikus és meditatív világot varázsolnak a

kiáttító térbe. ,,Kőbőt faragott és kőbőt alakĺtott alkotásaĺra azt mondhatjuk, hogy ezek a

művek magátót értetődő természetességget és rendkívÜt erős szátakkat a hagyományhoz

kapcsolódnak, de úgy, hogy tút is tépnek azon, úgy, hogy új kapukat, új távlatokat nyitnak

meg. Ez a kcitődés és ez az eltávolodás, ez az értékórzés és ez az értéktartomány-tágítási

száncjék minci a mrĺvek anyagiságában, minci megmunkáiásmócijában, térszemiéietében,

formarendjében, tömegalakításában, mind idő-szemléletében tetten érhető. '' /Wehner

Tibor/

Meevalósítás: A kiáttítást megnyitotta: Wehner Tibor művészettörténész. A megnyitón

fellépett: Kecskeméti Lásztó furulyaművész, 5ík Dóra csellómtÍvész. Tárlatvezetés: február

18., szerda ĺ8 óra. Könyvbemutató, beszélgetés a művésszel: Kontur András eddigĺ

munkásságát összefoglaló album kiadásának atkatmábót, időpont: február 27., péntek 18

óra.

A kiáttítást tátta: kb. 1600 f ő.

Bényi Eszter textilművész ,,LEVELEK És ÁlłĺoK'' című kiállítása

A megnyitó időpontja: zo15. március 6.

A kiáttítás időtartama: f015. március 6.28.

Leírás: Bényi Esztert, mint a minden év októberében megrendezésre kerÜtő Supka Manna

emtékkiáttítás kurátorát ismerjük. Most saját atkotásaival mutatkozott be nálunk, 35 év

művészi munka eredményét mutatta be. A kiáttítás három fő téma köré csoportosut: 1.

természeti ihtetésű művek, 2. keleti témájú (főteg Japán) szőnyegek, 3.'. írásos'. gobelinek,

ametyeket édesanyja, Supka Magdolna és nagyanyja, Gere Gizella emlékére szőtt, és

amelyek hatvan ember kézírását jetenítik meg. A rendezvény kapcsotódott az országos

,,Mindenütt nő'' rendezvénysorozathoz.



Meqvalósítás:

A kiáttító tér nagyméretű gobetinekkel telt meg, melyek messziről festcíi terű képeknek,

közetrőt virtuóz, aprótékos munkávaI etkészített kézimunkáknak látszottak. A kiáttítást

megnyitotta: Wehner Tibor művészettörténész. Ktizreműködött: Semes.Bogya Eszter

f aszobrász, daténekes. Tárlatvezetés: március 18., szerda 18 óra, vezettj: Mónus Viktor

Fitmktub ,,Művésztársakrót filmnyelven'': március 25. szerda, 19 ora (Sutyok Gabrie[[a

fitmje Bényi Eszterről: .'Vitágok határán.'), utána beszétgetés. A kiáttítást látta: kb. 1700 fő.

JELMEZEK, BÁBoK, szíNHÁz| TERVEK

Kovács Yvette Alida dísztet és jetmezteryezo és Matyi Ágota |'átványtervező művész közös

kiáttítása. A program a Budapesti Tavaszi Fesztivál része volt.

A megnyitó időpontja: 2015. április 10. péntek 18 óra

A kiáttítás időtartama fo15. április 3 - május 2.

Leírás: A színház vitágába csöppenÜnk, a kiáttító terem megtelik jetmezekket, dísztet-terv

makettekkel, bábokkal, színházi fotókkat. A két tátványtervező hötgy bemutatja kÜtönböző

műfajú és szemléletű színházi etćĺadásokhoz tartozó alkotásaik közÚi azokat, melyekre a

.tegbÜszkébbek. A személyes beszélgetés során tehetőség nyítik bepitlantani e művészeti ág

és szakma mindennapi vatóságába, az atkotó folyamtokba, a műhetytitkokba.

Meevalósítás: A kiáttítás nagyon népszerű vo[t. A tavaszhoz jót ittett a vidám, gyermeki

vitágot is fetidéző kiáttítás. Az ,,atkalmazott művészet''-en betijl ez egy nagyon sokak

számára befogadható műfaj. A kiáttítást megnyitotta: Hargitai lván színházi rendező (aki

mindkét hötggyet egyÜtt dolgozott több ízben), közreműködött: Komor Dorina

operaénekesnő. Tárlatvezetés és beszélgetés a művészekket: ápritis 30., csÜtörtök 18 óra.

Kb. '|500-an látták, óvodai, iskolai csoportok is etjöttek. A beszélgetésen mindkét alkotó

részt vett, jót sikeri.itt.

PlakátoK

.Baráth Ferenc Munkácsy-díjas, Árendás József Munkácsy-díjas, Ducki Krzysztof Ferenczy

Noémi díjas tervezőgrafikusok közös kiáttítása.

a megnyitó ĺdőpontja: 2015. május 8. péntek í 8 óra

A kiáttítás időtartama: 2015. május 8-30.

l-eírás: A Józsefvárosi Gatéńa kora nyári tárlatán egyedi, legmagasabb szakmai színvonalon

megvatósított ptakátművészet alkotásaibót vátogat. A három atkotó a Magyar Ptakát

Társaság atapító tagjai, számos hazai és nemzetközi díj nyertesei. A vitág minden táján

szerepeltek kiáttításokon, a mai magyar tervezőgrafika tegkiemeIkedőbb képvisetői.

Mostani kiáttításuk témája: ,,kulturális ptakátok tútétési kísérlete azezredfordulón''.



Meevatósutás: A kiáttítást megnyitotta: Sára Ernő Ferenczy.díjas grafikusművész, a

megnyĺtón fettépett: Ágoston Béta zenész, zeneszerző. A kiáttításhoz kapcsotódó program

vo[t: ,,Rendhagyó tárlatvezetés a művészekkel'' (maguk az alkotók mutatják be a műveket)

május 20. szerda 18 óra. A kiáttítás nagyon jó öttetnek bizonyult, még egy,,alkatmazott

művészeti ág,, mutatkozott be, mégpedig abban a formában, ahogy azza|' keveset

tatátkozunk. Egyedi műatkotások, több jetentéstarta[mat hordozó, látványos,

figyetemfethívó ptakátok voltak ezek. Kí']töntjsen a tizenéves korosztályt oragadták meg a

,,megfejtést igénytő'', ki.jtönös avantgárd ptakátok. KerÜleti iskoták több osztátya a

kiáttításon szerzett tapasztalatok atapján készítette et battagási ptakátját. Látogatók

száma kb. 1500.

NAGYMESTEREK - reneszánsz és barokk festőművészek arcképcsarnoka-

Árkossy István festőművész könyvbemutatóvat egybekötcitt kiáttítása

a Józsefvárosi Gal'éria és a Magyar Nap[ó Kiadó közös szervezésében

A megnyitó, k<inyvbemutató időpontja: 20í5. június 5., péntek ĺ8 ora

Az esemény fővédnöke: Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

A kiáttítás megtekinthetcí: 20t5. június 5-26.

Leírás: Árkossy |stván a kiáttítás címével azonos könyve megjelenése alkalmából rendeztÜk

a kiáttítást. A könyvet az intézményünkben működő Magyar Naptó könyvesbolt is

terjeszti. Az egyes atkotások nagy mesterek atakjait idézi meg: a művész arcképe metlett

egy-egy ismert műalkotás részlete is előbukkan az egyedi atkotásokon. A kiáttítás kljlönösen

atkalmas iskotai csoportok fogadására, akik számára áttekintést nyújt a művészettörténet

egy fontos korszakáról.

Meqvatósutás: A kiáttítást megnyitotta: Szakolczay Lajos irodalomkritikus, a művésszel

beszélgetett: Bíró Gergely a Magyar Naptó szerkesztője, közreműködött: Gát Márta

csembatóművész. A kiáttĺtást sokan megnézték, június első fetében isko[ások is tátogatták.

Nézĺjszám: kb. í500 fő.

Hétmérfötdes Csatádi Játékbiroda[om

H elvszín : Józsefvárosi Ga|'éńa és Rendezvényközpont

Felelĺís: Kis Valéria Katalin

Szakmaĺ háttér: A Józsefvárosi Galéria és Rendezvényktizpontban 2015. januárjátót tovább

fotytatódott rendszeresen visszatércí interaktív csatádi programsorozatunk, a Hétmérföldes

Csatádi Játékbi rodatom.

T----;---l

-JŻ+|-.



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

közismert, hagyományőrző ünnepeiře építve követik egymást minden szombaton 10 _ 14

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

premier etőadásokra, bemutatókra, koncertekre kerÜl sor a Józsefvárosi Galéria TÜkrös

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

kézľrűves műhelyek, mesterség bemutatók hetyszíne; és a Baba szobában, mely a Caléria

áttandó helyszíneként berendezett 0 . 6 éves korosztály számára kial'akított

készségfejtesztő kreatív játszótermÜnk. A kerljleti gyermekeknek járo kedvezmény

(kerÜteti gyermekek betépődíj nétküt tátogathatják a Gatéria gyerekprogramjait) egyre

nagyobb népszerűségnek örvend a családok körében és egyre többen veszik igénybe ezen

szotgál'tatásunkat, melyet a fetnőttek és nem kerÜletiek számára gyermek, felnőtt és

csatádi jeggyet vehetnek igénybe. Egyre többen érkeznek Ktubkártyával vagy bérlettel a

rendszeresen visszatérő vendégeink. A programokat látogató csatádok és intézmények

megtartásához és az új közönség generátásához kiemelten fontos az állandó, folyamatosan

visszatérő komplex művészeti értékeket közvetítő, interaktív események szervezése. A

szombati csaiáciĺ renciezvények buciapesti és viciéki színházi, bábszínházi és

gyerekkoncertekkel és a produkciókat kiegészítő tematikus játszóházas foglalkozásokkal

várják az érdektődőket. Áttandó babamarna játszoházas helyszínÜnk a Csigabiga Palota _

Baba Játszóház minden hétköznap détetőtt és a szombati etőadások ideje atatt tart nyitva

a tegifjabb korosztáty számára. A ktjtönteges fejlesztő és szerepjátékokka|. berendezett

babaházat számos kerÜteti csatád tátogatja. A kerületi oktatási intézményekket áttandó

szakmai és rendezvényszervez<íi kapcsolatban állunk. A kerületi óvodák és az iskolák atsó

tagozatos korosztálya rendszeres tátogatói szombati és péntek détetőtti kisiskolásoknak-

óvodásoknak szótó bérletes gyerekrendezvényeinknek.

Fel'adatok: a program kiválasztása, a műhetymunkák tematikájának szerkesztése,

kapcsolatfetvétet a művészekkel, kézművesekkel adminisztráció (szerződés), a technika és

berendezés előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a program

helyszíni lebonyolítása

Január 10. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Leírás: 10 - 14 óra Meseforgó - Kézműves atkotóház: meseképeket készítettijnk

Üvegfestéssel, papírmerítéssel

10 - 14 őra Csigabíga Palota Baba-mama klub: babaház és játszőház kicsiknek és nagyoknak

11 őra Holdfű színház: Mi van a ládikóban?

A népmese szerint a szerénység, a szívbéli jóság, a segítőkészség végÜt elnyeri méttó

jutatmát, a rossz pedig büntetését. Ez igy van. Bár a vitág néha az ellenkezőjét mutatja.



Mégsem szabad etfeledkezníjnk erről a népmesei tanításró|', még akkor sem, ha nem mindig

tudunk e szerint étni. De nem szabad etfetedkeznünk arról sem, hogy étetíjnk majd'

minden kĺs történése egy-egy próbatétet. A próbákat pedig kĺátthatjuk Borka-ként,

fetváttatva és megotdva a feladatot, de visetkedhetÜnk Terka.ként is, elodázva, kibújva a

fetetősség atót. Rajtunk átt, hogy melyik utat választjuk, s igy az ĺs, hogy melyik tádikát

kapjuk a végén. A mesét játszották: Máté Bernadett és Strausz Tünde

Meevalósítás: A program sikeresen zaj[ott, nézoszám.. 40 fő

Január 17. szombat Hétmérfłjldes családi Játékbirodalom

Leírás ,, 8ĺí I, bó ! łv1aszkabó!,, - F ar sangköszön tő mulatsóg

10 -14 óra TÜndérkert kézműves játszóház: átarcok készítése papírmaséból, arcfestés

kendőbatiko[ás

10 -14 ora Csigabiga Palota Baba-mama ktub: babaház és játszóház kicsiknek és nagyoknak

11 óra Gryllus Vilmos: Maszkabál koncert, mint minden alkalommal, most is nagy

sikerrel zajlott. Áttt a bát, érkeztek a jelmezes gyerekek, s indulhatott a farsangi

téłbúcsúztató mulatság. Egy maszkabáion sok-sok kÜiönös aiakot rejtenek a jeimezek'

Rótuk énekelt Grytlus Vilmos gyerekeknek és fetnőtteknek.

12.00 Farsangi jetmezverseny. A három tegcsudásabb saját készítésű jelmezben érkezo

gyermek ajándék betépőt nyert a Józsefvárosi Galéria egy szabadon választható szombati

gyerekprogramjára

Meqvalósítás: A koncert és a játszóház is óriási sikerrel zaj[ott, nézőszám: 110 fő

Január f4. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Leírás: 10 - 14 őra Kenderkóc hagyományőrző játékműhely: csuhé figurák készítéso,

korongozás, kézze| készütt marokedény alkotás várta a családokat.

10 _ 14 őra Csigabiga Palota Baba-mama k[ub: babaház és játszóház kicsiknek és nagyoknak

ĺ í.oo Korpás Éva és zenekara a Felvidékrő[ érkezett a Galériába. KoncertjÜk a Csiteri-

csiteri csütörtök a fetvidéki népzenei és játékkincsÜnk hiteles bemutatása.

A műsorban az erdélyi, fetvidéki magyar népzene legszebb dallamai csendültek fel. Korpás

Éva közös éneklésset, tánccat, mondókákkat, játékkal vonta be a gyerekközönséget a

koncertbe. A koncert közreműködői: Korpás Éva - ének, Horsa |stván - hegedű,

Hanusz Zo[tán _ brácsa, Lelkes Tibor - nagybőgő.

Meqvalósítás: 5ikeres, családias hangulatú programnak lehettünk részesei, nézőszám: 35 fő



Január 31. szombat Hétnlłrföldes Családi Játékbirodalom

Leírás: 10 - 14 óra Bábműhety: Barangolás a bábkészítés birodalmába ördöngős

töl'csérbábot készítettÜn k

10 _ 14oraCsigabiga Palota Baba-mama ktub: babaház és játszóház kicsiknek és nagyoknak

11 ora Kemény Henrik: Vitéz Lásztó és a csodaláda című etőadását táthatták Szitágyi

Barnabás etĺíadásában. Egy sziporkáző, étetvidám, kesztyűs bábjátékban lehetett részÜnk,

mely a 13 éves Szitágyi Barnabás-aki idén a Budapesti és az országos Egri Bábverseny

Arany díjazottja. kezei ktjzött étedt újra.

Az etőadás után bábsimogató várta a kcizönséget.

Meevatósítás nézőszám: 55 fő

Február 7. szombat Hétmérfłjldes Családi Játékbirodalom

Leírás:10 - 14 Baba Cukrászda - étetre kelt mese cukrászműhety Egy olyan mesebeli

cukrászda, ahot Te magad tehetsz Habverő kisasszony főcukrásza és cukrászkisasszonya.

Berendezett babakonyhában cukrászjetmezbe öttözött kisurak és kishötgyek sütik és

szotgátják fet az áttatux készített és a cukrászpultban eiőre eikészített finomabbnál

finomabb sÜteményeket. Vatóságos szerepjáték, ahol iátékosan megtanu[hattuk a

cukrászmesterség csínját-bínját. Ezen a szombaton marcipán figurákat készítetti.ink!

10 _ 14 ora Csígabiga Palota Baba-mama ktub: babaház és játszóház kicsiknek és nagyoknak

11 ora Huzella Péter koncert: Tudod-e holvan Garaboncia?

Interaktív színházi mesekoncert kicsiknek és nagyoknak. Zatán Tibor meséje nyomin a

Fekete és a Fehér kiráty birodal'mába utaztunk a mese és zenekedvelő gyerekekket és

fetnőttekket. Huze|.la Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros.énekes, a Katáka egyljttes,

majd a Neit Young Sétány formáció tagja, a megzenésített versbirodalom kiemelkedő

atakja.

Meqvalósítás: nézőszám:- 45 fő

Február í4. szombat Hétmérfłildes Családi Játékbirodalom

Leírás: 10 - 14 őra Guzsalyas kézműves műhety: fonóház és farsangi fánk sütöde zajlott a

műhelymunka során.

10 _ 14 ćra CsigabÍga Palota Baba..mama k[ub: babaház és játszóház kicsĺknek és nagyoknak

11 őra Farsangjáró Vándorjátszó. Gutyás Lásztó Vándormuzsikus járja az országot, vitágot,

s jártában, keltében megpakotja utazótádáját mindenféte fötdi jóvat: muzsikával,

meseszóvat. Hozzánk érkezvén, megfáradván bebocsátást kért, s mindezért persze .

cserébe - megrakott tádájábót elcíkerÜttek hosszu vándorútja emlékei, jöttében, mentében



szerzett tcirténetei, ezúttat a farsangi mókák, mesék biroda[mába röppentette a

csatádokat.

Meevalósítás: Sikeres, nézőszám: 45 fő

Február 21. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Leĺrás: ,,Farsangíarka húshagyő,, - Reneszánsz farsangi mutatság várta a családokat a

Gatériában

10 - ,ĺ4 óra Je|'es Napok Kézműhelye: kiszebáb készítés, hangszerkészĺtő műhelyben

körtemuzsika készítés, udvarhölgy fátyolvarrás

10 - 14 őra Csigabiga Palota Baba-mama ktub: babaház és játszoház kicsiknek és nagyoknak

í 1.00 HangszerMíves mesék és muzsikák: Reneszánsz mesés mulatság. A muzsikával

varázsló udvari muzsikus Mátyás király palotájába röpítette az apródnépet.

A mesét muzsikába öttötte a hangszereket bemutatta: Szerényi Béta tekerőművész,

hangszerkészítő mester és a zenekar, az aprókat és nagyokat táncba fogja Szerényi Andrea

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

Hangszermíves Céh hangszersĺmogatója várta a közönséget.

Meevalósítás: Sikeres, nézószám: 40 fó

Február 28. szombat Hétmérfłjldes Családi Játékbirodatom

Leírás: 10 - 14 óra Aranyalma Kézműves Török Játszőház

10.14 őraCsigabiga Palota Baba-mama kl'ub: babaház és játszóház kicsiknek és nagyoknak

11 óra Évkerék Társulat: Az elvarázsolt tó - Török mese.

A varázslatos török mese és zsonglőr bemutató a tradicionális keteti kuttúrák vitágba

varázsolta a közönséget. A mesébe épített, majd a játék végén kipróbátható zsonglőr

mutatványok óriási sikert arattak.

Mese, muzsika: Gutyás Anna, Róka Szabolcs, zsonglőr mutatványos: Gora Krĺsztĺán

Meqvalósítás: Sikeres, nézőszám.. 35 fő

Március 07. szombat Hétmérfłildes Családi Játékbirodalom

Leírás ,,Mindentjtt Nő', országos kulturális projekthez kapcsolódott a Józsefvárosi

Ga[éria programja

10 - 14 óra Lányok, asszonyok FonóHáza.

A fonóba régi asszonyi mesterségek új formát öltötten kerültek bemutatásra. Csipkeverés'

nemez műhely, ékszerkészítés és egy viselet készíttí bemutató is gazdagította a programot.

Anya-lánya hajfonó Versenyen a legszebb hajfonatok között családi jegyeket sorsoltunk ki a

Gatéria gyerekprogramj ai ra.

----J- 
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10 - 14 ora Csigabiga Palota Baba-mama k[ub: babah áz és játszőház kicsiknek és nagyoknak

11 óra Lábita Bábszínház: Székely népmesék

Csernik Szende székely tábbábosnak nemcsak a szája

bábozik... A mese igazi széketyfötdi humorral és egyedi

a kcizcinségnek.

Meevalósítás: Sikeres, nézoszám.. 40 fő

járt, a |.ába is hiszen a tábával' is

bábtechnikával nagy kedvence volt

Március í4. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Leírás: A JetesNapTár - Huszáravató muzsikás napján nemzeti ÜnnepÜnkre emlékeztijnk

vidám játékos családi vetétkedésse[ és muzsikávaI

10 -14 óra Huszárvágás: 48-as Kézműves alkotóház és huszáravató játékok táncházzal

. Huszárpróbák a javábót, amelynek bárki részese lehet, ha a vállalkozó kedvhez

Ügyesség és vitézség is társul, a próba kiátttávat vitéz lehetett a javábót.

. huszárcsákó hajtogatás, a 1f pont elkészítése szitázással, gyöngyös

kokárdakészítés,

10 -14 őra Csigabiga Polota Baba-mama ktub: babaház és játszóház kĺcsiknek és nagyoknak

Meevatósítás: A program nagyon vidárn, csatádias hangutatban zajlott, nézőszámf5 fő

lvtárcius 2í. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Leírás: Bábszínházak vitágnapja

10 - 14 óra Bábműhely: Barangolás a bábkészítés birodatmába

10 - 14 őra Csigabiga Palota Baba-mama k[ub: babaház és játszőház kicsiknek és nagyoknak

Bartha Tóni Bábszínháza: .Paprika Jancsi visszatér c előadása a művész betegsége miatt

sajnos elmaradt.

Meevatósítás: A program családias hangulatban zaj[ott, nézőszám f0 fo

Március 28. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Leírás: Virágszombati Húsvétváró böjti játékok, közös daltanulás, a Húsvét népszokásainak

fetidézése várta a családokat.

10 - 14 óra Guzsalyas Műhety . hagyományőrző kézműves játszőház, ahol régmútt idők

mesterségei kerÜttek e[ő nagyanyáink tádĺkójábót. Tojásfestés írókázással, levélrátéttel.

10 - 14 óra Húsvéti Mese Cukrászda - életre kelt cukrászműhely. Egy olyan mesebeli

cukrászda, ahot Te magad lehetsz Habverő kisasszony főcukrásza és cukrászkisasszonya.

Vatóságos szerepjáték, ahol játékosan megtanulhatták kicsik és nagyok a cukrászmesterség

csínját-bínját. Ezen a szombaton hímes tojássat töttött húsvéti fonott kalácsot sÜtöttÜnk! A

'l
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sÜtcjs-főzős játszőházak nemcsak a gyerekek, az anyukák nagy kedvenceivé is vąltak. A

programokhoz már recept-csere klubhangulat is kapcsotódik

10 - 14 őraCsigabigo Palota Baba-mama klub: babaház és játszóház kicsiknek és nagyoknak

Meevalósítás: A program családias hangutatban zajlott, nézőszám 70 fő

1-

Ápritis ĺ 1. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodatom

Leírás: 10 - 14 ora A Meseforgo - Kézműves alkotóházban meseképek készÜltek

üvegfestésse l, papĺrmerítéssel

10 - 14 őra Csigabiga Palota Baba-mama klub: babaház és játszőház kicsĺknek és nagyoknak

11 ora A Misztrál zenekar Álomkófic koncertjével i.innepetttjk kicsikket és nagyokkal a

Költészet napját a Galériában. A datok szívbcíl szÜtettek, professzionális zenei

hozzáértéssel és etőadással apró gyermekeknek, kisiskolásoknak, nagyisko[ásoknak,

kamaszoknak és mindazoknak, akik megérzik bennük a körülöttÜnk étő vi[ág sokszínűségét.

Heinczinger Miktós - ének, furutyák, klarinét, saz

Hoppát Miháty - nagybőg<í, saz, brácsa, gitár, dobró.gitár

Pusztai Gábor - dobok, [ltĺíhangszerek, spejz-marimba

Tóbisz Tinetti Tamás - ének, gitár, basszusgitár, bendzsó-mandol.ĺn

Török Máté - ének, csetló, gitár, mandolin, charango, koboz, szájharmonika

Meevalósítás: A program sikeresen zajlott, nézőszám: 45 fő

Április 18. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

Leírás:10 -14 óra Tavaszköszöntĺĺ kikeleti játszóházunkban mindenki i.jltethetett

virágmagokat a maga álta[, dekupázsolással díszített cserepekbe vagy gyöngyvirágot

fűzhetett

10 - 14 őra Csigabiga Palota Baba.mama ktub: babaház és játszóház kiciiknek és nagyoknak

11 őra Rozs Tamás koncertje még a költészet napja hangulatában zajlott. WeöreS 10z - 
^Hotdbeti csónakos c. műsorában Weöres Sándor verseit énekelték kicsik és nagyok a jól

ismert Sebő Ferenc és Rozs Tamás megzenésítésekben. Remek hangulatú közcjs énekléssel

záru[t a détetőtt.

Meevalósítás: A program családias hangulatban, sikeresen zaj[ott, nézőszám: f5 fő

Ápritis 25. szombat Hétmérftildes Családi Játékbirodalom

Leírás:10 -14 őra Az Aranyalma Kézműves Műhelyben a Szent György vitézt megidézve

vitézi kardot és sisakot készítettÜnk a vitézeknek, és saját készítésű kirátytány fátyot

jelmezekbe öltöztek a tányok.

10 - 14 óra Csigabiga Palota Baba-mama ktub: babaház és játszóház kicsiknek és nagyoknak

-fj-301-



11 oraAranya[ma Páros: Szép Szent Gycirgy vitéz - zenés mesejáték

A kirátytáryt szabadító napvitéz zenés - mesés-táncos történetén keresztÜt a gyermekek

magukban is meglethették a bátorság, jószívűség és étes eszűség sárkányokat is legyőzcĺ

erejét. Koboz, kecskeduda, pásztorfurulyák, doromb, flóta, tárogatósíp, tilinkó s megannyi

érdekes népi hangszer segítségévet ismerkedtÜnk a magyar néphagyomány varázslatos

gazdagságú vitágávat.

Meqvatósítás: A program csatádias hangulatban, sikeresen zaj[ott, nézoszám: fO f ő

Május 09. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

10 - 14 óra A Madarak és fák jetes napi játszóházában szeretetfa és gycingyvirág fűzés volt

a kézműves műhetyben.

10 - 14 óra Csigabiga Patota Baba.mama ktub: babaház és játszóház kicsĺknek és nagyoknak

11 őra KoRzENszKY KLARA családi koncert: Szerelemcsütörtĺjk, dobszerda címmel nagy

sikert aratott. A Makám és a Tűz Lángja zenekar énekeseként ĺsmert Korzenszky K[ára

zenészként és gyermekpszichotógusként egyaránt fontosnak tartja a játék és a mese

szerepét a gyermekek egészséges személyiségfejtődésében. A SzerelemcsÜtörtök dobszerda

című csatádi temez összeáttítása során a gyermekfotktór kĺizismert, szerteszóródott kis

darabjai - akárcsak egy varázstatos tÜkörcserép vagy kirakós kép részei - szimbólumaik

segítségévet önmaguktót a hetyÚkre talátva, önátl'óan rendeződtek tematikai szempontból

is összefÜggcí egésszé a természet rendjébőt fakadó vitágképet, az etvesztett harmóniát

őrző, a mindnyájunk számára útmutatást, biztonságot adj mese fonalán.

Korzenszky Ktára: ének, Eredics Dávid: tárogató, szaxofon, prímtambura, kaval, ktarinét

Porteteki Áron: brácsa, derbuka, tapan, ljtőhangszerek

Buzás Atti[a: koboz, saz, basszprímtambura

Meqvatósítás: A program sikeresen zaj[ott, nézcíszám: 50 fő

Május 16. szombat Hétmérfłjldes Családi Játékbirodalom

10 . 14 óra A Szederinda játszőház igazi májusi virágos témában zajlott, virágkoszorú

kcités, és virágos papírmerítés, a papír újrahasznosĺtása vott a nap játszóházas

fogl'atkozása.10 - 14 őra Csigabiga Palota Baba-mama klub: babaház és játszőház kicsiknek

és nagyoknak

11 óra gÁgaKALÁcs Bábszínház: A szomorú királykisasszony c. hagyományos

papírszínházas technikáját egyedi és nagyon mozgalmas módon megvalósító etőadását

táthatták a nézők Tóth Anĺta etőadásában. ,,Vígságos papírszínháztíz lenýtásban, és kilenc

fe|'nyitásban kicsinyek és nagyok mutattatására. Äz aranyszőrú táncos bárány s a

hozzáragadott fal'u népe, valamint a szomorú kirátykisasszony megvigasztalására osszegyű[t



kirátyfik, grófok, és más atyafiak tanulságos története étő meseszóval és zeneszóval,

nyitható-csukható papírszínházza|'.,,A mesére érkező számos 2 éves kor atatti gyermek

számára is rendkívlll szórakoztató vott az előadás.

Meevalósítás: A program családias hangulatban, sikeresen zajlott, nézőszám: 35 fó

Május 23. szombat Hétmérföldes Családi Játékbirodalom

10 - 14 őra A PünkösdöIő csalódi nop TÚndérkert játszóházában Pljnkösd szokásait

megidézve virágtÜndéreket, és [élekmadarat készítettÜnk.

10 _ 14 óra Csigabiga Palota Baba.mama klub: babaház és játszóház kicsiknek és nagyoknak

11 ora A Veszprémĺ rĺgoCn Bábszínház bemutató vendégjátékát táthattuk a Gatériában.

A Vott egyszer egy mese fetnőttek és gyermekek számára is elgondotkodtató témákat

boncolgat, csodálatos színház technikávat... Egy kislány, aki elindutt a vitágba, mert az

udvarban nyújtózódó nagy üres mellett nem volt többé maradása. Út1a során pöffeszkedő

almákkal, rebbentő piltás békával, csupaláb hernyóval találkozott - és mindenki mással,

akiket Máté Angi író megátmodott. Miután mindenkitőt gyűjtcitt valami emléket, elért egy

o[yan helyre, ahol repÜtőket hajtogatnak tevetekből a fák, és már nem rettentő többé az

üres, írő: Máté Angi, Rendező: Székety Andrea, Játssza: Érsek-Csanádi Gyöngyi

Meevatósítás: A program családias hangulatban, sikeresen zajlott, nézőszám: 35 fő

Május 30. szombat Hétmérföldes Családi Játékbiroda[om

AFRIKAI GYEREKNAP

10 .14 őra Az afrikai gyereknap Aranyalma atkotóházában: kÜlönleges afrikai maszkokat

készítettÜnk, és a viaszos és kötöző batikotás technikájávat gyönyörű nyári kendcjket

alkotott a közönség.

10 - 14 óra Csigabiga Palota Baba-mama ktub: babah áz és játszőház kicsiknek és nagyoknak

11 őra Az Évkerék Társulat vendégművésze Cheikh lbrahima Falt lBRo - afrikai tánc és

jembe művész vo[t. /bro GuineóbóI mind az ütőhongszerek, mint a tónc elismert mestere.

17 éves korában Senegalban megalapította sajót guineai ütős és tóncegyüttesét, mely

azóta is sikerrel műktjdik.2011 óta lv1agyarországon éI és tanít, a nyugat-afrikai kutt(lra

professzionóIis képviselőjeként. A nap igazi forro hangulatban zaj[ott, ahot egy Afrikaĺ

pigmeus mesét hattgatott és dobolt végig a közönség. A madár, aki a vitág tegszebb énekét

énekette c. mese' irĺásbábos játék, diibörgő dobokkat, madarat síró bambuszsíppat. A

mesét játszották: Gutyás Anna, lnek, mese; Gábos Barna, kaval

Meevalósítás: A program családias hangulatban, sikeresen zaj[ott, nézőszám: 35 fő
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Mesés muzsikák - Muzsikás mesék

Hetvszín: Józsefvárosi Ga[éria és Rendezvényközpont

Fe[e[ős: Kis Valérĺa Katalin

Szakmai háttér: 2015 januárjátót tovább fotytatódott a Józsefvárosi Galériában a Mesés

muzsikák - Muzsikás mesék programsorozat. A sorozatra óvodás és kisiskolás

gyerekcsoportokat vártunk a Józsefvárosi Gatériába. A gyermekeket havonta egy

atkalommat izgatmas programok csatogatták mese - és muzsikaváró kalandos utazásra. A

műsor összeáttításában jetentős szempont volt az oktatási intézmények szabadidos,

kutturátis tevékenységének segítése, a tantervet kiegészítő drámapedagógiai, vizuátis és

zenei nevelés, ezért az évad |'egkĺemetkedőbb muzsikusai , színházai, bábszínházi előadásai

közÜt vátogattunk.

A kisiskotás programok kiegésziittek az ifjúsági korosztálynak szótó bértetes

programsorozattal. A színház - és, műhelymunkák nagy segítséget nyújtanak a pedagógiai

munkában fethasznáthatók a közösségépítésben, a művészi nevelésben, a színházkultúra

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

visszajetzései atapján erre a típusú komptex művészeti foglalkozásra nagy igény mutatkozik

az iskolák - óvodák részéről.

Fetadatok: a program kiválasztása, kapcsotatfelvétet a rnűvészekke[, kézművesekkeI

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

kivitetezése és terjesztése, a program hetyszíni lebonyotítása.

Január 30. péntek Mesés muzsikák - muzsikás mesék

Leírás:10 -13 óra Farsangi kézműves játszóház: Maszka rnűhety - a maszkabát átarcainak

etkészítése

í0 óra GRYLLUS VlLMOS: Maszkabál koncert

Gryttus Vĺl'most senkinek sem kett bemutatni. Dalait dúdotják kicsik és nagyok óvodákban,

iskolákban, gyerekszobákban és játszótereken. Datai nemcsak a babák, és gyerkőccik

hanem a fel.nőttek kedvencei is' A da|.|'amok észrevétlenül betopóznak tinnepeink és

hétköznapjaink zsongásába. A farsangi maszkabát sok.sok kiitĺjnös alakot rejtő jelmezeiről

szól most a mese és a muzsika.

Megvatósítás: A koncert és a játszóház is óriási sikerrel zajlott, nézőszám: 140 fő

Február 13. péntek Mesés muzsikák - muzsikás mesék

Leírás:10 -13 óra Szederinda kézmtjves játszóház: mesés pom-pom figurákat készítettÜnk

11 őraAranyszamár Színház: Pom Pom meséi



Ki ne ismerné Pom Pom-ot és barátait, orarugógerincű Fetpattanót, Hapci Bencít,

Madárvédő Gótyókapkodót, Radírpókot, vagy épp a szeretetreméttó kövér Gombóc Artúr?

Azt viszont kevesen tudják, hogy egy kövér madár is lehet szerelmes, vagy, hogy mĺlyen

gonoszságokra vetemedhet egy megátalkodott Lesbőltámadó Ruhaszárítókötét. Szerencsére

Pom Pom mindig ott terem, ahol szÜkség van rá, és a problémák varázslatos módon

megotdódnak körÜtötte. ivodásokhoz, kisiskotásokhoz és fel'nőttekhez egyaránt szótt

Csukás |stván meséje, ezúttal bábokkal, élőszereplőkket és sok-sok zenével. Strausz

Tlinde, Krista Anita, Érsek-Csanádi Gyöngyi és Tímár Magdi játszották az örökzötd mesét.

Meqvalósĺtás: A koncert és a játszóház is óriási sikerrel zaj[ott, nézőszám: 1f0 fő

Április 24. péntek Mesés muzsikák - muzsikás mesék

Leírás: ĺ0 óra GRYLLUS VlLMos koncert: tavaszi dalok

Gryl'tus Vilmost senkinek sem ke[[ bemutatni. Datait dúdotják kicsik és nagyok óvodákban,

iskolákban, gyerekszobákban és játszótereken. Dalai nemcsak a babák, és gyerkőcök

hanem a felnőttek kedvencei is. A dallamok észrevétlenÜl belopóznak Ünnepeink és

hétköznapjaink zsongásába. Tavaszi dalok koncertjén a nemrég megjelent Madarak

lemezértíl és természetesen a régi datokbót is elcjkerülnek az óvodások kedvencei.

Meqvalósĺtás: A koncert és a játszóház is óriási sikerrelzaj[ott, nézőszám: 130 fő

Május 8. péntek Mesés muzsikák - muzsikás mesék

Leírás: 10 - 1f óra A Kézműves atkotóházban piinkösdi virágoskeĺtet készítettĺ]nk organza

és merített papír atapanyagokból, két óvodás és egy iskolás csoport részvételével.

í0 óra KoLoMPos EgyÜttes - PÜnkösdi koncertje igazi táncmulatsággal zárult. Kicsik és

nagyok egy.Ütt mulattak és áttták ki a pünkösdi tegény és leányavató próbákat.

Gyermekekből vátasztott, .'fetbajuszozótt'' o'"g kirátyok, koronás, fiatat trónörökösök,

pünkcisdi kirátyfi, pÜnkösdi királykisasszony, baldachint tartó udvarhötgyekkel, koszorús

lányokkat, májusfás vőfé[y, a királykisasszonyt kísérő pajzsos, fakardos, falovas, sisakos

páncétos vitézek, kirátyságok, mese' ének, muzsikaszó, vidám táncmulatsággal tett meg a

Galéria.

Meevalósítás: A koncert és a játszóház is óriási sikerrel zajlott, nézőszám: 1f0 fő

Június 5. péntek Mesés muzsikák - muzsikás mesék

Leírás: 10 - 1f óra A kézműves alkotóház a meséhez készÜlt nernez meseképek és a mese

címadó virágaĺt készítettÜk et. A fogtalkozás az ővő nénik számára is sok új és érdekes

ötletet és kézműves technikát mutatott be.
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,|0 óra A GoRoMBő Kompánia: Rózsa, Vĺota, |botya c. meséje nem pusztán mesejáték,

hanem mesébe szőtt tánc, táncba szőtt mese . A Társulat magyar népmesékbcjt alakĺtott

táncos meséivel, mesés-táncházaivat járja az o.ŕszágot. A közös játékok során kicsik és

nagyok aktív szereptőivé válnak a meséknek, és végÜt egy vidám táncház forgataga

kerekedik. S hogy a mesékben fontos szerepet játszó dudát, tekerőt és egyéb

zeneszerszámokat megismerje a néző, a muzsikusok bemutatták hangszereiket a táncok

végeztével.

Meqvatósítás: A koncert és a játszóház is óriási sikerrel zajtott, nézőszám: 1f0 fő

lózsrrvÁnosl GALÉR|A EsTEK, VERs

PROGRAMSOROTAT

szíN TÉR

JANUÁR

Január 16. péntek Józsefvár.osi Galéria Estek

Helvszín: Józsefvárosi Gatéńa és Rendezvényközpont

Felelos: Kis Valéria Katatin

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfelvétet a művészeive[, adminisztráció

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

kivitetezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyolítása'

Leírás 19 ora SZARKA TAMÁS köttői estje: Tánc a hóban címmel a Józsefvárosi Gatériában

kerÜ[t elcĺször bemutatásra.

A programban szerepett a Ghymes-zenék verseinek kcinyvbemutatója és a Mária c. könyv és

-DVD bemutatója. Az est sztárvendége Huszárik Kata vo[t.

Pár hete jetent meg Szarka Tamás: Tánc a hóban című kétnyetvű (magyar-sztovák)

verseskötete a Pozsonyi Magyar Intézet gondozásában.

19ó4-ben szÜtetett Kirátyrévben (Sztovákia), jelenteg Gatántán ét. 7 éves kora óta ír

verset. ,ĺ5 éves korában pubtikátt e[ősz<ir. Verseĺt tefordították szlovákra, franciára,

németre, angolra. vÁvÁvÁ című első verseskötete 2000-ben jetent meg, ezt követte az

Anonymus utazik 2005-ben, majd az Anonymus kérdez című kötet, me-ty 200ó-ban látott

napvitágot. Etscí Hangoskönyve 2008-ban készült, melyen versei és novellái Dĺjrner György,

Eperjes Károly, Gesztesi Károly, Pápai Eńka, Rudotf Péter, Stoht András és Törőcsik Mari

totmácsotásában hatthatók. Több mint száz ,,Ghyme5.da[.. versét írta meg. Mária című

kötete 2014-ben je|'ent meg. Előadóművészi, költői, dalszövegírói munkásságáért 2011-ben

Kossuth-díj ban részesÜ[t.



Meevalósítás: A program óriási sikeresen zaj[ott, nagy média nyilvánossággal. Résztvevők

száma: 115 fő. Részletes kommunikáció, pr. és marketÍng megjelenések a kommunikációs

tetjesítésigazotásokban kerÜltek on[ĺne dokumentá[ásra.

Január 30. péntek Józsefvárosi Galéria Estek

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont

Felel<js: Kis Valéria Katalin

Fetadatok: a program kiválasztása, kapcsolatfelvétel a művészekket és a managmenttel,

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

tervezése, kivitelezése és terjesztése' a program helyszíni [ebonyolítása.

Leírás: 19 ora HERCZKU AG| Es A BANDA lemezbemutató koncertje a Magyar Kultúra
iNapjához kapcsolódóan kerÜ[t bemutatásra a Józsefvárosi Galéria Estek keretében.

Herczku Ágnes és Nikota Parov a magyar népzenei, világzenei étet megkerÜl'hetetten

szemétyiségei. Legújabb műsorukban Herczku Ágnes Bandázom című, zO14 végén

megjelent CD-jének, valamint TÜzet viszek című hagyományőrző albumának dalai mellett

az aranylemezes, többszörös Fonogram-díjas szerzőpáros saját szerzeményei, világzenei

íetdotgozásai szerepetnek. A koncerten Herczku Ágnest és Nikota Parovot három kivátó

.népzenésszet tépett színpadra, valamint Fcidő Sándor Fodo zongorán, harmonikán és

Ütőhangszereken kísérte a népzenei bandát.

Az énekesnőt tcibbek kcizött a FöIszállott a páva című nagysikerű televíziós műsorból

ismerheti a népzenét és világzenét kedvető közön:ég.

Meevalósítás: A program nagyon sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 75 fő. Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjetenések a kommunikációs tetjesítésigazolásokban

kerÜltek on[ine dokumentálásra.

FEBRUÁR

Február 13. péntek Józsefvárosi Galéria Estek

Helvszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Felelős: Kis Valéria Katalin

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfetvétet a művészekke[, adminisztráció

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

kivitelezése és terjesztése' a program helyszíni lebonyolítása.

Leírás: 18 - 2f óra SZALóK ÁGl KLUB es rÁľĺcHÁZ februártól havi rendszerességgel

valósul meg a Józsefvárosi Galéria egyre népszerűbb Galéria estek programsorozatának

keretei között.
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18 óra Szatóki Ági est vendége: Ritók Nóra, az |gazgyöngy atapítvány igazgatója,

pedagógus, közoktatási szakértő, képzőművész' a roma gyerekek elkotelezett nevelője

vo[t. A közönség érdektődése és beszélgetcí kedve az 1 orásra tervezett beszélgetést több

mint két orára nyújtotta.

19 ora Ezúttal a táncházban a ROMENGO EgyÜttes volt a házigazda

A havonta visszatérő rendezvénysorozat keretei között, Szatóki Ági kiitönböző zenekari

formációi és meghívott művészbarátainak koncertjei mettett újdonságot jelent, hogy Ági, a

táncház előtt egy-egy vendéget beszélgetésre invitá[. Ezeken az estéken olyan emberekkel

találkozhatunk, akik mertek új utakra lépni, képesek voltak másokat is magukkat vinni.

Tették ezt mindenekelőtt másokért. Nevezhetnénk őket hősöknek is, hétköznapi hcísöknek,

akik azonban egyszerű emberek, olyanok, mĺnt ffii, Vagy amilyenek... mi ĺs lenni

szeretnénk. Szatóki Ági, a népzenei, táncházas esték házigazdája, a .90-es évek végén

berobbant új népdaténekes generáció egyik tegtehetségesebb és tegsikeresebb képvisetĺíje.

Meevalósítás: A program nagyon sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 60 fő. Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjetenések a kommunikációs tetjesítésigazolásokban

kerÚltek online dokumentálásra.

MÁRcIUs

Március 06. péntek Józsefvárosi Galéria Estek

Helvszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Felelős: Kis Va[éńa Katalin

Feladatok: a program kiválasztása, kapcsolatfelvéteI a művészekke[, adminisztráció

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

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyolítása.

Leírás: A Józsefvárosi Galéria Estek keretében március 6-án Szatóki Ági Klub és Táncház

várta az érdektődőket. Töltekezhettünk zenével, egy kÜlönleges mozgás és

táncterápiával, a kontakt tánccal, beszélgetéssel és meditációval. A program

kapcsolódott a MindenÜtt Nő országos kulturális programsorozathoz.

A havonta visszatérő rendezvénysorozaton Szatóki Ági kÜtönbcjző zenekari formácĺóivat és

meghívott művészbarátaival ad koncertet a Józsefvárosi Gatériában. Az estek

ki.jtöntegessége, hogy Ági, a táncház etőtt egy.egy vendéget invitát beszél'getésre. A

ktubban március 6-án Szatóki Ági vendége |ncze Adrienne, pszichiáter, kiképző mozgás- és

tánc pszichoterapeuta, az EgyesÜtet etnöke volt. És, ahol Szatókĺ Ági a házigazda, a

vendége az ismert táncterapeuta, ott vott tánc és zene, és persze, közös éneklés az est

egy zenés, emberi hangra épĺ'itő meditációs etmétytitésse[ zárult. A tánc a tegősibb gyógyító

művészetek közé tartozik. Minden korban és minden tájékon felfedezték a mozgásos
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kreativitás jótékony, felszabadító és integrátó hatását. A programon résztvevő gyakorlott,

beavatott és a kontakt tánccal itt ismerkedő közönség ezt ezalatt a 3 óra alatt ki is

próbáthatta.

Meevatósítás: A program nagyon sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 50 fő. Résztetes

kommunikácĺó, pr. és marketing megjetenések a kommunikációs tetjesítésigazolásokban

keriiltek online r|okr lmenľá lásra.

ltárcius 20. péntek 15 óra Józsefvárosi Galéria Estek

Helvszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Fetetcís: Kis Valéria Katalin

Feladatok: a program kivátasztása, kapcsolatfetvétet és próbarend egyeztetés a rendezővel

és a Nemzeti Színház művészeivel, adminisztráció (szerződés), a technika és a
teremberendezés előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a

program hetyszíni lebonyolítása.

Leírás: Az ,,Egy rózsaszól, miről beszéI? - JónosVitéz daljáték,, címú zenés színházi előadás

a 110 éve bemutatott,,JĺÍnos vitéz', datjáték keletkezésének történetét mesélte el a

...,J!emzeti Színház mĹĺvészeinek etőadásában. f015. március 20-án ezze| az előadással

emlékeztÜnk az 1848:as forradatom eseményeire.

,110 évvet ezelőtt, indutt et a Kiráty Színházbótvitághódító útjára a ,,János vitéz'' datjáték,

amely azóta is a közönség egyik legnagyobb kedvence, a legtöbbet játszott zenés magyar

mű' Az ,,Egy rózsaszál _ mirő[ beszé[?''a datjáték szÜtetésének viharos és drámai

fordutatokban bővelkedő történetét mesélte e[, és közben a híres dalok is felcsendÜltek.

Az el'őadás kevés eszközzel, a zene' a szöveg és a színészi játék és a humor erejében bízva

vitt et rninket a századető, nyüzsgő, forrongó étetébe. Kukorica Jancsit, |luskát, Bagót, a

Francia kirátyteányt és Kirátyt Atmási Sándor, Molnár Gyöngyi' Szétt Attita nagyszerű és

bravúros színészi játékában táthattuk!

Zongorán kcjzreműkridött: Nyitrai Lásztó; Rendezte: Vörös Róbert

Meevalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 85 fő, melybőt 30 fcj a

Józsefvárosi Idősek otthonábót és nyugdíjas klubokbót érkező tiszteletjegyes vendégÜnk

volt. Részletes kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs

tetjesítésigazolásokban kerüttek online dokumentátásra. .í,.
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Április ĺ7. péntek Józsefvárosi Galéria Estek

Vers-Szín.Tér

Helvszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Fe[e[ős: Kis Valéria Katatĺn

]-eIadatok: a program kiválasztása, kapcsolatfetvétet a művészekke[, adminisztráció

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

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyolítása.

Leírás: Turek Miktós versszínháza az NKA á|'tal támogatott lfjúsági bértettet is tátogatható

etőadássorozat, melynek e[ső etőadását táthatta a közönség a Galériában.

í5 óra és 19 óra Turek Miklós versszínháza: Nappal hold kéI bennem... címmel

versszínházi monodráma József Attita utolsó éjjetérőt mely egy soha meg nem íródott

búcsútevét tcjrténete. József Attita étetérőt és köttészetéről számtalan szĺnpadi fel'dolgozás

született, metyek a maguk módján megoldást kerestek a talányra. Ki vott vatójában?

Protetár köttő? Egy vérzőszívű szerelmes férfi? Egy szipogó soha.fet.nem-növő kisgyerek?

Lehet-e fńssíteni, alakítani a homiokunk mögé égett évtizecies - talán megfakuit, talán

sablonos - képet?... Erre adott választ Turek Miktós előadása fiatalok és idősek számára is

egy új megvitágításban.

Meevalósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 50 f ó. Részletes

kommunikáció, Pr. és marketing megjelenések a kommunikácĺós tetjesĺtésigazolásokban

kerl]ltek on[i ne dokumentálásra.

Április ío. péntek Józsefvárosi Galéria Estek

Helvszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Fe[e[ős: Kis Valéria Katalin

Fel.adatok: a program kiválasztása, kapcsolatfetvétel a művészekke[, adminisztráció

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

kivĺtelezése és terjesztése, a .program helyszíni lebonyotítása.

Leírás: 19 - ff óra SZALÓKI Ácl xl-ug és rÁHcnÁZ februártót havi rendszerességge|' valósut

meg a Józsefvárosi Galéria egyre népszerűbb Gatéria estek programsorozatának keretei

között.

20 ora A klubban Szalóki Ági vendége Kanalas Éva énekes volt. A beszé|'getést és

ének|'ést moldvai muzsika és táncház követte a Húrtekvár zenekarral. Szatóki Ági, a

népzenei, táncházas esték házigazdája, a .90.es évek végén berobbant új népdaténekes

generáció egyik tegtehetségesebb és tegsikeresebb képvisetője. Kanatas Éva számos hazai

és nemzetközi fesztiválon mutathatta be a magyar népzene tegtöbb keleti párhuzamot
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hordozó népdat kincsét. Énekesi pátyafutására döntő hatást gyakorolt, hogy etjuthatott

olyan távoti vidékekre' az orosz Föderáció détketet.ázsiai ktjztársaságaiba, ahonnan a

magyarok valaha elindulhattak Európa feté. Az Attáj hegységben, Tuvában, Hakasz Fö[dön,

később Baskirĺában gyűjtötte az ott étő népek dalait és énekelte köztiik a rokon magyar

népda|'okat. 1999-ben megatapította az ojanna Hangszínházat. E rituális közeg, amelyben

az emberi hang, mint hangszer jelenik meg, ahol az ének a pillanatban szÜletik, az

artikul'átatlan beszédtcĺt a táltosi éneklésen keresztÜl a magyar népdalokig, miközben

mindennapjainkban is új étő rítust teremt.

Meevatósítás: A program sikeresen zajlott. Résztvevők száma: 40 f ő. Részletes

kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs tetjesítésigazolásokban

kerültek ontine dokumentálásra.

mÁlus

Május 22. péntek Józsefvárosi Galéria Estek
\/arc-Czín-TÁr

Helvszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Fele[ős: Kis Va[éria Katalin

Fel'adatok: a program kivá[asztása, kapcsoIatfelvétet a művészekke[, adminisztráció

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

kivitelezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyolítása.

Leírás: 19 ora ,,A szerelmes szív szenvedései,' c. előadást a GTC Fi[mszínész |skola

növendékei etőadásában láthatta a kcizönség. Versek, dalok, jetenetek hangzottak e[

Weöres Sándor Psychéjébő[, Csokonai és Pettífi szeretmi tírájábót, Shakespeare

szonettjeibőt és a Rómeó és Jútiábót.

Játszották: Bal'ogh Tibor, Bánki Zsófia, Berkes Bence, Bocz Sára, Botkény Balázs, Darnyik

Szi[via, Debreczeni Bogtárka, Kiráty orsolya, Posgay Laura, Váradi Gábor. Beszédtanár:

Szabó Vera, Vezető tanár: Salamon András, Rendező tanár: Vörös Róbert

Meqvalósítás: A program sikeresen zajtott. Résztvevők száma: 80

Résztetes kommunikáció, pr. és marketing megje[enések a kommunikációs

tetjesítésigazo[ásokban kerÜttek online dokumentálásra.

Május 29. péntek Józsefvárosi Galéria Estek

Helvszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Felelős: Kis Valéria Katalin
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Feladatok: a program kivátasztása, kapcsoIatfetvétel a művészekkel, adminisztráció

(szerződés), a technika és a teremberendezés e[cíkészítése, hirdetmény tervezése,

kivitetezése és terjesztése, a program helyszíni lebonyotítása.

Leírás: 19 _f2 óra SZALOKI ÁGl KLUB és ĺÁNcnÁZ februártól havi rendszerességget vatósul'

meg a Józsefvárosi Gatéria egyre népszerűbb Gatéńa estek programsorozatának keretei

között. Az est vendége: SEBESTYÉN łĺÁnrĺ Liszt-, Kossuth-díjas népdaténekes, UNtSCo

,,Művész a békéért'' cím birtokosa. Ezeken az estéken otyan emberekket tatátkozhatunk,

akik mertek új utakra [épni, képesek voltak másokat ĺs magukkat vinni. Tették ezt

mindenekelőtt másokért. Nevezhetnénk őket hcísöknek is, hétköznapi hősöknek, akik

azonban egyszerű emberek, olyanok, mint mi, vagy amilyenek'.' mi is lenni szeretnénk.

Meeva[ósítás: A program nagy sikert aratott. . Résztvevők száma: 90 fcj

Részletes kommunikáció, pr. és marketing megjelenések a kommunikációs

tetjesítési gazo[ásokban kerüttek on [i ne dokumentálásra.

ZENE.FERE KL.UB

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont

Felelős: 5ipos orsolya

Szakmai háttér: A sorozat havonta egyszer' csĺjtörtökön: 15 - 16.30 óráig Van megtartva. A

program házigazdája: Kovács Zatán Lásztó (tubaművész). A klub a 2015 etejétőt 500 Ft-os

betépővet látogatható' (Ktubkártyávat 400 Ft, a jegyek etővétetben megvásárothatóak).

A ktub havonta tát vendégĺil egy otyan zenei kiválóságot, akinek az életét és munkásságát

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

zongoraművészt, énekest, karmestert, jazz zenészt, akiknek pátyájuk egyaránt rendkívljt

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

csak bontogató Junior Príma-díjas művész, de ,,nagy évfordulósok'' iS, mint pétdáut

Medveczky Áoám és Vásáry Tamás karmesteľ.ek. A ktub egyik cétkitűzése, hogy a zene

szeretetét erősítse, s a zene kedvelcíi szeméLyes kapcsolatba kerÜlhessenek a pálya fontos

képviselőivel.

Feladatok: A vendég fetkérése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, hírlevél

kikijtdése vatamennyi címlistára és zenei iskolába. Az online sajtó, média értesítése a

programró[. Technikai lebonyotítás.
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,Az egyes események:

Január 8. Vendég: Mészáros János Elek- Csillag SzÜletik győztes énekes

Leírás: Mottó: ,,Ama nemes harcot megharcoltam,,

Mészáros János Etek több országos énekversenyen nyert díjakat, amire a koronát a 201Z-es

Csittag SzÚtetik megnyerése jelentette. Ebben az cvbcn Szcncs lván cmtc|ĺdíjat is kapott.

Meqva|'ósu[ás: A ktubbeszélgetés során mesé[t kÜtönteges életértí[, többek között a

tízgenerációs családi birtokárót és a kárpát-medencei körútjának terveirő[. Mindezeken

feli.jt bemutatta a tegkÜtöntegesebb járművet, amivel valaha utazott: a Székelyfonót.

Nagyon sikeres atka|'om. Tettházas esténken sok vendégÜnk nem tudott már jegyet

vásárolnĺ a programunkra. Nézőszám: 110 tő.

Február í 2. Vendég: Szinetár Miktós Kossuth.dĺjas, kétszeres Jászai Mari-dĺjas rendező

Leírás: Mottó:,,Botdog születésnapot!''

Szinetár Miktós érdemes és kivátó művész, aki korábban a Magyar Átlami operaház

főigazgatoja, a Fővárosi operettszinház igazgatója, a Magyar Televízió elnökhelyettese, a

Petőfĺ Színház művészeti vezetője, a Színház- és Fiłmművészeti Főiskola tanára, valamint

kormánybiztos vo[t, aki nyugdíjas évei alatt is tevékenykedik az operaház örökös, valamint

a Kossuth. és Széchenyi-díjak Bizottságának aktív tagjaként. Mindeme[lett kÜl.önös

figyetemmet tekint Monte Carlóra és Szentpétervárra, ahol napjainkban is dotgozik.

Meqvalósítás: Szinetár Miktóssal' nagyon érdekes beszétgetés folyt, sokotdatú és színes

egyéniség, aki iránt szintén nagy volt az érdektődés. Nézőszám: 100 fcí.

Március í 2. Vendég: Budai llona Magyar orłikség díjas népdalénekes

Leírás: Mottó ''Szárnyaddal, s torkod étivet.'. Budai llona a magyarság népdaténekese, a

Magyar Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa, aki a szÚleitőt kapott ajándékával,

gyönytirű hangjával, elhivatottságával őrzi és szólaltatja meg azt a dalkincset, amelyet

őseink hagytak ránk, s amelynek gazdagsága összetarthatja a határon tútiakat és

ĺnnenĺeket egyaránt.

Budai llona életének mottója, egyben ĺ'lzenete kicsiknek és nagyoknak: ,,Szeretném, ha

mindenki tudná és érezné: mútt nétkij( nincs jcivő. Amit hoztunk, azt őrizni kel[. Csodálatos

nép fiai vagyunk, és én büszke vagyok minden emberre, aki ma Magyarországon magyar

népdatt éneket. Meghajtom et<jttÜk a fejem. ''

Meevalósítás: A program nagyon jót sikerÜtt az atacsony nézőszám ellenére is (kb. f5 fő).

Gyönyörű énekek megismerésével és értékes gondolatokkal gazdagodtak mindazok, akik

etjöttek. Budai Ilona a közönséget is megénekeltette.

t ,.-l
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Április 9. Vendég: Devich János csellóművész, professzor emeritus, a Zeneakadémia

rektori tanácsadója

Mottó: ,,Életem és TörténeImem,,

Leírás: Devich János - Bartók-Pásztory-díjas, Érdemes Művész, a Zeneakadémia tanára . a

beszélgetés előtt pár nappal Ünnepli 77. születésnapját. Az operaház korábbi szólamvezető

muzsikusa és a Kodály Vonósnégyes alapító tagja körbeutazta a világot és több tucat

hanglemezfetvétett készített, Londonban a tegjobb lemezfelvétet-díját is megkapta' Étete

számos izgaImat rejt: több mint 500 repÜtőút xét kényszerteszá[lássa[, eredeti házi

whiskyzés skót parasztkunyhóban, két hónapon át pincében lakott, közcis ebéd a norvég

kiráttyat...

Meevalósulás: A személyes beszélgetés a többi ktub alkalmaihoz hasonlóan nagyon jó

hangutatban zajtott' Egy étetpálya közelrőt vató megismerése, a művész életérőt szótó

fényképek és családi történetek fetidézése mindig érdekes' Nézőszám: 30 fő.

Május í4. Vendég: Perényi Eszter Liszt-díjas hegedűművész

Mottó: ''Fé[ évszázad pódiumon, katedrán''

Leírás:"Perényi Eszter Bartók-Pásztory-díjas Kivátó. és Érdemes Művész, professor emerita

címmel a Zeneakadémia tanára. Számos TV- és rádiófetvéte| őrzi előadásait, rengeteg

zeneművet vett fel neves kiadóknát. A Yehudi Meuhin Hegedűverseny és számos további

megmérettetés zsĹírijének tagja. A beszélgetés során mesél a koncertezéssel és tanítássaI

eltöttott 50 évéről, tanszékvezetői tapasztalatairó[, kÜtfötdi útiairól, ázsiai munkáiró[,

valamint csatádja kapcsán: Perényi Miktósrót, Bujtor Batázsrót és Bujtor |stvánrót.

Meevalósutás: Perényi Eszter kedves, közvetten lénye a beszélgetésben megelevenedett, s

sok zenei bejátszást hatlhattunk fettépéseibő[. A program sikeres vo[t, nézőszám: 40 f o.

JózsEFvÁnosI szABADEGYETEM

Helvszín : Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont

Felelős: Sipos orsolya

Szakmai háttér: A sorozat havonta egyszer van megtartva. (Májusban és júniusban a két

alkalom nagyon kcizel esik egymáshoz _ ennek oka a meghívottakkal való időpont

egyeztetés nehézsége vott.) A program cé[ja, hogy a tág értelemben vett,,testi és tetki



egészség'' tárgyávat foglltkozó, kiemetkedő munkásságú professzorokat, szakembereket

hívjunk meg a tegkÜtönbozőbb terĺjtetekrőt. (Pszichológia, orvostudomány, stb.)

Fetadatok: A vendég fetkérése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, hírlevél

kikijtdése valamenný címlistára. Az on[ine sajtók, médiák értesítése a programról.

A technika és berendezés előkészítése.

Az egyes etőadások:

Január 21. ,,Etj í00 évet egészségesen!''

Etőadó: Dr. Eőry Ajándok Batthyány-Strattmann László-díjas orvos' természetgyógyász,

a biológiai tudományok kandidátusa, az Európai 3-1-2 Meridián Központ vezetője

Leírás: Házunkban heti két alkalommal is helyet adunk a meridián tornának, melyet Dr.

Eőry Ajándok fejtesztett ki. Az cinkéntes alapon tanított módszer megtanulása is díjtalan. A

misszió lényege, hogy minél több emberhez eljusson egy olyan gyakorlatsor, melyet napi

rendszerességget végezve a szervezetet fiatatítja, karban tartja és segít a betegségek

tegyőzésében. Etőadónk az egész Kínában ismert, a biofizika professzora , Zhu Zong Xiang ,

a tudományok doktorával közcisen alakította ki a torna módszerét.

Meevatósulás: Eĺíry Ajándok mesélt a saját útjárót, mely a meridián torna kidotgozásához

Vezetett, tudornányos hátteret adott a módszernek és bemutatta annak néhány elemét. Az

előadásra nagy tömeg ďWtt össze, sokan szerették volna hattani a ,,hosszú élet titkát''.

Hatására még többen járnak a gyakorlatokra. Mintegy 1,ĺ0 embert sikerÜlt beengednÜnk a

kiáttítótérbe, ahol az előadás zajlott.

Február 20. ,,Test, lélek, szellem harmóniája',

Előadó: Dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott

egyetemi tanára, a PTE Áor szĺvgyógyászati Klinika korábbi igazgatója, a Kaposvári

Egyetem emeritus professzora

Leírás: Dr. Papp Lajos magánrendetője kerl]tetÜnkben van, ezért kÜtönösen szívesen

vátlatta az etőatiás megtartását nátunk. A következő sorokkal mutattuk be a közönségnek:

,,É[etem szotgátat. Szo|'gálni az embert, szotgátni a betegeket. Teremtőtől kapott hittet,

krisztusi szeretet jegyében gyógyítani. Több évtizedes kutatóí és ktinikai tapasztalataĺmat,

tudásomat kívánom ötvözni a holisztikus gondolkodássat és az elfelejtett, évezredes népi

bölcsességekket.- Gyógyítani szíwet-tétekket. Szívet-[e[ket-testet. Az EGY.etemes embert.''

/Dr. Papp Lajos/
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Meqvalósulás: Az etcíadó nagy hatással volt a közönségre. Szélsőséges és szigorú nézetei a

gyógyszeriparról, s bátorító szavai a betegségekket kiJzdők számára egyaránt nagy erővel

hatott. Mesétt személyes útjárót, kÜzdelmeiről és megosztotta a hitét is. A program

aIkalmávaI megvásárolhatók, dedikáthatók voltak Dr. Papp Lajos Kairosz Kiadónát

megjelent kcinyvei. Teltházas program vott.

Március í 3. lskolakezdési dilemmák - avagy az én gyerekemnek is van részképessége?

Előadó: Forgács Krisztina gyógypedagógus tanácsadó, szakpszichológus

Leírás: Forgács Krisztina, ó gyerekes gyógypedagógus-szakpszichológus, így mind szakmai,

mind saját tapasztalattal rendelkezik arról, milyen nehéz napjainkban megállni a helyét a

gyermekeknek az iskolában. Már az óvodában szembesÜlÜnk azza|, hogy a gyermek

feladattudata éretlen, szocióIis kapcsolatteremto készsége fejlesztésre szorul, esetleg

r é szké p e ssé g- hi ányo kka I küzd .

Meqvatósulás: Etőadásában egyszerű, közérthető nyelven beszélt arrót, mit várhatunk e[ az

iskotába készütő gyermektőt, mityen korai jelei lehetnek az esetleges későbbi tanutási

és/vagy magatartási nehézségeknek, zavaroknak, egyáltalán, mi számít tanulási zavarnak,

és hogyan segíthet otthon a szĺ]tő gyermekének.

Április 24.,,Gyogyito pszi-erők - paranormális hatások az orvos|ásban és a
természetgyógyászatban''

Etőadó: Paulinyi Tamás író, pszi kutato, a sz|NTÉzlS Szabadegyetem igazgatója

Leírás: Távdiagnózis és távgyógyítás, kézrátétet és bioenergia átadás, mind. mind olyan

fogatmak, ametyek bár a spirituátis és ezoteńkus körökben kézenfekvőek, a klasszikus

orvos- és természettudomány nemigen tud mit kezdeni vetÜk. Ez.mindaddig érthető is,

amíg az ilyen módszerek hatásosságát nem támasztják alá hiteles mérések, vagy más olyan

megfigyetések, amelyeket racionátis szempontok szerint is értékelni tehet. Pedĺg ezek a

kütönös győgyitő erők hatásaikban könnyen tetten érhetők, sőt az ismert pszi képességek

ténye is valószínűsíti létezési.jket. Lássuk hát köze[ebbről, mit tudunk a titokzatos

gyógyerők múttjárót és jetenérőt, és mi az, ami ezek közÜl a jövő orvoslását is teljesebbé

teheti.

Meeva|.ósulffi: Paulinyi Tamás kutatási területe, a 
',paranormátis 

jetenségek'' nem egy

megszokott téma a Józsefvárosi Szabadegyetem patettáján. Tudományos alapon és józan,

érvelő, bizonyító módon mutatta be a terÜletet, ismertetett meg minket az

alapfogalmakkal és e téma łehetséges kutatási terüteteive|. Az egészséggel vató

kapcsotatra helyezte a hangsútyt, s sok új nézőponttal ismertette meg a közcinséget.

Etőadásán kb. 50 vendég vett részt.



Május f9. ''Mellékhatások tekintetéb€h...'., avagy hogyan döntsek helyesen az-

egészségemrő[

Etőadó: Bona László . a Homeopátiás Gyogyművészeti Társaság elnöke

Leírás: ,,Mit vegyek be, és mit ne? Kivetessem vagy sem? Leszedesseln vagy sem?

Etőadás arró[, hogy miként műkcidik a homeopátia, van-e benne valami Vagy sem' és ha

hat, akkor mire. A homeopátiára nem csupán, mint alternatív gyógymódra tekintek, hanem

mĺnt az é[et, a természet, az univerzum rendjére, az élet működésének alapvetĺĺ

törvényszerűségére, melyet megismerve olyan tudáshoz juthatunk, amely nem pusztán a

gyógyításban, hanem a személyes élet minden területén hasznos. ''

Meevalósulás: Az etőadás sokkal családiasabb hangulatban zajtott, mint egyébként szokott

(nézőszám ff fő), de a témához ez passzott, ezáltal szemétyes kérdésekre is lehetőség

nyítt.

Június 2. ,,A magánytól az összetartozásig''

Előadó: Pál Ferenc (,,Pálferi'') római katolikus pap, mentálhigiénés szakember

Leírás: A magányosság korunk egyik jettemző és f ájdalmas problémája.

Nagy szenvedést jelent, ha egyedüt vagyunk, mĺközben vágyakozunk egy társ után, aki

megbecsül, mellettĺjnk á[[, akivet kcilcsönösen számíthatunk egymásra.

Egy csałád után, amelyben megéthetjÜk az etégedett, benscíséges összetartozás étményét.

Úgy tűnik - mint annyi minden más -, vá|'ságban Van a párkapcsotat és a csatád is.

Mintha a nagyszijleinknek jobban ment volna mindez... Nekijnk miért nem?

Meevalósulás: Az etőadáson kb. 100 vendégünk vott, közÜlĺik sokan először látogattak

intézményÜnkbe. Az etőadás fergeteges sikert aratott.

FILMKLUBOK

,,Művésztársakról fi lm nye lven''

Helvszín: Józsefvárosĺ Galéria és Rendezvényközpont

Felelős: Sipos orsolya

Szakmai háttér: A sorozat havonta egyszer isméttődik. Mindig egy kortárs magyar

képzőművészrő| szó|ó fitmet vetítünk te, mely tehet dokumentumfilm, de ,,mtivészfi[m'' is. *

Amennýben lehetséges, az aktuátis kiáttítónkrót szót a fi[m, de legtöbbszor más művészről.

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

képzőművésszel és a fitm atkotójávat/alkotóival' A közönség nagy részét képzcíművészet

iránt érdektődő ,,laikus'' vendégeink alkotják, de sok a ,,szakmabeli'' is. A program



látogatása díjta|'an. Filmklubunk beindítása óta a nézőszám egyre növekszik (10-40 főről
mára átlagosan 80 fő tátogatja a programot).

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

és terjesztése, technikai lebonyolítás, esetenként szakmai fetkészĺ]tés, moderátorként vató

részvéte[.

Az eqves atkalmak:

Január 28., Boros Ferenc, Rozmán László: ,,Sárga, piros, kék - Ferkovics József útjai''
Leírás: Ferkovics Jőzsef festő - és grafikus művész étetútja változatos áttomásokon

keresztiit vezetett Szombathelyre, ahol jelenleg is ét, alkot. Az át|'ami gondozott sorstól a

vájártanonc munkán keresztül saját akaratának és tehetségének kciszönhetően jutott et a

Képzőművészeti Főiskoláig. Művészete Torontótót Bódvatenkéig, Nagykanizsától

Budapesten át Miskotcig ismert és elismert'

Meevalósulás: A37 perces film levetítése után Rozmán Lásztóvat, a fitm egyik atkotójávat

beszélgettünk. Ferkovĺcs József betegség miatt sajnos nem tudott etjönni a programra.

Közelebb kerÜltÜnk a festőművészhez és sokat megtudtunk a film forgatásárót. kb. 40

vendéggel, sikeresen zajtott [e a program.

Február f7, Kicnyvbemutatóo beszélgetés Kontur Andrással

Leĺrás: KONTUR című könyv, megjelenés előtt való bemutatója. Rendhagyó ,,fitmk[ub'',

melyen eredetileg diavetítés lett volna a konyvben szereplő alkotásokról. Mivel az aktuális

kiáttításunkhoz kapcsolódik, ebben a kategóriában szerepeI a program.

Meevalósulás: VégÜt a kĺĺnyv valóban megje[ent, s a diavetítés szÜkségtelenné vált. Wehner

Tibor vezette a beszétgetést Kontur András szobrászművésszet. kb. 40 vendéggel, sikeresen

zajlott te a program.

Március 25. ,,Világok határán', - Sulyok Gabriella grafikusművész filmje Bényi Eszterről

Leírás: Aktuális kiáttításunkhoz kapcsotódó program. A 17 perces fitm 2002-ben készijtt. A

fitm a gobelinkészítés fázisainak és a kész művek köttői módon vató bemutatásán tút óriási

értéket hordoz, mert Bényi Eszter édesanyja: Supka Magdolna egyedÜt itt beszét tánya

művészetéről.

Meqvalósulás: A program nagyon sok művészt, érdeklődőt vonzott. A kiáttítótérben kb. 90

vendég volt. Moderátor: 5ipos orsolya. A beszétgetésben a két alkotó nagyon sok



érdekességet mondott e[ az étetÜkrőt, az atkotói folyamatokról, a művek etkészĹjtésének

körÜtményeirőt.

Április 29. Sulyok Gabriella rövidfilmjei

Leírás: Sutyok Gabrielta Munkácsy-díjas grafikusművész számos filmet készített

képzőművészekrőt. Ezekbĺít nyújt válogatást az este, melynek második fe[ében

beszélgethetljnk az alkotókkal.

Meeva[ósu[ás: FiImek, melyeket lejátszottunk: ,,Fényrajz,, (Nagy Benedek szobraĺró[),

,,Rajzolt akkordok, akkordok rajza,, (Verebes György zongorázik és rajzol, Verebes Ernő

zongorázik és gitározik), ,,Bohus Zottán kiá[[ítása'', ,,Gádor Magda műtermében'', ,,Hajnal,

tavasz'' (Tenk Lásztó képének szÜletése). A programon kb. 60 vendég vett részt, köztÜk

művészek is nagy számban megjelentek. A beszélgetés alkalmával Sulyok Gabrietla

etmondta, hogyan és miért kezdett fitmezéssel foglalkozni, illetve mit jelent számára a

fi[m, hogyan egészíti ki saját művészetét.

,,|dőutazók'' - beszélgető filmklub

Két atkatommat, havi egyszer' csÚtörtökön 17.30-19.30.ig, saját szervezésben valósítottuk

meg a beszétgető ktubot. Vezető: Tóth Andrea mediátor, mentálhigiénés tanácsadó. A

ktub márciustól megszűnt, mert nem fért bele a kcittségvetésÜnkbe.

Feletcjs: Kis Valéria Katalin, Sipos orsolya

Szakmai háttér: A fitmek Üzenetet közvetítenek, amit mindenki másképp értetmez. A

fitmek témája tükrözi a modern kori társadalmi problémákat. ltt tehetőség nyílik arra,

hogy teázás közben megbeszétjék a fitmrőt alkotott véleményeket.

Meqvalósulás: Mivel a kl'ub tényege az egyes témákrót való beszélgetések, a

tanfol'yamteremben tartottuk, s a ktub beindutásáĺg kb. 15-25 résztvevővel izámothattunk,

ingyenes vo[t. Mindkettő nagyon jó, családias hangulatban zajlott.

Január í5. Fitm: Nincs kegyelem (rendező: Ragáty Etemér/ 1986 / 10ó p)

Téma: Cigány vagyok - magyar vagyok. Hogyan ĺlleszkedik-e két kultúra egymáshoz f014-

ben?

Február í9. Film: Átmeneti áltomás (rendező: Destin Cretton/ZO13l 96 p)

Téma: Problémás tinédzserek. Hogyan is neveljem a gyerekem? Nem bĺrok a kamasz

gyerekemmel, mit tegyek? Hogyan ismerjem meg jobban a tinédzser korosztályt?

_ ĺ-;B -l-



MUTEREMLATOGATAS

,,NY|TOTT MÚTER,|^EK,'. műterem látogatás a Magyar örökség díjas Százados Útĺ

Művésztelepen, utána bográcsozás a művészekkel és a galéria klubtagjaival

|dőpont: 2015. június,13., szombat,15.21 óra

Helvszín: Százados Úti ĺ,tűvésztelep (Budapest, V|||. Százados út 3-13.)

Felelős: Sipos orsolya

Szakmai háttér: A Százados Útĺ lĺűvészteteppel' vató - az utóbbi években kiépÜtt - szoros

kapcsolatunk egyik fontos eseménye ez. Két részbőt átt: elcĺször is a közönség számára

nyitott és díjtatanul látogatható programokbót (jeten esetben ez egy bevezető etcíadást,

majd a műtermek tátogatását jelenti csoportokban). Ennek célja, hogy a művésztelepet

szélesebb körben ismertté tegyÜk, s a közönség számára betekintést nyújtsunk nem csak a

,,műhelytitkokba'', hanem magukba a műhelyekbe is. A másik rész az, ami nem a nagy

közcinségnek szót: a telepen étő csatádok és meghívottaink közösen bográcsban finom étett

készítÜnk' közben zenés műsor szórakoztat.ia a gyerekeket és a felnőtteket. Ennek cél-ja,

hogy a kapcsolatainkat ápoljuk, s a mtĺvészek számára is egy alkalmas tatálkozási

lehetőséget biztosĺtsunk. A teteppel vató egylittműködésünk fontos része a Gatérĺában

megva[ósu[ó évi egy-két egyéni Vagy csoportos kiáttítás is, metyet a Százados úton atkotó

művészek számára rendezÜnk.

Feladatok: Egyeztetés a művészte.lep egyesl]letének vezetőjével, a telepen élő művészek

értesítése a programrót, felkérő levetek készítése a műtermek kinyitására. Hirdetmények

terjesztése. A jelentkezők összegyűjtése. A ktubkártyávat rendelkezők telefonon és

levélben való megkeresése, meghívása. A szükséges eszközök beszerzése és száltításuk

koordinálása (sörasztalok, technika, bogrács, ételalapanyagok). Technika és mobit WC-k

biztosítása. Biztonsági szolgálat felkérése és etigazítása. A rendezvényen való részvétel,

kapunyitás- és zárás, konferá[ás, csoportok koordinálása, jegyszedés, teremőrség.

Meqvalósulás: Tavaly is rendeztünk egy hasonló rendezvényt, ezért idén már sokkat

]nagyobb bizalommal fordultak feténk a művészek és még nagyobb számban jöttek e[ a

tátogatók. (Ez a bizalom egyrészt ahhoz ke[l, hogy egy művész beengedjen az otthonába

több mint száz ismeretlen vendéget, másrészt ahhoz, hogy a bográcsozáson való aktív

részvétel és az együtttét már egy személyes kapcsotatból táptálkozzon, s jó kedwet

jöjjenek a rendezvényre. )

.t5 órakor érkeztek a telepre a vendégeink. 15.30 órátót bevezető etĺíadást tartott Sipos

Endre művészetfilozófus, majd csoportokra bontva végigjárjuk a műtermeket. Újdonság

vott idén, hogy az esti bográcsozásra meghívtuk a Galéria Klubtagsági Kártyávat rendelkező

- 
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Vendégeinket. Ez azért is bizonyult jo ötletnek, mert a ktubtagjainkat egy kicsit

megismerhettÜk, s számukra egy é[ményt, kapcsotatok kiatakítására lehetőséget

biztosítottunk. A műterem.látogatás a tavalyinát is több vendéget vonzott, mintegy 150 fő

vett részt rajta. A csoportok végigvonulása a telepen zökkenőmentesen zaj[ott. A nagy

metegre való tekintette|' több helyen vizeket és poharakat helyeztlink e[. Minden résztvevő

nagyon etégedett és hátás volt - ezt elég sokan ki is fejezték számunkra.

VETíTÉSES ELoADÁssoRoz^T - UTAzÁs

Előadó: Kiss lmre Károly (idegenvezető tanár, történész)

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria

Feletős: Sipos orsolya

Feladatok: a témák kiválasztása, adminisztráciő (szerződés), a technika és berendezés

e[őkészítése, hirdetmény tervezése, kĺvitelezése és terjesztése, a programon va[ó

részvéteI

Szakmai háttér: Díjtalanut tátogatható sorozataink 4 témában - havonta egyszer

ismétlődnek, ebbőt az egyik az UTAŁAS. Ennek közönsége 80 %-a kerÜtetünkben étő,

értetmiségi nyugdíjas, nagy részÜk visszatérő vendégijnk. Egyes atkalmakra - a témátót

fĹjggően - több fiatal és messzebbrőt idetátogató vendégÜnk is van.

!.ętéĺ Az elcíadás során távoti országokba, városokba vándorlunk. A tájat azza| a sze,nmel

tekintjÜk meg, amivel egy utazo, turista: fcildrajza, történelme, az ott é[ő emberek

szokásai, vatlásuk, zenéjÜk, s a képzőművészeti alkotások egyaránt szerepet kapnak. Kiss

Imre etőadása vatódi, eteven ĺdegenvesztés: helyszínrő[ helyszínre haladunk, s nem egy-egy

téma tetjes körű kifejtése a cét, hanem a sokotdatú és eleven étményszezés.

Meevalósulás: A program mindig sikeres, ezt az állandó, magas nézőszám is mutatja:

átlagosan 90 tő.

Az eqves előadások:

. Január 13. Ausztrália

. Február 3. Velence, a karneválok városa

. Március 3. |ndia háromszöge

. Április 7. Japán, a felkelő Nap országa

. Május 12. óceánia romantikus szigetvilága és környéke

1Új-zélano, Pápua Ú1 Guinea, Számoa, Tahiti, Ú1 xaledónia, Hawaii)

f-so -l--
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Előadó: Sipos Endre művészetfilozófus

Helvszín: Józsefvárosi Ga[éria

Felelős: 5ipos orsolya

Feladatok: A téma kiválasztása, adminisztrácio (szerződés), a technika és berendezés

előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon va[ó

részvétet.

Leírás: Az etőadó nem csak művészettörténeti szemszögből veszi szemÜgyre az alkotásokat,

hanem egy komplex fitozófiai-vat[ási-pszichotógiai nézőpontbót. Témátót függően egy-egy

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

Beavatást nyerÚnk a művészek műhetytitkaíba, inspirációt kapunk, s segít a műalkotások

métyebb megértéséhez és befogadásához szÜkséges egyéni tátásmód elsajátításában.

Meevalósítás: A program sikeres. A résztvevők nagyobb részben a kiáttításaink és egyéb

képzőművészeti programjaikat tátogatókból tevődnek össze. Résztvevők száma: 80 fő'

Az eqves előadások:

. Január f0. A vizuális szimbólumok létrétegeinek vizsgálata az európai

festészetben

. Február 17. A klasszikus művészeti formarend sajátosságai és továbbélési

módjai az europai művészetben

. Március 17. A romantika eszméjének kitetjesedése az európai festészetben

. Április 21. 
^ 

tájképekben rejlő életérzések

. Május 19. Székely Bertalan és Benczúr Gyula festészete

ELOADASSOROZAT - TORTEN ELEM

Elcíadó: Dr. Tóth Jozsef tłjrténész

Helvszín: Józsefvárosi Ga[éria

Felelős: Sipos orsolya

Feladatok: a téma kiválasztása, adminisztráciő (szerzfués), a technika és berendezés

előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a

részvéte[.

Szakmai háttér: Havi egyszer isméttődő, díjtatanul látogatható sorozat.

történelmi előadásokra - nem csak az idősebb korosztály kcirében. Tóth

korszakokat nagyon átfogó módon, élvezetesen mutatja be, úgy hogy

programon va[ó

Nagy igény van

József az egyes

a legalapvetőbb



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

idős tcjrténész a közönségÜnk számára egy ,,ritka tanárszemélyiség'', igazi ,,kincs''.

Leírás: Egy-egy történelmi korszak elevenedik fe[, me[yrtĺl átfogó képet kapunk, a

személyek és az események nagyon sokrétű viszonyrendszerbe kerü[nek.

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

Az egves előadások:

. Január 27. Felszabadu[ás - megszállás

. Február 24. A fordulat évei: 1947-1949

. Március 24. Europa a ,,vasfÜggöny'' két oldalán

. Április f8. Az ötvenes évek

. Május 76. ,,1956.,'

VETíTÉSES ELoADÁssoRozAT . roHyVlsMERTETo

Flőaĺ1ő. Hp|rr<zín. |ńzspfvárnqi Ga|ériaĽ
Felelős: Sipos orsolya

Feladatok: a témák kivátasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés

etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon va[ó

részvétet

Szakmai háttér: Díjtatanut látogatható sorozataink 4 témában - havonta egyszer

isméttődnek, ebbőt az egyik egy váttozó sorozat, melyben áttatában f/3 e\őadásbót áttó

rövidebb sorozatok szerepelnek. Ennek közönsége 50 %-a kerÜletünkben é[ő, értelmiségi

nyugdíjas, visszatérő vendégĺink, a többieket a téma vonzza ide, sokszor etőször járnak

intézményljnkben.

Leírás: Et<jadók: Tímár Gábor írő, a Magyar írószcjvetség tagja és Moys Péter, a
RepÜtéstcirténeti Társaság atapító tagja. A két atkalombót áttó bemutató során Tímár Gábor

három könyvévet ismerkedhettĹink meg. felolvasó részek és vetítés is társult hozzá.

Meqvalósulás: A program sikeres, a nézőszám: 40 fő.

Az eeves előadások:

Február í0. A jelszó ,,Excalibur volt', (A ,,Szenvedély'' című könyv bemutatója - l.

vi lágháborús történet)

Március 10. Hősök és bűnösök, A fegyverek árnyékában
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Ápritis ĺ4. Hullan Zsuzsa: Bakancskoptató - egy ElCamino zarándoklat meséje

Vendégek: Kiss Péter Budapesti El Camino de Santiago Ktubtól, Hullan Zsuzsa szĺnésznő

Meevalósu[ás: Az előadás egy Et Camino zarándoklat étményébőt szÜletett könyv

bcmutatója kapcsán jött tétre. Kĺss Pétert már korábban is meghívtuk, hogy vetítéses

előadásávat átadja az érdektődők számára, hogy mityen ezen az úton végigmenni.

Nézőszám: 100 fő.

Május 21. Tájékoztató a magyar nyugdĺjrendszerről

Etőadó: Hidasi László nyugdíjszakértő (oktató az ELTE Munkaügyi és Társadatombiztosítási

Főiskola szakán)

Meeva[ósu[ás: Az előadás keretében a résztvevők megismerkedhettek a sajátjogú, illetőteg

hozzátartozői nyugetlátásokkal, továbbá a megváttozott munkaképességű személyeket

megĺ[[ető ettátásokkat. Tájékozódhattak a nyugettátások iránti 'igények érvényesítéséről,

valamint a fotyósítási szabályokrót. Szó volt még a méltányosság gyakorlásának, iltetve a

nyuge[látások rendszeres emelésének szabátyozásáról és az un. adategyeztetés tényegérőt.

Az etőadást kővetően konzultációs tehetőség is biztosítva volt. Látogatók száma: 30 fci.

DALESTEK

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria

Feletcjs: Sipos Orsolya

Feladatok: A Zenebarát körrel va[ó kapcsolat tartása, plakáttervezés, terjesztés, technikai

etőkészÜtet, programon való részvétel.

Leírás: A kör hivatalosan 5 éve a[aku[t. Tagjai az idősebb nemzedék operaénekesei, de jó

pár fiatat énekes is csatlakozott hozzájuk. VezetőjĹik: lold ltdikó A Zenebarát kör

hagyományosan negyedévente megrendezett dalestjének otthont adunk. A résztvevő

művészek - a zongorista kivételévet - önkéntes alapon vesznek részt benne. A művészek

kcizött neves nyugalmazott operaénekesek, s pályakezdők egyaránt szerepelnek. Műsoruk

változatos, jó színvonatú. A betépés díjtatan.
11a
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Az eqves hanqversenvek:

Január 23. Dalest a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Feladatok: A Zenebarát körret va[ó kapcsolat tartása, plakáttervezés, terjesztés, technikai

etőkészÜtet, programon való részvéte[.

Meevatósítás: Műsoron volt: Da[ok, áriák Erkel Ferenc, Mosonyi Miháty, Kodáty Zoltán,

Kacsóh Pongrác, Ránky György, Visky János, Zombola Péter és XX. sz.-i egyházzenei

szerzők műveibőt.

Előadók: Banai Sára, Bartha Eszter, Szabados Györgyi, Zötd ltdikó, Kárpáti Atti[a, Kecskés

Sándor, Kozári János, Portisch Lajos, Zábó Gyuta, vendégként Hotczer János

(berni operaház-Svájc). Zongorán közreműködött: Papp Gyula művész-tanár, résztvevők

száma: 100 fő. A koncert nagyon sikeres vott.

Május 11. 
^ 

Józsefvárosi Zenebarát Kör tavaszi hangversenye

Meqvatósítás: Műsor: ,,évszázadok remekműveibő['' Scarlatti, Vivaldi, Giordani, Eszterházy

Pá[, Haydn, Mozart, Bellini, Schumann, Verdi, Muszorgszkĺj, Puccini, Gastatdon, Bizet,

De[ibes, Giordano operái, da[ai

Etőadók: Banai Sára, Bartha Eszter, Karácsonyi Linda, Zötd Itdikó, Kárpáti Atti[a, Kecskés

Sándor, Kozári János, Portisch Lajos, Tarnai Dávid, Zábó Gyuta

Vendég: Benedekffy Katalin

Zonsorán közreműködik: Papp Gyula - művésztanár, Hos,nann Erzsébet - művésztanár

Az est nagyon jót sikerÜlt, a kiáttítótérben rendeztÜk ffi€9, pianínó használatával.

Nézőszám: 80 fő.

A József krt 70. szám atatti- intézményÜnkben A régi, fénycső armatúrákat korszerű

energiatakarékos LED panetekre váltottuk ki

{.ászligyíijtemény

rlÁuíľÁsox:
2015. március COOK-SZ|GETEK c. kiáttĺtás

(A kiáttítás megnyitóján kb. 80 vendég jelent meg' a diplomáciai testÜlet több tagja is.

Magyarországon még a Cook-szigetekről nem készÜtt kiáttítás.) A képek és a népviseletek

nagyon érdekesek vottak, mivel a Cook-szigetek Miniszterelnöki Hivatala kütdte el az

eredeti ruhákat, kb. 10.000 km-rőt. A tátogatók most táthattak eredeti Cook-szigeteki
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népviseletet. A képek a szigetek minden napjaĺt mutatták be és egy olyan országot

tÚkröztek vissza, mety számunkra rendkívĺjt érdekes volt.

2015. június IZLAND c. kiáttítás

(A kĺáttításon kb. 90 vendég jelent meg' a diptomácĺai testÜletbőt főteg az európai országok

képviseltették magukat.) |zlandrót ismereteim szerint kb. 10 éve nem volt Magyarországon

kiáttítás. A tátogatók nagy érdektődésset nézegették a képeket mivel egy otyan országrót

van szó mely kevéssé ismert hazánkban. Távo[ esik az európai napi ,,é[etÜnktcĺ['', ezért is

érdekes, hogy milyen gyönyörű tájaik vannak, hogy néznek ki a városaik, hogy étnek az ott

étő vikingek utódai. Magyarország és |ztand katonai szcivetséges mivet mindkettő NATO tag,

ezt hangsúlyozta is Dr. Suha György a Kütgazdasági és KĺitÜgyminisztérium képvisetője

beszédében. A kiáttítást ilyen rövid idő alatt is sokan keresték fe[.

RENDEZVÉNYEK:

2015. március Xl||. VEX|LOLLóGIA| NAP (Zász|.ós nap)

Reggeltői estig eĺőaciások hangoztak ei a zászlók viiágábói. Közet i00 Íő volt jeien. KÚiönös

tekintettel megemtékezés tĺjrtént a 20 éves Zásztómúzeumrót. A rendezvényen p[. Dr

Pandula Attita professzortól, Albert Zoltán végző történészig olyan etőadások hangzottak e[

melyek nagyban hozzájárutt a ,,zász|,ók világának'' jobb megismeréséhez. Az érdeklodők az

előadások után kérdéseket tettek feł az et<jadóknak. A témák melyek elhangzottak a

történelem kor'zakai érintette, de többen beszéltek a ,,modern,, zászlő atkotásokról (Pl'.

Dét-Szudán, Koszovó zászLői\.

2015. május lrłÚze umoK MAJÁL|SA (20.)

A Zásztómúzeum húszadĺk alkalommal vett részt, mint alapíto. A Zászlómúzeum sátrát

nagyon sokan keresték fet. A sátorban bemutatás történt a zászLőkrőt illetve már több éve

partnerem a Stiefel Eurocart német térkép cég.

201 5. június mÚzruĺ'tox É.lszaxĺ.lł

Nagyon sokan keresték fel a Zásztómúzeumok. A tátogatókkal történt beszélgetés során sok

érdekességet tudtunk mondani a zászlőkről és címerekrőt. Kb. hajnati 3-ig volt vendég.

Többen jetezték, hogy szívesen jönnének el a múzeumba ki.jtönböző e|'őadásokra.
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NYARI PROGRAMOK

A Józsefvárosi Gatéńa a nyár fotyamán hétköznapokon végig nyitva tartott' Kiáttításunk

folyamatoson tátogatható volt, miközben néhány tanfolyam fotytatódott. A szervezők

etőkészíthették a szeptemberi-októberi rendezvényeket, illetve a Patotanegyed Fesztivál

szervezési tevékenységének bázisaként szo[gá[t.

K|ÁLLĺTÁsoK

Helvszín: Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont

Felelős: Szabó Erzsébet, Sipos orsotya

Fetadatok: Kapcsotatfetvétet a művészekkel, a kiáttítás koncepciójának kidolgozása,

hĺrdetmények etkészítése, a művek átvétele, a kiáltítás rendezése, leszedése. Konferálás,

adminisztráció, a fogadás etőkészítése, részvéte[.

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

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

hogy házunk fő profitját, arcutatát a képzőművészet határozza meg.

Ezekre a programokra a letépés dĺjtatan. A kiáttításaink megtekinthetők: hétköznap 9-18

óráig, szombatonként 9-13 óráig. Kiáttításainkat - a 2013 óta - egyre többen tátogatják. A

Ga|.éria ujra visszatért a köztudatba, nagyon sok művész keres meg bennünket, s szeretne

kiáttítani nátunk.

,,EGYÜTT'' - egy képzőművész család a Százados Úti művésztelepről

A megnyitó időpontja: fo15. július 3.

A kiáttítás időtärtama fO15. jútius 3 - szeptember 4.

Leírás: Nyári tártatunk a szokásostól ettérően két tetjes hónapon át volt tátható. Erre az

alkalomra egy csoportos kiáttítást hoztunk [étre, mely egyben a kerÜletünkben tévő

Százados út művészeit is népszerűsíti. A csatád majd minden tagja képzőművészeti pályára

tépett, igaz, más-más terÜletekre. Kiáttítók: Katona Zsuzsa Munkácsy-díjas

szobrászművész, Kiss Sarolta designer, Kiss Borbála díszlet- és jelmeztewezó művész, Kiss

Lenke Dorottya grafikus- és fotóművész, Nádasdy Csontos Etek képzőművész, Kiss Zoltán

László festőművész l 1949-f014/, Dienes Gábor Munkácsy-díjas, Érdemes művész /1948.

f010t.

Meqva|'ósítás: A kiáttítást megnyitotta: Sándor Miktós festőművész, zongorán

kozreműködött: Atlasz Gábor festőművész. A kiáttítás sokszínűségévet minden látogatónak

étményt nyújtott. A megnyitón részt vett: 90 fő, a kiáttítást tátta: kb. 1500 fő.
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Alap feladatok:

- honlap,
Facebook-oldat,
mobĺ [alkaImazás szerkesztése,

- kisfitmek készítése,
- ptakátok és egyéb kiadványok készítése
. kerületi újság

Bevezetés

A Józsefvárosi onkormányzat képvisető-testÜtete áttat alapított, hetente 5f ezer
példányban, ingyenesen megjelenő Józsefváros újság a közszotgátatiság jegyében

működik. 2015 etső hat hónapjában 22 alkalommal jelent meg, lapszámonként 1ó otdal

terjedelemben.

Az atapító önkormányzat az alábbiakban határozta meg a tap cétját és jettegét:

,,a Józsefváros (ljság onkornónyzati, közszolgólati, Rtjzművelódési és a lakossóg

hiteles tójékoztatósóra alapitott időszaki kiadvóny, amely a Vltl. kerületi lokossagot ,

leginkibb érinto helyi és közügyekben rendszeres tójékoztatóst ny(ljt, beszómol a

testüIet legfontosabb döntéseiről. A lap köteles kijzöIni a jegyzoi közleményeket,

felhívósokat, rendeleteket. A lap feladata továbbó, hogy a kerütet kulturóIis és

kijzmĹjvelődési életérőI tójékoztatóst nyújtson, megnyilvónulási lehetőséget adjon a
keri,jletben működő nogyobb egyhózi gytiIekezeteknek, a nemzeti és etnikai

kisebbségek kulturólis jogai érvényesítésének, és beszómoljon az önkormónyzat

i ntézményei n e k é le té r ől'' .

A fĺlggetten, kcizéleti kiadvány a kerÜlet legtöbb háztartásába és közintézményébe

eljutott. A hirdetési felÜletek értékesítésével az újság az önkormányzat és a Józsefvárosi

.Közösségi Házak Nonprofit Kft. számára reklámbevétett is termelt.

A papír alapú információhordozóvat párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros

internetes hontapját (www.iozsefvaros.hu) és a Facebook ktĺzösségi otdat

{www.facebook.com/iozsefvaros.hu) megjelenéseit is. A weblapon naponta 3-4 új hír
jetenik meg. A szerkesztőség gondozza továbbá a Józsefváros alkalmazást is, amelynek


