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Már a kezdetekkor is az volt a koncepció, hogy a megfogalmaződő témák kivátogatásában
támaszkodunk a résztvevők javaslataĺra' szerencsére a látogatók érdektődési köre igen tág,
a természettudományoktót (csittagászat, fizika, biológia, kémia), társadalomtudományokon
át (szociológia, pszichotógia) a bölcsészettudományokig (történelem, művelődéstörténet,
művészettörténet) terjed. tsszegezve, a program sikeres, kcizérthető formában, ugyanakkor
tudományos igényességgel tudománynépszerűsítés történik, miközben a tátogatók maguk is
aktív részesei a programnak.

A program neve: Fénykereső fotókör
A tavasszal meghirdetett Fénykereső Fotókör az év folyamán rendszeresen 5-7 érdektődő
érkezett. A fotókör áttandó tagjaibót egy kulturális közösség atakutt ki.

A résztvevők zömmet lelkes amatőrök, a fotózás alapvetcĺ kérdéseivel tisztában voltak, mikor
elkezdtek a fotókörre járnĺ, ugyanakkor tátták, hogy ebben a művészeti ágban a közös
tapasztalatok, a szakmai eszmecsere mennyire fontos. Azon tút, hogy tétrejött egy érdektődő
közösség, a kezdeti cétkitűzéseket is sikerÜlt megvalósítani: a fotókcjr tematikus fotósétái
alkalmával megörökítette a szűkebb és a tágabb étettér mozzanatait, egyfelől Józsefváros
mitiőjét, másfetőt Budapest hangulatait, építészeti örökségét, mindennapjait. Az őszi és téti
időszakban a korai sötétedés miatt esti fényeket fotóztak a résztvevők több alkalommal is.
A résztvevők a portréfotózás atapjait is etsajátíthatták mind elméleti, mind gyakorlati
szinten. A foglatkozás kezdési időpontja a tagok és érdektődők igényeit figyelembe véve a
téti hónapokban 1 6 óráról 17 őrára változott. A csoport tagjaĺ heteken át készÜttek az első
közös kiáttítás anyagának összeállítására, mely nagy tehetőség volt csoport tagjainak
számára, akiknek korábban még nem adódott tehetőségÜk fotósként bemutatkozni a
nyilvánosság etőtt. f016. december 2-án Fényes város címmel megnyílt a Fotókör első
tárlata, mely ötven fotót tartalmazott.

A program neve: Fényes város című kiáltítás - a Fénykeresők Fotókijr első tárlata
2016. december 2-án nyítt meg a Fénykeresők Fotókör etső kiáttítása, mely a szakkör
tagjainak tegjobb felvételeit tartalmazta. A gondos előkészÜleteket és a képek tematikus
rendezését követően a Kesztyűgyár Közösségi Ház egyik nagyobb termében berendezett
tárlaton hét atkotó összesen ötven fotóját lehetett megtekinteni két hónapon keresztÜl. A
képek között szerepeltek egyrészt a fotóköri séták atakalmávat készütt felvételek, másrészt
a tagok más helyszíneken megörökített témái. Színes és fekete-fehér képek egyaránt helyet
kaptak a kiáttított anyagban. A felvétetek bemutattak kütönböző városrészleteket, építészeti
kÜlönlegességeket, portrékat, természeti szépségeket és tetjesen egyedi életképeket,
motívumokat. A megnyitóra megkcizelítőteg húsz érdektődő érkezett, az estét élő zene és

egy kis vendégtátás tette hangulatossá.
A fotókör tagjai és a tárlat megtekintői is megfogalmazták, hogy bíznak abban, hogy a
későbbiekben is lesz tehetőség a Fénykeresők Fotókör ilyen jettegtĺ bemutatkozására.

A program neve: íjászat
ĺa í1ász ktub öttetét al'apvetően hetyi igények atakították, egyéb, a közösségi ház áttat
szervezett rendezvényen volt íjász bemutató, illetve ki-ki maga is kipróbáthatta magát
ebben az aktív sportban. Nagy érdektődésre tartott számot a bemutatő, így fötvetődcitt
annak lehetősége, hogy érdemes lenne az íjászatot programszerűen is bevezetni.
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Ahogy az várható volt, már a kezdetektőt komoty érdektődés mutatkozott a program iránt, s

ez a hónapok során csak fokozódott. A kezdeti öt-hat fő rövidesen tíz fő fölé emelkedett,
köszönhetően annak is, hogy a program 16 órakor kezdődött. Áttatában egy.egy edzés egy
órát vesz igénybe, kényelmesen öt fő tud tőni egyszerre' így akik később tudnak csak érkezni
munkaidejük miatt, azok váttják a korábban érkezőket.
A program résztvevői szinte kivétet nétküt amatőr, kezdő íjászok, így a ktub etscí tépéseként
mindig a bevezető alapok elsajátítása zajtik: helyes testtartás, a lövcí technika elsajátítása,
nyít behetyezése, a nyíl helyes elengedése. A program egyik cétja természetesen magának
az íjászatnak a gyakorlása, ami egyszerre jelent egy komplex fizikai fejlesztést, hiszen itt
egy összetett mozdulatsor pontos, összeszedett ismétléséről van szó, másfelől a koncentrátó
képesség fejtesztését, ugyanis ennek a mozdulatsornak minden egyes lövéskor pontosan
ugyanúgy, ugyanazzal a precizitással kelt végbemennie, ez teszi lehetővé a pontos lövéseket.
Kisebb előadások, filmvetítés formájában ismerkedünk a magyar-hun íjak fettételezhető
összeáttításával, kiképzésével, felépítésével, a sztyeppei harcmodorral, egyáltalán, az
íj ászaton kereszt[J I elei nk életvĺ telével, történe lmével.
Összegezve a program sikeres, nagy tátogatottsággal' működik, a jövőbeni fejlesztések
többnyi re az eszközok cse réj ét, fej tesztését j e tenti.

A program neve: Pincestúdió

A Kesztyűgyár Kĺizösségi Ház olyan egyedĺ szolgáltatást biztosít a kerijletben élőknek, ami
nagyban támogatja a hetyi zenei kulturális étet fejtesztését és megőrzését.
Az alagsorban kiatakított stúdió/próbaterem a ház tetjes nyitvatartási idejében hangszert és

hangmérnököt biztosít azoknak a zenészeknek, illetve zenei ambícióvat rendelkező
lakosoknak, akik gyakorolni vagy hanganyagot rögzíteni szeretnének.
201ó.ban több, mint 50.60 zenész fordult meg a stúdióban, ami nyersanyag rögzítésben kb.

500 óra, amibőt kb. 100 óra a kikevert végeredmény. A rendszeresen megforduló zenészek
közÜl, többen téptek már fel a Közösségi Ház programjain és a további együttműködés alapja
azok a koncertek, amit az itt tevékenykedő zenekarok és zenészek nyújtanak.
A stúdió, mint szolgáltatás nem csak hangfelvételt tesz lehetővé, de a kialakított eszközpark,
olyan minőségű hanganyagot rogzít, aminek utómunkáját követően bármilyen fórumon
bemutatható.
Ar. utómunka, ami a rögzített hanganyag teljes ,,mastere[ését'' jetenti szintén a
szotgáttatásunk része. Ez magága fogtatja a ritmikai. és hangszínkorrekciót, ütem és

ritmusjavítást, zeneterjedelem javítását, sounddesign-t stb.
A szolgáltatás, ami teljesen egyedÜtáttó a kerĺ]letben sok zenész lehetőségein javított.

f .7ász|'ógyűjtemény

A vitág első olyan áttandó kiállítása, ahot FötdÜnk országainak zászlói, címerei táthatók.
zászlők, címerek többsége jetenteg is használatos, de érdekességképpen otyan jetképek

bemutatásra kerÜlnek, amelyek potitikai változásokat tĺjkröznek.
Az áttandó Zászlókiáttítás részlegei földrészenként követik egymást, a következő sorrendben:

, Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, iceánia. łz Áttandó Zásztókiáttítás anyagai között kiemelt a
fr
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magyarországi telepÜlések jetképeinek gyűjteménye. Cé[ja, hogy tárgyi valóságában is
bemutassa az attaszokban tátható jetképeket, ezen felÜl információkat adjon a bemutatott
országokró[.
łz Áttandó Kiáttításon ethel'yezett anyag Batogh Lásztó gyűjteménye, melyet í983-tót kezdve a

világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőitől szerzett. Természetesen a jetentegi
bemutató csak egy része ennek a gyűjteménynek. Az áttandó zásztókiáttítás cétkitűzése, hogy

időszaki kiáttítások szervezésével az egész anyagot bemutassa, továbbá e témakörrel
kapcsolatos egyéb érdekes összeáttításokat is megismertessen a tátogatókkat.
łz Áttandó Zásztókiáttítás hetyet ad más időszaki kiáttításoknak, a gyűjteményeknek, a címer
gyűjteményektőt a térképekig, zászlőtorténeti és heraldikai kutatásokat folytat.

^ 
z^szLocyŰ.lrĺmÉNY PRoG RAMJA|

^ 
z^szLocyŰlrĺĺ,tÉHY 20. ÉVFoRDU LóJÁNAr Ü u N ĺpsÉc r

ldőpontja: f016. január 28.

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások:
Látogatók száma: 110 fő
Feladatok: A résztvevőkkel való kapcsolatfelvétel, a program elképzetése, a
meghívók elkÜldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósutás: A 7ászlőgyűjtemény 20. évfordutójának megÜnneplése eredetiteg 2015

októberében kerÜlt votna megrendezésre (hivatalos alapítási dátum:20í5 október 20.). A
társasházban zaj[ó gázcső fetújítás a 7ász\őgyűjteményt is érintette. Annak eltenére, hogy

néhány hónappat eltoltuk az Ünnepséget, mindenki nagy örömmel és várakozással fogadta a
meghívást.
A ZászLőgyűjtemény nagytermében kerÜlt sor az ünnepi műsorra, a kisteremben kerÜlt sor a
fogadásra. Az Ünnepségen Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere, dr. Szuha György,
KÜlgazdasági és KütÜgyminisztérium miniszteri biztosa és Cs. Kottra Györgyi nyugalmazott
muzeológus mondott beszédet. Dr. Vámos Lásztóné a Magyar Protokollosok EgyesÜtetének
örökös elnöke kért szót és Grabroszky Gábor ezredessel egyÜtt átnyújtottak egy oklevelet, mely
szerint a Magyar Protokoltosok EgyesÜletének tagja tett aZászlőgy(jjtemény vezetője. Dr. Sárdi
Rudolf a Kambodzsai Kirátyság magyarországi képvisetője átadta Batogh Lászlónak a Kambodzsai
Kirátyság miniszterelnökének, őexc. Hun Sen-nek a kitÜntetését, a magyar-kambodzsai
kapcsolatokban tett szerepéért és a megrendezett ,,Kambodzsa'' kiállításért. Az előadáson nagy

sikerrel vettek részt a Zeneiskola növendékei, a kilenc kis művész kí.jtcinböző hangszereken
játszott. Sattay Gabrietta énekművész kÜtĺinböző dalokat adott ető a vitág minden tájárót. A két
táncos kÜtönbözcí országok táncait mutatta be, nagy sikerrel. A műsor után fogadással
fejeződött be az Ünnepség.
Az eml'ített fővendégeken kívÜl' jelen voltak Angola, Mauritius, Nyugat.Szahara, Pakisztán, Uj-
Zéland, Katar, Palesztin Á[[am, oroszország, Seychelle Köztársaság, Dánia, Görögország
nagykövetei és konzutjai. Jeten voltak a Stiefel Eurocart, a Gizi Map, a Cartographia Kft, a

Hibernia Könyvkiadó vezetői. Kiemelt vendégként volt jelen Konrád Sándor, a Városdekor
igazgatója, mivel20 éwet ezetőtt o vott az, aki hathatós segítséget nyújtott a7ászlőgyújemény
magval.ósításához, a Józsefvárosi tnkormányzat mettett.

zĺszĺocy ŰJ EMÉNY - KlÁLLÍTAsoK
,,EURóPA BUDAoRsoN'' c. kiáttítás

2016. február 15 - március í5.
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Hetyszín: Budaörsi onkormányzat Aulája
Látogatók száma: z 000 f ő
Feladatok: A résztvevőkket vató kapcsolatfelvétel, a program elképzelése, a meghívók
elkÜldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: f014-ben kerÜlt bemutatásra az afrikai országokrót szótó etőadás.
Tabtókon kereszti]l ismerhettĺ]k meg Európa összes országát. Természetesen a tabtók mellett a

zászlők is kiáttításra kerÜltek. Több európai ország nagykövetei is etjöttek. A kiáttítást 2016.
március 5-ig táthatta a közönség. A megnyitó közben táncbemutatót nézhettünk meg Ausztria,
Anglia és Spanyol ország táncai bót.

,,UGANDA'' című kiáttítás
Időpontja: 201ó. március 7 _tőt május 3-ig
Látogatók száma: z50 fő
Feladatok: A résztvevőkkeI való kapcsolatfe[véte[, a program elképzelése, a
meghívók elkÜldése, a program lebonyolítása.
Megva[ósulás: Az Uganda kiáttítás - soron kívĹjl - azért került megvalósításra, mert 2015

novemberében dr. Seszták Miktós nemzeti fejlesztési miniszter vezetésével az Ugandai
Kciztársaságban tett tátogatást (Batogh Sándor az Afrikai-Magyar EgyesÜlet elnöke, a HTCC

atapító elnöke és vezérigazgatója is tagja volt a detegációnak). Magyarország kórházat épített
a fővárostól (Kampala) 20 km-re.
A kiáttítás anyagában olyan képek kerÜltek kiáttításra mely Uganda városait, tájait és az ott
étőket mutatta be. A kiáttítást Nyirati Katalin, a Külgazdasági és KÜtĺ.igyminisztérium Kelet- és

Nyugat-afrikai osztályvezetője, Batogh Sándor az Afrikai- Magyar EgyesÜtet elnöke, a HTCC

alapítója, elnöke és vezérigazgatója és Kovács A. Péter az Ugandai Köztársaság tisztetetbetĺ
konzulja nyitotta meg. A kiáttítás megnyitóján kcizel90 fő vett részt, többek között több afrikai
ország nagykövete és konzulja képviseltette országát (Angola, Seychelle-szigetek, Egyiptom,
Szudán, Ghána, Sierra Leone, Eritrea, Sáo Tomé és Príncipe, Szaharai Arab Demokratikus
Köztársaság, Namíbia, Jemen, Palesztin Áltam, Ecuador).

BANGLADEsl K|ÁLLÍTAS
|dőpont: 2016. május 10 - szeptember 10.

Nézőszám: 350 fő
Feladatok: A programot több mint egy éves előkészítés előzte meg. A tárgyatások után kerÜlt
sor a Bangladesi Népi Kciztársaság bemutatására. A kiáttítás anyagát tekintve képekbőt,
zásztókbót és népviseletekből átt. A Bangladesi Tiszteletbeli Főkonzulátussal való
egyÜttműködés nagyon jó vott. (Pt. a Bangla Étterem kisebb étetfatatokat készített a bengáti

emberek áttat fogyasztott étetekbőt. )
Leírás, megvalósulás: A megnyitón részt vett a diplomáciai testÜlet jó néhány tagja (pt.

Palesztin Áltam, Katar, Mauritius, tndia, Pakisztán, Eritrea, Jemen, Uganda, Angola,
olaszország, lrán, Irak, Kurdisztáni Autonóm Régió, Chile, Ciprus és más országok nagykövetei
és konzuljai). A kiáttítást megnyitotta Lastofka János - a KÜlgazdasági és KÜtÜgyminisztérium
Azsiai és Csendes-óceániai főosztátyvezető-helyettese, továbbá Nyerges Ambrus, a Bangl.adesi

Népi Köztársaság tb. főkonzutja és Dil'ara Csittik vo|'t nagykövet, az Azsiai-Magyar EgyesÜlet

etnöke. A kiáttítás megnyitón kb. 80 fő vett részt.

,,HoNDURAS'' című kiáttítás
ldőpont: f016. szeptember 2í - november 17.
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Helyszín: 7ász\őgyűjtemény
Nézőszám: 80 fő
Feladatok: A kiáttítás etőkészítése még augusztusban kezdődött, dr. Blauer lstván Hondurasi
Kciztársaság tiszteletbeli konzutjávat történt megátlapodás értelmében szeptember vége felé
etkészütt a kiáttĺtás. Megáttapodtunk a kiáttítás anyagának összetételéről.
Leírás, megvalósutás: A kiáttítás a tervezett időpontban megnyitásra kerÜlt. A megnyitón részt
vettek: dr. Blauer lstván, a Hondurasi Köztársaság tiszteletbeli konzulja, dr. Suha György
címzetes egyetemi tanár, a Kĺllgazdasági és KÜtÜgyminisztérium miniszteri biztosa és őexc. Tóth
Tamás nagykövet, a Latin-amerikai - Magyar Egyesület elnöke. A kiáttítás narrátora immáron
harmadik alkalommal Kembe-Sorel Artur színművész, az Afńkai - Magyar Egyesütet szóvivője, a
7ász\őgyűjtemény ,,arca'' volt. A megnyĺtót színesítette Milus Atida és Mĺlus Kíra táncművészek
fellépése, akik hondurasi táncokat adtak elő. Ezt követően a fogadásra kerljlt sor. (A résztvevők
közt megjelent a Palesztin Áltam, Sierra Leone, Burundi, Mexikó, Kuba, Katar, Horvátország
nagykövete is.)

zĺłsztocyŰ.lreĺłÉNy - ELoADÁso K, EGYÉB REN DEZVÉNYE K

VEXILLOLOGIAI NAP
ldőpontja: 2016. február 20.

Látogatók száma: 120 fő
Fetadatok: A résztvevőkkel való kapcsotatfelvétel, a program elképzelése, a
meghívók elkÜldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvatósutás: Az aktuális etőadások témája átöteti a történelem és a mai vitág zászlő
kuttúráját. A konferenciát dr. Pandula Attita professzor, az ELTE Segédtudományok
tanszékvezetője, a Magyar Heratdikai és Genealógiai Társaság etnöke, a Magyar Áttami
Heraldikai Bizottság tagja nyitotta meg, amelyen dr. Diószegi György Antal művelődéskutató,
Cs. Kottra Györgyi nyugalmazott muzeológus, Lévay Ernő és Szabó Jútia zásztószakértők,
valamint Batogh László, a ,,Ba[ogh Gyűjtemény'' tulajdonosa' a Zász\őgyíijtemény alapítója, a
MagyarországiĹászLőtársaság elnöke tartottak magas színvonatú etőadásokat.
A 200ĺ-ben ĺndult előadássorozat részeként kerütt sor az újabb, a X|V. a Vexillológiai Nap

megrendezésére. Magyarországon ez az egyetlen olyan nyilvánosan is meghirdetett előadás-
sorozat, amely évente egy alkalommal a zászlők vitágávat foglalkozik.
Az aktuátis etőadás témája átöteti a történelem és a maĺ világ zászlő kuttúráját. Az előadást dr.
Pandula Attita professzor, az ELTE Segédtudományok tanszékvezetője, a Magyar Heraldikai és
Genealógiai Társaság e[nöke, a Magyar Áttamĺ Heratdikai Bizottság tagja nyitotta meg.
A rendezvény a zászlókrót és azt kiegészítő címerekről szót. A ,,zász\ős napon'' többek között
dr. Pandula Attila professzor Albert Zoltán, Cs. Kottra Györgyi, Horváth Zottán tartott előadást.
Történelmi zászlőkrőt (1500-as évek oszmán Birodalmi zászlókról, Kambodzsa történelmi
zászLői) és ma használt zászLőkről hangoztak el magas színvonalú előadások.

,,cs I LLAGOSVÉ NYE N a zĺszuocyŰľEmÉuwEL'' - szakrális utazás Kalotaszegen
ldőpontja: 2016. ápritis ó.

Nézőszám: 75 fő
Feladatok: A résztvevőkket való kapcsolatfelvétel, a program elképzelése, a meghívók
e[kÜldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósutás: Erdéty egyik tegérdekesebb részéről kerütt bemutatás (Katotaszeg). A
vetítéssel egybekötött etőadáson elhangzott ismertetésben szerepeltek az un. piramisok,
gömbötyű kcivek.
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Az etőadást olasz Ete|'ka színművész és Posch Dániel, a Csillagösvény Utazási Iroda atapítója
tartotta.

,,Budapestí00, Nagykörút'' c. kétnapos rendezvény
ldőpont: 2016. ápritis 16-17.
Nézőszám: 300 fő
Fetadatok: A résztvevőkket vató kapcsolatfelvétel, a program elképzelése, a meghívók
elkÜtdése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: Etső alkalommaI rendezték meg ,,Budapest100, Nagykörút'' című
rendezvényt. A Zásztógyűjtemény mindkét nap nyitva vo[t, s a zászLők történetérőt szótó

etőadásokat tartottunk. Nagyon sokan keresték fel ez idő alatt a Zászlőgyűjteményt. Többen
jelezték, hogy későbbiekben is szeretnének eljönnĺ elcíadásainkra.

VEX|LLoLóG|AI NAP
|dőpont: 2016. ápritis 23.
Nézőszám: 70 fő
Fel'adatok: A résztvevőkket való kapcsotatfelvétel, a program elképzelése, a meghívók
elkÜldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósu[ás: 200í -ben indutt e[ ez a zászlótudományi sorozat, mety ismeretterjesztő
előadásokat tartalmaz a zász\ők vitágábót. A kezdetek óta olyan kivátó szakemberek jönnek el
etőadást tartani, mint pl. dr. emeritus professzor Bertényi |ván, dr. Pandula Attila, dr. Csáky

lmre, Cs. Kottra Györgyi, Hoppát Dezscí, Horváth Zoltán, dr. Bíró Attila, dr. Rainer Pá[.

(Szeretném megjegyezni, hogy az ország minden pontjárót jönnek elcĺadni, illetve meghallgatni
az etőadásokat.) A mostani konferencia is több újdonságot hozott. A történelmi előadások
mellett, mint modern előadási anyag jelent meg az ,,Ausztrál zászLő története'' Lévay Ernő

etőadásában.
A X|V. Vexittotógiai Napon dr. Pandula Attita professzor megnyitójával elinduttak az előadások.
Dr Diószegi György művel.ődés kutató a Szent |stváni kortót Hunyadiig bezáróan tartott etőadást
azász|ók hasznátatáról; ezt követően Cs. Kottra Györgyi főmuzeológust (Hadtörténeti Intézet)
az ,,1941-es és 1948-as szabadságharcos zászlók átadásáról'' hallgattunk meg; valamint Szabó
Jútia zásztószakértő ,,Mikroállamokzászlői,' címmel tartott etőadást. Lévay Ernó az ausztrál
zászlőtcirténetérő|' beszétt, dr. Pandula Attita professzor az ,,ĺ\rvavármegye zászlőjárőt'' tartott
etőadást. A konferencián rövid szünetet tartottunk, amikor szüleivel megjelent a kis 3,5 éves
Gorán, aki nemcsak fetismeri a vitág összes zászlőját, hanem írni és olvasni is tud. Beírt a
vendégkcinyvbe, majd tudását bemutatva orosz nyelven is írt néhány mondatot. Ez azért
érdekes, mert a 7ászlogyűjtemény 20 éves fennállása óta ilyen fiatal ,,zászlőszakértő'' még nem
járt a kiáttításon!

,,A V|úGRiL'' című etőadás
tdőpont: 201ó. május 30.

Nézőszám: 70 fő
Feladatok: Első alkalommal kerĺ]tt megrendezésre ,,A Világról'' c. előadás. Több konzul,
nagykövet tett fetkérve arra, hogy tartsanak előadást a kÜtönböző térségek kütpotitikai
eseményeiről, összefÜggéseirőt.
Leírás, megvatósulás: Az előadáson fetszólatt Mészáros József, Mauritius tb. konzutja, dr. Aszódi
Zoltán, az Egyesi.itt Arab Emírségek képvisetője, Galambos Tamás, a Bahreini Kirátyság

kereskedelmi képvisetője, Sliman Ahmed, a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság
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képvisetője, dr. |sa Munir, az lraki Köztársaság, Kurdisztáni Autonóm Régió képvisetője. A jó
hangulatú etőadást kisebb fogadás követte.

mÚ z ĺulłto x ĺ'rł.lÁll sł és IÁAGYAR vl úcrłuuozó
|dőpont: 2016. május f1-zf.
Nézőszám: A Magyar Nemzeti Múzeum becslése atapján a két nap atatt 8-9000-en keresték
fel a rendezvényt.
Helyszínek: Magyar Nemzeti Múzeum kertjében a 2í. ,,Múzeumok Majálisára'' ker[jlt sor.
Ugyanezen a napon került megrendezésre a ,,Magyar Vitágtatátkozó,,, melyen negyedik
alkalommal vett részt a 7ászlőgyŰjtemény.
Feladatok: A program kitalálása, kapcsolattartás a résztvevőkket és a befogadó intézménnyel.
A rendezvényhez szĹikséges feltétetek megbeszélése, a kiáttítási anyag odaszáttítása' a program
lebonyolítása.
Leírás, megvalósutás: A Zász\őmúzeum a ,,Múzeumok Majálisán'' immáron 2ĺ. alkalommal vett
részt. A Magyar Nemzeti Múzeum becslése atapján két nap alatt kb. 8-9000 ember kereste fel
a rendezvényt. A 7ászłőgyűjtemény közcisen vett részt a német Stiefet Eurocart cégget (kb. 10

éve). Sokan érdektődtek a ,,sátrunk'' iránt. Többen jelezték, hogy az egyik legszínesebb kiáttítás
volt a majálison.

,,A V|úG oRSZÁGA|N 
^Kz^sąLol'' 

előadás (1. rész)
|dőpont: 20í6 június 22.
Nézőszám: 60 fő
Feladatok: Az etőadás megszervezése, teremrendezés és a technika berendezése.
Leírás, megvalósutás: Az etőadó Cs. Kottra Györgyi nyugalmazott muzeológus és Balogh Lásztó
a ĹászLőgyűjtemény vezetőj e volt.
Az etőadáson, mint a címben is utalás történt rá,a világ országainak zászlóinak jetentésérőt és
történetérőt hatthattak.

,,A VILÁG zĺsztol" etőadás (f. rész)
ldőpont: 2016. augusztus í3.
Nézőszám: 50 fő
Fetadatok: Program kigondolása, előadók felkérése, rendezvény lebonyolítása.
Leírás, megvalósutás: Az etőadást dr. Pandula Attila (ELTE professzora, a Magyar Heraldikai és
Genealógiai Társaság elnöke, Magyarország Nemzeti Címer Bizottság tagja) és Szabó Julia
zászlőszakértő tartotta. Mindkét szakember kivátó előadásokat tartott. (Dr. Pandula Attila a
történelmi zász\őkrőI beszélt, Szabó Jútia a mikroállamok zászlóiról tartott beszédet, vetítést).

,,A VtLÁG zĺszuol" etőadás (3. rész)
|dcípont: 2016. szeptember 9.

Nézőszám: 50 fő
Feladatok: Az újabb előadásra dr. Kerner János utazót, földrajz tudóst és Horváth Zottán
vexillológust (zászlószakértő) kértiik fet.
Leírás, megvalósutás: Mindkét szakember kivátó előadásokat tartott. Dr. Lerner János a
namíbiai és botswanai utazásának érdekességeirőt tartott etőadást. Horváth Zottán a mai zászLó
tervezésről, használatról beszélt, illetve néhány érdekességre hívta fet a figyelmet a zászlők
vitágábót. Említésre kerÜltek az olimpián résztvevő országok zászlói is.
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rlołoÁs: ZENE, |RoDALoM, zĺszuox
ldőpont: 2016. október í 1.

Nézőszám: 50 fő
Feladatok: A program egyeztetése a résztvevőkkel, hirdetés, meghívók elkÜldése, részvétel
és etőadás a programon.
Leírás, megvalósulás: Érdekes e|'őadás a Ĺász\őgyűjtemény vendégei számára. A címbőt ĺs
kitűnik, hogy a megszokott zászlőkrőt szótó előadás most egy összetett tematikájú estbe
ágyazódott bete. A zenei otdatrót Benkő Lásztó az omega együttes vezetője és Bereményi Géza
író, rendező (mindketten Kossuth-díjas művészek) jöttek el. A zászlók vitágárót Balogh László,
a Zász|őgy íij temé ny vezetőj e beszé [t.

Mindkét művész előadást tartott - a zenei és irodalmi étetük atapján - arró[, hot és mikor
tatátkoztak azászlőkkat, s alkotásaik során milyen közel kerÜltek a zászlők vitágához. Szóba

kerÜlt az is, hogy nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi vitág zenéjében és irodalmában hol
bukkannak fet a zászlók. Érintettiik a zene és irodalom kapcsán a kÜtönböző országok himnuszait
is. Az etőadás alatt többször bejátszottunk olyan zenét és irodatmi szemetvényeket, melyeknek
közÜk volt a zász\őkhoz. A program egy rövid fogadással zárutt, itt tehetőség nyítt a művészekkel
való személyes beszélgetésre is.

eloĺoÁs: VEX KLUB (Zásztókat szeretők ktubjának napja)
|dőpont: 201ó. november 26.

Nézőszám: 40 fő
Fel.adatok: ,,VeX Klub'' első alkalommal szerveződött. Mindazokat szeretettel vártuk, akik a
zászlők vitágárót szeretnének többet tudni.
Leírás, megvalósulás: A ,,Vex Klub'' rendezvényén részt vevők nagyon aktívak vottak. Több
ismert szakember is etjött (pt. dr. Pandula Attila, az ELTE professzora, Horváth Zoltán, a WOFT
magyarországi képvisetője, CS. Kottra Györgyi a Hadtörténeti Múzeum nyugalmazott
főmuzeotógusa.) Várhatóan tovább fotytatjuk az elkezdett rendezvényt 2017-ben.
rloĺoÁs: 

^z^sąLoK|dőpont: 2016. december 17.

Nézőszám: 50 fő
Fetadatok: AzászLőszakértők felkérése, a program hirdetése, lebonyolítása
Leírás, megvalósulás: Mindhárom kiváló etőadó - dr. Csáky |mre ezredes, zászlótcirténész,
Parragh Ferenc magyar származású francia zászlőszakértő és Hoppát Dezső zász|őszakértő -

kÜtönböző korok zásztótörténetéről tartottak vitaindító etőadást. Aű. etőadások címei:

,,Középkori kereskedelmi ftották zászlős hajói'', ,,Afrika országainakzászLó változása a 2000. év

után'' és a ,,Magyar telepÜlések jetképrendszere 2010 után''. Az előadások után beszélgetés
következett az előadókkal.

zĺĺszuocvŰJTEMÉNY - FELÚJ ÍTAs, BESZERZÉS

FELÚJÍTAS
f016. jútius hónapban az alábbi fetújítás, javítás történt:

- a kisterem mennyezetének javítása
- a nagyteremben a 20í 5-ös vízbetörés okozta károk festése
- a bejárati tépcső és fotyosó tépcső festése

BEsZERZÉsEK
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- Riasztó szerelés, új hátózat kiépítése

3. Gatéria

Intézményünk egy nagy múttú, kortárs képzőművészeti galéria. Ezen tútmenően egy kicsinyített
kulturális kcizpont szerepét is fetváttatja. A Józsefvárosi Gatériában szinte minden programtípus
megtalálható (ismeretterjesztő előadássorozatok, koncertek, klubok, fogtatkozások).

Mennyiben valósultak meg a tervek, s milyen újdonságok ker[]ltek bevezetésre 2016-ban?

,,A kuttúra és a művészetek szigete a Józsefváros szívében'' szlogenÜnknek megfelelően
továbbra ĺs az volt az alapvető célunk, hogy Józsefváros hírnevét és megítétését javítsuk, az itt
étcík számára egy szerethető és a tokátpatrióta mentalitást etősegítő' magas szellemi színvonalú
közösségi, kutturális teret gond ozzunk.

A Józsefvárosi Gal'éria arcutatát a képzőművészet határozza meg. Éves munkatervÜnkben
kĺfejtettük, hogy többek között azokat a programjainkat szeretnénk továbbfejteszteni és

bővíteni, melyek ehhez a témához kapcsotódnak. Ennek az elhatározásnak az
eredményeképpen még több beszélgető estet szerveztÜnk, ahol a művésszel/művészekkel
személyesen lehetett tatátkozni. Továbbá olyan önáttó, komplex rendezvények is szlilettek,
melyeken egy-egy kiáttítás témáját más művészeti ágak bevonásával, megjelenésévet ötvöztük
(pt. Szárik világa, Képben vagyunk). Minden korosztályt igyekezt[ink bevonni múzeumpedagógiai
foglalkozásai nkba (pt. szövés, plakátkészítés).
Az idei évben nagyon fontos célunk volt az is, hogy könnyiĺzenei koncerteken keresztiil a

fiatalabb közönséget is bevonzzuk házunkba. Ez sikeresen megvalósult a ,,Könyvjelző Zenei
estek'' formájában, melyeket heti rendszerességget, keddenként tartottunk. Ez a

kezdeményezés már 2015.ben elindult ,,B[ues-fröccs'' néV alatt, s 201ó-ra érte e[ azt a magas

nézőszámot, ami az átlandó teltházat jelentette.
Természetesen a többi programtípusunk is fejtődött, változott. Pl. a ,,Józsefvárosi
Szabadegyetem'' sorozat hetyett ,,Józsefváros Egyetemváros'' címmel olyan előadásokat
szerveztünk, melyek egy-egy érdekes témán kívüt a kerületünkben tévő egyetemeket is
bemutatatta.
A terveinknek megfelelően, a gyerekeknek szervezett produkciók terén, nagyszabású
egyszerűsítést hajtottunk végre. Az év során ĺ2 alkalommal szervezet[]nk programot, melyek
az év utolsó hónapjaira, a korábban nagyon kedvezményes árak után már a kerÜleti csoportok
számára ingyenesek lettek.

Programjainkkat idén is kapcsolódtunk a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Festészet Napja
programsorozatokhoz. |dén ez bővÜlt a Cafe Budapest (őszi) fesztiváttat.
A hagyományos dr. Supka Magdotna művészettörténész emlékének szentelt októbeń
kiáttításunkon most Rékassy Csaba grafikusművész szerepett. A hagyományos Százados Útĺ
MĹivésztelepi kiáttításunk ebben az évben Szekeres |stván festő- és grafikusművészt mutatta be.

A Magyar Ptakát Társaság közreműködésévet 48 hazaĺ és lengyet alkotónak az 1956-os magyar
forradalom tiszteletére készített ptakátjaiból rendeztünk nagyszabású kiáttítást illusztris
vendégek meghívásával. Többek között ezzel kapcsolódtunk az í956-os forradalom és

szabadságharc ó0. évfordutója atkatmábót rendezett országos programsorozathoz.

A JózsEFVÁRos! GALÉRIA KULTUnłus RENDEzVÉNYE!
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cĺlÉnlĺ EsTEK

Ez a programtípus alapvetően zenei, irodalmi és színházi műfajok bemutatása, melyek
áttatában este kezdődnek. Egy közművelődési, művetődési intézménynek mindenkor fontos
feladata, hogy váttozatos produkciókat mutasson be, melyek magas színvonalat képviselnek,
szórakozást nyújtanak és etérhetcí áron, vagy díjtatanut tátogathatók. A cétközönségünk körét,
- melyet 2016-ban beadott munkatervĺjnkben is leírtunk - szélesíteni akartuk (korosztály és

érdektődés tekintetében egyaránt). E tekintetben elért sikereinket nagymértékben
köszönhetjÜk a Gatéria estek változatos programjaĺnak, köztük kiemelten a hetente isméttődő,
201 ó-ban sikeresen beindított Kcinyvjetző Zeneĺ esteknek.

Estjeinket a 20í6-os munkatervben eredetileg a következő típusokra osztottuk, melyek
változásokon mentek keresztül:
Az eredetileg ,,B[ues-fröccs''-nek nevezett típusbót lettek az etőbb említett ,,Könyvje[ző Zenei
estek'' (jazz-, blues produkciók), metyekbőt az évi ,|0 hetyett évi f7 valósult meg. (Ezek is

,,Galéria estek'', de a felsorolásban megtartjuk a sorozat ezen megkÜlönböztető nevét.)
Terveink szerint az összes többi etőadói mtĺfajt és témát két programtípus alá soroltuk. 'Nap-
tár'' galéria estek és az ,,|n memoriam... - emtékĺit a legkedvesebbnek''. E két elnevezést a
továbbiakban nem használtuk, ezért most csak ,,Ga[éria estek'' cím alatt kerültek bemutatásra.

KÖNWJELZo zeNĺl ESTEK 1.

Etőadók Fekete Jenő - Horvát Misi Duó

ldőpont: 2016. január 2ó.
Nézőszám: 20 fő
Feladatok: Kapcsolatfelvétel, a program hirdetése, technikai fetkészÜlés, a programon vató
részvétel és moderálás.
Leírás, megvalósulás: A Gatéria zenés rendezvénysorozata, mety önáttó programmá nőtte ki

magát, a kezdetektől fogva folyamatos emelkedést produkátt a nézőszám tekintetében. A 2016.

évi etső est azonban visszaesést mutatott, ami januárban a kultúra minden terÜletén jettemző.

A fettéptetett művész, Fekete Jenő nagyon is népszerű és ismert e[őadó, akit a zenei szakma is
nagy megbecsi'jlésben tart, sőt a legautentikusabb magyar blues zenésznek tartja. A vele játsző,
fiatatabb Horváth Misi ma már szintén jót csengő név a zenei életben. A koncert kifogástalan
volt, a hangulat remek, a művészek hozták a renoméjuk szerinti színvonalat. A rendezvény etső

volt a sorban, melyet online közvetítettÜnk az interneten, egyelőre nem meghirdetve, kísérteti
jettegget.

KoNWJELZo zElĺĺl ESTEK 2.

Etőadó: Török Áaám
ldőpont: 2016. február 23.

Nézőszám: 40 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszet való kapcsolattartás,
szerződéskcités, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,

konferálás, technikai fetkészÜtés, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A Könyvjelző Zenei Estek keretében kortárs jazz-, blues és egyéb Veretes
zenei produkciókat mutatunk be. A Könyvjetző Zenei Estek, mely a Gatéria estek folkzenés
rendezvénysorozatának utódja, igazábót március f2-én startolt, de már a februári koncertet is
annak szellemében rendeztÜk. A Budapesten és országos szinten egyaránt legendás jazz-rock
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etőadót, fuvotást, énekest, zeneszerzőt, Török Ádámot hívtuk meg. A vil'ág zenei sajtójában is
komoly elismeréseket besöprő művész a reputációjához mérten szerény nézőszám előtt adott
professzionális hangversenyt. Az este egyébként művészi és kutturátis értelemben igazi étmény
vo[t. A művésszel a Józsefváros újság is riportot készített, mi pedig e koncert egy résztetét
fettöttöttijk a közösségi vi deó- megosztó helyre.

KoNWJELZŐ zeľrl ESTEK 3.

Etőadók: Tóth Réka és Csiki Ági
|dőpont: 2016. március 7f. kedd 19 őra
Nézőszám: 15 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsotattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon'
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósutás: A koncerten Chavela Vargas, legendás mexikói énekesnő dalai hangzottak
e[, amelyek a mexikói kuttúrában meghatároző jetentőségűvé váttak. A nyers őszinteséggel
megfogalmazott dalok számunkra is ismerősen hangoztak: szerelemről, szakításról, életről és
hatátrót szóltak. A szándékosan intim, hangosítás nélküli megszólalás etvarázsolta a közönséget.

KoNWJELZo zĺurl ESTEK 4.
Etőadók: Szőke Szandra - Cseke Gábor MEMORY PALACE
ldőpont: ?:016. március 29. kedd 19 óra
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel vató kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és közönségszervezés. Részvétet a programon'
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvatósulás: A formáció MEMORY PALACE című albumának datait adta ető. Intim, finom
zenét játszottak, amely a jazz-t dalba oltott irodalomként definiátta. Szandra maga írja angol
nyelvű szerzeményeit, melyeket Gábor hangszerel. Dalaikban a szövegek fontossága
egyenrangú a muzsikáéval, s visszatÜkröződik abban. Több stítust fetötető zenéjÜk ''révedező,

titkolózó, kukucskátó'' muzsika, mely egyszerre invitát ringató utazásra és elgondolkodásra. A
márciusban debÜtátt Memory Palace című első saját szerzeményljk, s a Vll. Jazzy Dalversenyen
harmadik helyezést ért el.
Nézőszám:24 fő

KONWJELZO ZEHEI ESTEK 5.

Etőadó: Mohai Tamás
ldőpont: 2016. ápritis 5.

Nézőszám: 3f fć5

Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és közönségszervezés. Részvétet a programon'
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósutás: A gitáros.énekes-dalszerző a hazai zenei élet egyik enfant terrible-je. Bő

harminc éves pátyafutása folyamatos kaland zenekarokon és stílusokon át. Megalkuvásoktót
mentes művészi tevékenysége valódi, kütönteges érték, előadása mindĺg izgalmas,
szórakoztató, egyedÜtáttó étményt ígért, s ezt az ígéretet be is váltotta. Nagyon jó hangutatú
koncert vo[t, a befejezés tervezett időpontja egy órával későbbre csúszott.

KoNWJELZo zrľrl ESTEK ó.
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Etőadók: Gereben Zita - Horváth Gábor: oUR PLAcEs
|dőpont: 2016. áprĺtis 12.

Nézőszám: 14 fő
Feladatok: A program kĺválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon'
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A formáció személyes élményeken alaputó saját dalokat adott elő, otyan
témákban, amelyek más emberek életének is része, empirikus étménye. A hattgatók magukénak
érezhették a zene és a szöveg mondanivalóját, tarta[mát. Az énekesnő második lemezén a
dalok stílusjegyei az R'n'B, PoP, blues, a rock és természetesen a jazz ektektikusságát
hordozzák, ebbőt az eklektikusságbót kaphattak ízetítőt a vendégek, professzionális előadást
élvezve mind az ének, mind a zongorajáték tekintetében.

KÖNWJELZŐ zĺNĺl EsTEK 7.

Etőadó: Halper-Hendrix Experiment
ldőpont: f016. ápritis 19. kedd 19 őra
Nézőszám: 22 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskcités, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétet a programon,
konferá[ás, hangtechni ka kezelése.
Leírás, megvalósulás: A Halper-Hendrix Experiment Jimi Hendrix számait játszotta jazz-es
felfogásban. A kvartett tagjai kivétet nétküt nagyszerű muzsikusok, a zenekar vezetője, Halper
Lásztó nemzetköziteg jegyzett atakja a jazz-nek, olyan világsztárokkal muzsikál, illetve készít
lemezt, mint Steve Gadd (2012. MÜPA)vagy Randy Bracker (20í0). Hajas Lásztó dobon, Kosztyu
Zsolt basszusgitáron kísérte őt, s Kollmann Gábor egészítette ki mindezt szaxofonon. A műsort
Beatles.feldolgozások és saját szerzemények színesítették. A közönség tagjai érezhetően a
jazzértőksoraiból kerültek ki, és nagy örömmet fogadták a világszínvonalú produkciót.

KONWJELZO ZEUEI ESTEK 8.

Etcíadók: Garda Zsuzsa - Benkő Zsott duó
ldőpont: f016. ápritis 2ó.
Nézőszám: f1 tő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és közönségszervezés. Részvétet a programon'
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvatósulás: A duó országszerte rendszeres vendége kisebb kluboknak, fesztiváloknak
egyaránt. Mindkét tagja nagyszerű, nagyhírű zenekarokban szerzett rutint és hírnevet egyaránt.
Zsott játékában minden zenei stílus keveredik, s a kialakuló egészhez jót fetismerhetően társut
saját játék íze, soundja, egyénisége. Zsuzsa erős, ézelmektőt fűtött hangja, a nyersességet és

a kivátó képzettséget remekÜl ötvöző énektechnikája jót illik hozzá, és a zenei világhoz, amit
játszanak. A dalokat sokszor formátják a maguk szájizére, spontán, improvizatív ĺjtletekket
tűzdelve. így tettek ezen az estén is, szép számú közönségÜknek rendkívül energikus,
ugyanakkor bensőséges, közvetlen hangulatú koncertet adtak.

KoNWJELZŐ zĺnĺl ESTEK 9.

Etőadók Eleanor Young Swing Trio
|dőpont: 2016.május 3.

Ĺl

ľ

t-

I
I,i
r..T

ľi

r

t

l.i

Ii

l''

'

['.

[.

tr

ll

t:

ffi

[.'

1,,

l'

60



fl

.l

I

t

il

f'

t

I

I

Nézőszám: 3f f ő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és kĺizönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A francia gypsy jazz tuzes szenvedélye etbűvötő énekes datlamokkal
párosítva. Rövĺden így jettemezhető az Eleanor Young kanadai jazz énekesnő áttat vezetett
swing trió muzsikája. Sidoo Attita virtuóz gitárjátéka Jakab Viktor lendületes és izgalmas
harmónia vezetésével karöltve katuzotják e[ a hallgatót a mútt század eteji jazz éra időtáttó
klasszikus dalainak vitágába. A koncert a Django Reinhardt féle muzsika bővérű, szenvedélyes
hangulatában telt e[, a várakozásoknak megfelelően igen magas zenei színvonalon.

KoNWJELZo zenel ESTEK ío.
Előadó: CockLers egyÜttes
ldőpont: 2016. május í0.
Nézőszám: 31 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel va[ó kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és közönségszervezés. Részvétet a programon'
konferálás, hangtechni ka kezelése.
Leírás, megvalósulás: A zenekar frontembere így írja te a formációt: 3 darab kókter véletlen
tatátkozásának hangképei a vétlenség ártatlanságával fűszerezve. A Bacsa Gyula lzongora/,
Boda ..Zĺvi'' Gábor / gitár, ének/ és Kőszegi Zsolt /ének/ alkotta triumvirátus szinte hangtalanul
cseni a köz eté a múlt jövő feté vezető útját' amit néha jelennek is neveznek itt-ott.
A fenti bemutatáshoz ĺttő művészi zaklatottság jellemezte az előadást, az underground zenei
stítusjegyei közé tartozó nyers hangzás remek hangszeres játékkat és énektudássat ötvöződött.
A műfaji eklektikusság ellenére valamiféle egységbe kert]ltek a dalok, a közönség jobbára jazz-
rajongókbót áttó többsége megetégedéssel fogadta a művészi másságot.

KoNWJELzo zrľrl ESTEK 11.

Etőadó: Szakonyi Mitán
|dőpont: ?016.május 17.

Nézőszám: 29 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és közönségszervezés. Részvétet a programon,
konferálás, hangtechni ka kezelése.
Leírás, megvalósulás: Szakonyi Mitán oszlopos tagja volt a Budapest Voices-nak, és 2013 óta
énekel a Balázs Elemér Group-ban is. Za[a megyei zenekarával is rendszeresen fettép, így
folyamatosan ingázik a Balaton nyugati csÜcske és a főváros közt. Tavaly az Eurovíziós
Dalfesztiváton vokalistaként képviselte országunkat BOGGIE produkciójában. Egyéb
formációkban hol énekesként, hol gitárosként, de otthoni zenekarában pétdáut bittentyűsként
vesz részt. Utcazenész múttjábót adódóan szóló-produkciói a klasszikus ,,egyszálgitáros''
megoldássat működnek. Ilyenkor a kedvelt nemzetközi pop-rock slágerek, a magyar igényes
popzene' valamint az á[ta[a kedvelt, kevésbé ismert dalok keverednek. A mostani etőadást a
megelőzcíekhez hasonló profizmus jellemezte. A kivételes énektudást és hangszínt meggyőző
gitárjátékkal kísérte, a repertoár pedig kivátó datokbót átlt.

KoNWJELZo zrNĺl ESTEK 12.
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Etőadó: Pejin Lea
ldőpont: f016. májusf4.
Nézőszám: 7f fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon'
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: Lea a Vajdaságban szĹjtetett és nőtt fe[, most Szegeden első éves
egyetemista. Zongorázott és fuvolázott korábbi zeneiskolájában, gitározni már autodidakta
módon tanult meg. Versek megzenésítésével kezdte pátyafutását, ma már saját dalokat is ír,
ugyanakkor mások dalait is játssza. A muzsikálás mellett írással is foglalkozik. Zenei és irodalmi
műveibőt egyaránt a fiatalság fńssessége árad. A Gatériába egy másik etőadó kíséretében
érkezett, aki időnként énekszólammal és gitárkísérettet egészítette ki az etőadást.
Produkciójukat még nem jellemzi a zenei kiforrottság és magabiztosság, ugyanakkor személyes
etőadói varázsukkal és nyilvánvalóan kiemetkedő tehetségükket nagyon is meggyőzték
hattgatóságukat. Magyar versek megzenésített verziójával és saját datokkat egyaránt
szórakoztatták a nagyérdeműt.

KÖNWJELZo zĺtĺĺl ESTEK 13.

Etőadók: Lakatos Ágnes és Csuhaj Barna Tibor - Voice and bass
|dőpont: 2016. május 31.

Nézőszám: 33 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel vató kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon'
konferálás, hangtechni ka kezelése.
Leírás, megvalósulás: Az ének-bőgő duó játék nagy kihívás a zenészeknek, rendkívÜli
összeszokottságot, technikai tudást igényel, lévén, hogy két intonálós hangszer . harmónia
hangszer nélkü[, a zene spektrumának két szétérőt - atkotja a muzsikát. Világviszonylatban is
csak néhány páros vállalkozott egy tetjes temezanyag rögzítésére ebben a fetáttásban. A műsor

anyagát jórészt saját kompozíciők, valamint ismert jazz és rock feldolgozások atkották.
Lakatos Ágnes a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-ének tanára. Csuhaj Barna Tibor a

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-bőgő tanára.
A koncert nagyon jó hangutatú volt. A virtuóz nagybcígő-játék mettett a professzionálisan énektő
Lakatos Ágnes jó humorával' és etbűvötő etőadói vénájávat is megnevettette a k<izönséget.

KoNWJELZŐ zĺľrl ESTEK,|4.
Etőadók: Ferenczi György és Pintér Zsolt
|dőpontja: 201ó. június 7.

Nézőszám: 80 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétet a programon'
konferálás, hangtechnika kezelése
Leírás, megvalósulás: Ferenczi György, a világszerte népszerű szájharmonikás, hegedűs, énekes
a magyar könnyűzene egyik legszínesebb egyénisége, akinek negyed évszázados pátyafutására
éppúgy hatott a country, a blues, a funky, a hip-hop és a rock 'n' rol[, mint a magyar népzene.
Játéka több mint kétszázhetven lemezen hal'tható, ebbőt húszat ő maga jegyez,jórészt az1991.
től2003-ig működő Herfli Davidson, majd a 2005-ben megalakult Rackajam nevű egyiJttesével.
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Pintér Zsolt mandolinost, gitárost, hegedűst teginkább a Rackajam soraiban táthatjuk
mostanság. Azt már kevesebben tudják ró[a, hogy 2008.ban az Acousticure nevű formácĺójávat
elnyerte az ,,Európa Legjobb Bluegrass-zenekara'' címet egy holtand fesztiválon, amelyet az
Európai Bluegrass Szövetség (EWOB) rendezett. Kettejük koncertje igazi csemege, kivételes
zeneĺ étmény vo[t. Nem csupán muzsikáltak, hanem zenei-művetődéstörténeti előadást is
tartottak, melyben meggyőzően mutatták be, hogy ,,a country-t és a blues-t csupán egy
milliméter választja el a magyar népzenétő[''. A koncert soha nem tátott teltházat
eredményezett. Több mint 80 nézo szorongott az előadáson, a hangulat pedig kiemelkedő volt.

KoNWJELZŐ zeNel ESTEK 15.

Előadó: Garland formáció
|dőpont: 2016. június ,|4.

Nézőszám: 32 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és közönségszervezés. Részvétet a programon'
konferálás, hangtechnika kezelése
Leírás, megvalósulás: Garland, vagyĺs fűzér, kapcsotódás az örök körforgáshoz, eszkilz az
imához, út a megváltás feté. A formációt 2014.ben Honyecz Ferenc zeneszerző-
producer alapította. Az alapvetően hárfára és énekre épÜtő kiilönleges és egyedi szerzeményei
csodálatos zenei utazásra invitálta a hattgatókat. A formáció stúdióalbuma a Hunnia Records
gondozásában 2016 júnĺusában jetenik meg. Az est fettépő művészei Sarkadi.Szabó Emese,
Émi - ének, Kányási |stván - hangtál', Honyecz Ferenc - hárfa.
Az etőadás abszolút beváltotta az elvárásokat, mind a spiritualitás, mind a zenei színvonal
terén. Az érdektődőket utólagos beszámolóik atapján valamiféle harmónia, nyugatom szállta
meg, s ebben a meditatív állapotban hattgatták végig a koncertet.

KoNWJELZo zrľĺrl ESTEK 16.

Etőadó: Amondó ,,LUK VAN'' kislemez-bemutató
ldőpontja: 201ó. június 7.

Nézőszám: 35 fő
Feladatok: A program kiválasztása, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétet
a programon, konferálás, hangtechnika kezetése
Leírás, megvalósítás: Az Amondó zenekar dalszerzője vezette fet etőadását, s a dalokat abban
a formában mutatta meg, ahogy megsz[ilettek, vagyis egy szál gĺtárral, hangszerelés és vokátok
nétkĹ]t. A szövegcentrikus datok előadása sokkal inkább szerzői estnek tűnt, semmint zenészi
produkciónak.

KONWJELZO ZENTI ESTEK 17.

Etőadó: Balázs Elemér Group
ldőpont: 2016. október 4.
Nézőszám: 51 fő
Feladatok: A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hi rdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése.
Leírás, megvalósulás: Jazz- blues- és világzenei koncertek kedd esténként. Balázs József.
zongora, Lakatos ,,Pecek'' Krisztián - bőgő, Czibere József ütőhangszerek, Balázs Elemér - dob.
A világszerte jót ismert és elismert kvartett számtalan műsorábót válogatott dalokat és
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szerzeményeket az itteni koncertre. Főteg a hamarosan Páđzsban, Berlinben, Londonban,
Bécsben és Tokióban felhangzó műsorukból adtak ízetítőt.

KoNWJELZo zĺlĺĺl ESTEK 18.

Etőadó: Benkő-Garda Band
|dőpont: 2016. október 11.

Nézőszám: 51 tő
Feladatok: A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hi rdetmény tervezése, kivĺtetezése és terjesztése.
Leírás, megvalósulás: Garda Zsuzsa és Benkő Zsolt országszerte rendszeres vendége kisebb
kluboknak, fesztiváloknak egyaránt. Mindkét tagja nagyszerű, nagyhírű zenekarokban szerzett
rutint és hírnevet. Benkő Zsott játékában minden zenei stílus keveredik, s a kiatakutó egészhez
jót fetismerhetően társul saját játék íze, hangzása, egyénisége. Zsuzsa erős, érzelmektőt fűtött
hangja, a nyersességet és a kivátó képzettséget remekÜl ötvöző énektechnikája jót illik hozzá,
és a zeneĺ világhoz, amit játszanak. A dalokat sokszor formátják a maguk szájízére, spontán,
improvizatív öttetekkel tűzdelve. Ezen a koncerten mindezt sikerĹ]lt maximálisan
megmutatniuk.

KoNWJELZo zEľrl ESTEK í9.
Etőadók: Sol'ati - otáh Tzumó Árpád zenekara
ldőpont: f016. október 18.

Nézőszám: 61 tő
Feladatok: A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etcjkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, kÜlsős, engedéllyel rendelkező
bÜfé megszervezése, a programon való részvétel.
Leírás, megvalósítás: otáh Tzumó Árpád - zongora, Pocsai Kriszta - ének, Heitig Tomi -

basszusgitár, Toni Snetberger - dob. A Solati zenekar igényes stílust játszó formáció, amiben
kÜtönbciző zenei hatások keverednek, mint pétdáut az R'n'B, a jazz, a sout.

A zenekar többnyire saját datokat játszott, e műsor előtt azonban Tzumó előadott néhány
magyar népzenéből merített jazz-átiratot. A műfajválasztással az egyre szűkÜtő jazz-kiĺzonség

szélesítése volt a céljuk, pétdáut a fiatalok érdektődésének felkeltése, annak tükrében, hogy

ezt a zenét manapság ĺnkább az idősebb generációk tartják csak életben, holott a

legbefogadóbb és legkreatívabb műfajról van szó. A koncert során élvezetes műsort adtak,
mĺközben zenei felkészültségÜkrőt és magas szintű hangszeres tudásukrót is tanúbizonyságot
tettek.

KoNWJELZŐ zĺľrl ESTEK 20.

Etőadók Halper.Hendrix Experiment
|dőpont: 201ó. október 25.

Nézőszám: 43 fő
Feladatok: A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétet.
Leírás, megvalósutás: A Halper.Hendrix Experiment Jimĺ Hendrix számait játszotta jazz-es
felfogásban. A kvartett tagjai kivétet nétkÜt nagyszerű muzsikusok, a zenekar vezetője, Halper
Lásztó nemzetköziteg jegyzett atakja a jan.-nek, olyan világsztárokkat muzsikál, illetve készít
lemezt, mint Steve Gadd (f012. MÜPA)vagy Randy Bracker (2010). Hajas Lásztó dobon, Kosztyu
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Zsolt basszusgitáron kíséri őt, s Kollmann Gábor egészíti ki mindezt szaxofonon. A műsort
esetenként Beatles-, LGT-fetdotgozások és saját szerzemények is színesítették.

xtuwlruŐ zgHel EsTEK 21.

Etőadó: Mojo Workings trió
ldőpont: f016. november 8.

Nézőszám: 100 fő
Feladatok: A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Leírás, megvalósulás: A közreműködő zenészek Honfi lmre olivér - ének, elektromos gitár,
diddley bow, Horváth János - ének, akusztikus gitár, stompbox, Szabó Tamás - ének,
szájharmonika, basszus harmonika, harmonetta voltak. A három zenész kütönböző zenei
íztésébőt és hátterébő|'f01í-ben egy kÜtönteges trió született, ötvözve a tradicionális blues., a
hatvanas évek beat-, illetve a későbbi korok pop dallamainak vitágát. A koncert hatalmas sikert
aratott, a hetyiség teljesen megtelt, sok érdektődő már nem is fért be.

KoNWJELZo zĺNĺl ESTEK 22.
Etőadó: Grunting Pigs
ldőpont: 2016. november 15.

Nézőszám: 88 fő
Feladatok: A produkció kivátasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon vató részvétel.
Leírás, megvalósulás: A ..Grunting Pigs'' Pribojszki Mátyás szájharmonika és Száz Ferenc gitár
duó műsora energikus, vidám, erőteljes és pozitív blues zene, amelyben a szájharmonika - mint
domináns szólóhangszer - igazán egyedi és sokszínű hangzása mellett a virtuóz gitárjáték,
valamint az ének jetenik meg, így alkotva kerek egészet. A duó műsorán angol nyelvű klasszikus
és kevésbé ismert blues darabok, valamint sok saját, - szintén angol nyelvű - szám szerepelt. A
formáció missziója az élő zene és elsősorban a blues zene népszerűsítése volt, igazĺ
han gszereken keresztÜ l, kizárólag étőben j átszottak.

KtNWJELzo zĺnel ESTEK 23.
Etőadó: Sonar zenekar
ldőpont: f016. november 22.
Nézőszám: 47 fő
Feladatok: A produkcĺó kiválasztása, adminisztráció, a technika és berendezés előkészítése,
hi rdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése.
Leírás, megvalósulás: A zenekar ,,filmzeneszerű, instrumentális progresszív popzenét'' játszott.
Produkciója egyszerre lazulós és feszÜlt, instrumentátis hangfolyam, melyben egyaránt fontos
szereplők a digitátis zajok, a hangszerek határait feszegető örök kísértetező kedv, a vizualĺtás
élménye, és a mindezeket katarzisként fetotdó pop. A tagokra egyaránt hatással volt a kísérteti
elektronika, a dallamos space rock, de a hiphop és a dub is egyaránt formálta zenéjÜket.
Folyamatos keresés és absztrakt megoldások, ingázás a downtempo és a feszült karcos rockzene
között. Erőtetjes lijktetés, feszes ritmusok, száltós gitártémák, szépen megkomponált zörejek
jellemezték. A SoNaR sajátos, kompromisszumok nétküti zenéjét az egész estés audiovizuális
koncertélmény tette fetejthetetlenné. A közönség szeńnt ,,ĺdőben keveset'' játszottak.
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A zenekar Szabó Bátint - gitár, Gossányi Tamás - basszusgitár, Kovács Marcell - billentyűsök,
programozás, Velkei Rudotf - dob voltak.

KoNWJELzo zĺNel ESTEK 24.
Etőadó: The Garland Band
|dőpont: 2016. november 29.

Nézőszám: 51 fő
Fetadatok: A produkció kivátasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hi rdetmény tervezése, kivitelezése és terj esztése.
Leírás, megvalósítás: Garland, vagyis fíjzér, kapcsotódás az örök körforgáshoz, eszkĺjz az
imához, út a megváttás feté. A formációt 2014-ben Honyecz Ferenc zeneszerző-producer
alapította. Az alapvetően hárfára és énekre épütő kül'önleges és egyedi szerzeményei csodálatos
zenei utazásra invitátták a hallgatókat. A formáció stúdióalbuma a Hunnia Records
gondozásában 201ó júniusában jelent meg. Az est fettépő művészei: Sarkadi-Szabó Emese, Émi
- ének, Kányási István - hangtál, Honyecz Ferenc - hárfa voltak.
A zenekar ezúttat is el.bűvölte a közönséget, igazi orientalista, misztikus hangulatot varázsoltak.

KoNWJELZo zEľrl ESTEK 25.

Etőadók: Lakatos Ágnes . Csuhaj Barna Tibor - Voice and bass

|dőpont: 2016. december 6.

Nézőszám: 56 fő
Feladatok: A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel,
moderálás, technikai lebonyolítás.
Leírás, megvalósutás: Az ének.bőgő duó játék nagy kihívás a zenészeknek, rendkívÜ[i

összeszokottságot, technikai tudást igényel, [évén, hogy két intonálós hangszer - harmónia
hangszer nétkÜt, a zene spektrumának két szétérőt - atkotja a muzsikát. Világviszonylatban is
csak néhány páros vátlalkozott egy tetjes lemezanyag rögzítésére ebben a fetáttásban. A műsor

anyagát jórészt saját kompoziciők, valamint ismert jaz'és rock feldolgozások atkották.
Lakatos Ágnes a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz.ének tanára. Csuhaj Barna Tibor a

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-bőgő tanára.
A már ideszoktatott, zeneileg igényesebb jazz-kozonség ezúttal is nagy lelkesedéssel fogadta a

produkciót.

KONWJELZO ZTXEI ESTEK 26.

Etőadók Ferenczi György és Pintér Zsolt
ldőpont: 201ó. december 13.

Nézőszám: 68 fő
Fetadatok: A produkció kivátasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése a programon vató részvétel.
Leírás, megvatósutás: Ferenczi Gyorgy, a világszerte népszerű harmonikás, hegedűs, énekes a
magyar könnyűzene egýk legszínesebb egyénisége, akinek negyed évszázados pátyafutására

éppúgy hatott a country, a blues, a funky, a hip-hop és a rock'n'roll, mint a magyar népzene.
Játéka több mint kétszázhetven lemezen hallható, ebbcít húszat ő maga jegyez, jórészt az1991-

tőt 2003-ig működő Herfti Davidson, majd a 2005-ben megalakutt Rackajam nevű együttesével.
Pintér Zsolt mandolinost, gitárost, hegedűst teginkább a Rackajam soraiban táthatjuk
mostanság. Azt már kevesebben tudják róla, hogy 2008.ban az Acousticure nevű formációjávat
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elnyerte az ,,Európa Legjobb Bluegrass-zenekara'' címet egy holland fesztiválon, amelyet az
Európai Bluegrass Szövetség (EWOB) rendezett.
KettejĹjk koncertje igazi csemegével, kivételes zenei élménnyet kecsegtetett, s a közönség ezen
elvárásának tetjes mértékben meg is felett.

KONWJELZO ZENEI ESTEK 27.
Etőadók: Gányi Miktós trió
ldőpont: 2016. december 20.
Nézőszám: 37 fő
Feladatok: A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel,
moderátás, technikai lebonyotítás
Leírás, megvalósulás: A Gányi Miktós Trió tipikusan bebop alapokra épÜtő, tradicionális jazz-
elemeket felvonultató, mégis ízig-vérig modern zenét játsző hármas. Etőadásaikban rendkívÜl
sok kötetlen elem vo[t, gyakran a kollektív improvizáció kerĹjtt előtérbe. A tńó megszólalása
teginkább a klasszikus kamarazenekarokéra emlékeztetett. Műsorukon a saját kompozíciókon
kívÜt jazz-standardek szerepeltek, melyek szintén teljesen egyedi felfogásban szólaltak meg,
így merőben új értetmet nyertek. A 20ĺ6.os év zárő koncertje a közönség megetégedésével
zárutt.

GALÉR|A EsT 1.

,,TAVASZVÁRÓ'' A Józsefvárosi Zenebarát kcir hangversenye
|dőpont: 2016. február 1.

Nézőszám: 80 fő
Feladatok: Kapcsolatfetvétet a művészekkel, adminisztráció (szerződés) a program
hi rdetése, közönségszervezés, a program technikai lebonyolítása.
Megvalósulás: A negyedévente isméttődő koncerten most a magyar és az európai zenetcirténet
népszerű datait adták ető. Etőadók Banai Sára, Bartha Eszter, Karácsonyi Linda, Zötd ltdikó,
Kárpáti Attila, Kecskés Sándor, Portisch Lajos, Tarnai Dávid, zábő Gyula; zongorán
közreműködött Papp Gyuta - művésztanár.

GALÉRIA EsT 2.
Jávor ,,Pa[i'' utolsó mutatása c. színházi etőadás
ldőpont: f016. február 5.

Nézőszám: 60 fő. Az etőadásra nagyrészt ktubkártyás törzsközönségÜnket hívtuk meg.
Feladatok: Kapcsolatfetvétel a művészekkel, adminisztráció (szerződés) a program
hirdetése, p[akátok, szóróanyagok grafĺkai kivitelezése, közönségszervezés, a program
techni kai lebonyolítása.
Leírás, megvalósutás: Jávor Pál szerepét a kétszeres Jászai Mari - díjas magyar színművész,
Benkő Péter játszotta. A darabot írta és rendezte Rusz Márk Milán, a Magyarországi Szerb
Színházigazgatója. Az etőadásban megcsillant a ,,JáVor Pá[os elegancia'', mely mindnyájunknak
eszÜnkbe juttatta, hogyan mulat igazán a magyar ember. A darabban otyan híres magyar
dallamok csendÜltek fel, mint a ,,Fekete szárú cseresznye'', a ,,Deres már a határ'', a ,,Hétre
ma várom a Nemzetĺnél'' vagy a ,,Daru madár fent az égben''. Az etőadás olyan eseményeket is
felszínre hoz a legendás színész étetébőt, amelyekrőt eddig még a színházi berkekben is csak
kevesen hallhattak. A muzsikust a rendező, Rusz Mitán alakította. A megvalósításhoz az
emeleten lévő, nagyobbik etőadótermtjnk szotgátt hetyszínüt.
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GALÉR|A EsT 3.

Ketten a versben Verses-zenész versszínházi előadás
|dőpont: f016. február 2ó.
Nézőszám: 50 fő. Az etőadásra a klubkártyás törzsk<izönségĹinket hívtuk meg.
Feladatok: Kapcsolatfetvétet a művészekkel, adminisztráció (szerződés) a program

hirdetése. Közönségszervezés, jegyetadás' a program technikai lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: A Ketten a Versben című előadás a szerelem kÜtĺinböző korszakain ívet át
az ifjúkortól a családi életen át az időskorig, a magyar költészet kincsestárábót vátogatva. A
Verses-zenés versszínházi etőadásban Tallián Mariann és Lázár Balázs szerepeltek. A színészpár
párbeszédszerű előadásába éketődött egy-egy hegedűdarab Tatlián Mariann etőadásában. A
férfi - nő viszonyra épÜlő, klasszikus és kortárs verseket előadó művészek Csokonai Vitéz Miháty,

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Jőzsef Attila, Szabó Lőrinc, Nagy Lásztó, s a kortárs
középnemzedék néhány atkotójának, köztĺ]k a pécsi, Kossuth-díjas Bertók Lásztó verseit

,,szavalták'' el. A romantikus versszínházi előadáshoz a Magyar Naptó Könyvesbolt tere adott
otthont.

GALÉR|A EsT 4.
Tavaszra hangolva - fiatal énekesek bemutatkozása
|dőpont: f016. február 29.
Munkaóra: 8 óra
Néz<íszám: 110 fo
Fel'adatok: Kapcsolatfetvétet a művészekkel, a program hirdetése. Kcizönségszervezés, a

program technikai lebonyolítása.
Leírás, megvatósulás: A fiatal énekesek cétja az opera sokszínű és egyedi vitágába kalauzolnĺ
hattgatóikat. Repertoárjuk a barokk zenétől a romantikus opera műfajáig mezzoszoprán, drámai
szoprán és koloratúrszoprán hangfajokra írt áriákat citet fet. Február végi tavaszváró
koncertjükkel az operairodalom közismert és kedvelt áriáivat örvendeztették meg a

közönséget. Etőadók: Baghi Viktória, Gaál Mónika, Kiss Viktória és Komor Dorina voltak. (Ebben

a formációban először 2015 novemberében, a Budai Művészházban mutatkoztak be Sánta Jolán
operaénekesnő, a Magyar Áttami operaház nagykövetének pártfogásávat. )

Zongorán közreműködött: Hornok István - zongoraművész.

GALÉR|A EsT 5.

A szőlőszem - Turek Miktós versszínházi etőadása Petőfi Sándorrót
Az etőadás után beszétgetés 1848-as forradalomról és Petőfirőt.
Vendégek: dr. Tóth József történész, Turek Miktós színész
ldőpont: 2016. március 1ĺ.
Nézőszám: 60 fő. Az etőadásra diákokat és a törzsvendégeinket hívtuk meg.

Feladatok: Kapcsotatfelvétel az etcíadókkal, adminisztráció (szerződések) a program

hi rdetése, közönségszervezés, a program technikai lebonyolítása.
Megva|.ósutás: A programot március 15. ünnepéhez kapcsoltuk. Turek Miktóst korábban is
meghívtuk más (József Attila, ĺlletve Radnóti Miklós) előadásával, mivel a versszínház
műfajának egyik tegjobb képvisetőjének tartjuk. Az etőadás lehetőséget teremtett arra, hogy

az í848-as szabadságharc idején még étő, ma már távoti érzések, gondolatok vitágába
beteéthessük magunkat. Aa. est második részében háttér-információkat kaptunk Petőfi
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Sándorról, a versszínház míifajáről s a beszélgetés során az előadásról is számos visszajelzés
érkezett a nézőktőt.

GALÉR|A EsT 6.

Tavaszi varázslat zongorára - Kovács - Kuttor Levente koncertje
|dőpont: 2016. ápritis 1.

Nézőszám: 40 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
hi rdetmények elkészítése, kcizönségszervezés, részvétel a programon, konferátás.
Megvalósulás: Az erdétyi zongorista zenei válogatást adott e[ő ismert zeneszerzők műveibőt
(Beethoven, Burgmüller, Chopin), és saját dataibót (a Dream című albumról, valamint a készÜlő
új lemezrőt). Vott egy da[, amit a pillanat ihletésére játszott különleges ajándékként a
jetentévőknek.

GALÉRIA EsT 7.

,,A szárik világa''
ldőpont: 2016. ápritis 8.

Nézőszám: 140 fő. A résztvevők egy részét ktubkártyás vendégeink atkották.
Feladatok: A programok kiválasztása, a meghívott művészekkel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a
programon, konferálás.
Megvalósulás: Ezt az estét annak apropóján szerveztük, hogy az indiai témájú, ,,Szánk vi[ága''
című kiáttításunk vott táthatő. (Az est első programját a filmklub, a festőművésszel történő
beszétgetés jelentette.) Szakács lmre indiai művésztelepen készÜlt festményei alkalmat adtak
arra, hogy beszétjünk az indiai ruhadarabról, a ,,száriró['', s egy ruhabemutatót tartsunk. Ezen
nemcsak az eredeti hagyományos viseletet ismerhettük meg, hanem azt is, hogy ennek
meghatározó jegyei hogyan kerüttek be a mai divattervezők kottekcióiba. Az etőadást Somi
Panni tartotta. A bemutatót a Sivasakti Katánanda Táncszínház táncosai klasszikus indiai
templomi tánccal: bharata natyammal fejezték be. Az est harmadik részében a Duo Darban
koncerjét hallgattuk meg, mely ktasszikus észak-indiai zenét játszott (FiJgedi Lásztó - saz'
Mótyán Tibor - tabta).

GALÉR|A EsT 8.

Jaroslav Hasek - Mikó lstván: Svejk vagyok - zenés sörözgetés egy derék katonával egy részben,
színházi etőadás
ldőpont: 2016. május 27.
Nézőszám: 60 fő
Fe[adatok: A program kiválasztása, a meghívott művészekket vató kapcsolattartás,
szerződéskötés, hĺrdetmények elkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a
programon, konferálás.
Megvalósulás: Nagyon vidám és eredeti előadásnak lehettÜnk befogadói. Hasek humora, Mikó
]stván közvetlensége és a szerepre való rátermettsége, továbbá a rendezés interaktivitásra
épÜtő ötleteinek kĺiszönhetően az atkotók együttesen egy remek produkciót hoztak tétre. Az
etőadás alatt harmonika és gitárzenei betétek elevenítették meg a cseh söröző hangulatát.
Szereptők: Svejk: Mikó lstván; Palivec, kocsmáros: Suha Kátmán; Poldi, harmonikás: Rusz Mitán.

GALÉR|A EsT 9.
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Gi usto kamarazenekar koncertj e
|dőpont: 201ó. június 1.

Nézőszám: 30 fő
Feladatok: Kapcsolatfelvétel a művészekket, hirdetési
közönségszervezés, a programon való részvétel, konferálás.

anyagok előkészítése,

Leírás, megvalósulás: A Giusto Kamarazenekar 2004-ben alakult meg és vonószenekarként
működik. BetőtĹ]k alakutt a vonósnégyes, amely Litván Erika koncertmester, szólista vezetése
alatt játszik. Második ízben tartottak nálunk ingyenes koncertet. Műsor: Dvorák 2 Walzer
vonósokra op.54/1+4, Schubert: d.moll vonósnégyes D 810 (A Hatát és a tányka). Etőadók:

Litván Erika, Keller Gyöngyi - hegedű, Szakszón Mária - brácsa, Mohácsi Gabriella - gordonka

GALÉR|A EsT 1o.

Színes dalcsokor - A Józsefvárosi Zenebarát Kör hangversenye
ldőpont: 20ĺ6. június ó.
Nézőszám: 90 fő
Feladatok: Kapcsolatfelvétel a művészekkel, adminisztráció (szerződés) hirdetési anyagok
etőkészítése, közönségszervezés, a programon való részvétel, konferálás.
Megvalósulás: A Józsefvárosi Zenebarát Kör rendszeresen tart nálunk koncerteket. Most
klasszikusoktót az olasz dalokig a következő szerzőktől énekeltek zeneműveket: Schubert,
Schumann, Brahms. Árĺár: Donizetti, Rossini, Verdi, Wagner, Meyerbeer, Bizet, Puccini,
Rimszkij-Korszakov, Strauss műveibőt. Etőadók: Batogh Zsuzsanna Eszter, Banai Sára, Bartha
Eszter, Zötd |tdikó, Kárpáti Attila, Kecskés Sándor, Kozári János, ormándy Jőzsef , Portisch
Lajos, Tarnai Dávid, Zábó Gyuta. Zongorán közreműködött Papp Gyula _ művésztanár.

GALÉR|A EsT 11.

Vámosos pára e[ Monte - Gyerünk, fel a hegyre! - a Cos Polka zenekar koncertje
ldőpont: f016. szeptember 30.

Nézcíszám: 65 fő. A rendezvényre részben klubkártyás törzsvendégeinket hívtuk meg.

Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művészekket vató kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a
programon, konferálás.
Megvalósulás: Az est egy igazi latin táncos koncert vo[t. A koncert közben bemutatókat
láthattunk egy salsa versenytáncos pár etőadásában. A Cos Polka tagságában és zenéjében több
kontinens és nép kuttúrája talátkozott. A tengyet singet latin ritmusok kavarták fe[, a magyar
népdat spanyol gitáron szólalt meg' a dét.ameńkai dallamokat pedig többszótamú fúvóskórus
kísérte. A ki.jtönböző hetyekről érkező, mégis harmonikus egésszé gyúrt muzsika mellett már
csak a szövegvilág vott kĺ.jtönösebb - az egyik pillanatban még Kubában á[[unk a tengerparton,
a kcivetkezőben pedig már egy magyar falu kocsmájában tatátjuk magunkat.

GALÉR|A EsT 12.

A Józsefvárosi Zenebarát Kör hangversenye - Mozart hatátának 275. évfordulója tiszteletére
ldőpont: 2016 október 10.

Nézőszám: 80 fő
Feladatok: A program egyeztetése, kapcsolattartás, szerződéskcĺtés, hirdetmények
elkészítése és a program közönségszervezése, részvétet a programon.
Megvalósulás: A Józsefvárosi Zenebarát Kör rendszeresen fettépett nálunk. Ezel a

hangversennyet Wotfgang Amadeus Mozart hatátának 225. (és szÜletésének 2ó0.) évfordutójának
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tisztelgett. Részletek hangzottak el Mozart ,,Figaro házassága'', ,,Don Giovanni'', ,,Titus'',
,,|domeneo,,, ,,Avarázsfuvola'' című operáiból, valamint más nagy kortársak műveibőt. Etőadók:

Banai Sára, Bartha Eszter, Karácsonyi Linda, zötd Itdikó, Kecskés Sándor, Kozán János, ormándi
József , Tarna Dávid, zongorán k<izreműködĺjtt Hossmann Erzsébet művésztanár.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK
Az ide sorolt programok is zenei, színházi vagy irodalmi produkciók, de nem a ,,Galéria estek''
között szerepelnek. A tervbe vett adventi programjaink is itt kerlilnek bemutatásra.
A 20í6.os munkatervben szereptő ,,|rodalmi séták Józsefvárosban'' nem valósult meg. Az

,,|degen tájak, korok . komplex művészeti program'' és az,,Egy téma köré fetépülő komplex
rendezvény'' más programjaink alatt szerepetnek, kÜlön kategóriát nem képeznek.

JAZZToRTÉnm ELoADÁsoK
Ez a program az e\őző években nálunk tartott ,,Zene-fere klub'' utódja abban az értelemben,
hogy egy beszélgetésre, előadásra hívtunk meg egy nagyhírű, neves művészt, Vagy a tudomány
területérőt kértÜnk fet etőadót. Eredetileg 10 ,,Zene.fere ktub''.ot terveztünk, helyette az új

sorozatunk a jazztörténeti etőadás, melyből 3-at valósítottunk meg, de az előre nem tervezett,
majd az alábbiakban leírt lrodalmi Híradó helyettesítette ezt a programtípust, metybőt f016-
ban 14-et szerveztünk.

J azz- sztori cím me I t<i rté neti e lőad ás. so rozat
Etőadó: Halper Lásztó
Feladatok: Kapcsolatfetvétet az előadóval, előadás témáinak megbeszélése, hirdetmény
tervezése (grafikai munka) kivitelezése, terjesztése, adminisztráció (szerződés), technika és
berendezés etőkészítése, a programon való részvétet és moderálás.
Leírás, megvalósítás: Halper Lásztó nemzetkcizi porondokon is elismert és rendszeresen szereptő
jazz-muzsikus, s a jazz tcirténetének hiteles ismerője, (A Hatper.Hendrix Experiment nevű
formációval koncertezik. Zenei pátyafutása mellett vott rádió szerkesztő-műsorvezető, tanított
a Budapesti Innovatív Középiskotában, jelenleg is rádiózik.)
Leírás, megvalósítás: Minden etőadást nagy érdektődés kísérte, hiszen szakmai felkész[iltsége,
jó etőadói képessége megnyerte a közönség tetszését

Az egyes előadások:
Jazztörténeti etőadás a XX. század etső felének új amerĺkai zenei stílusai címmel.
ldőpontja: 2016. október 25.

Nézőszám: 50 fő

Jazztörténeti előadás a jazz korai stílusai, első híres előadói, big band zenekarok címmel.
|dőpontja: 2016. november 22.

Nézőszám: 40 fő

Jazztörténeti etőadás a jazz megjelenése Magyarországon címmel.
ldőpontja: ?016. december 20.

Nézőszám: 45 fő

.l ózsĺ rvÁnos I sZABADEGYETEM: .lizsrrvÁnos - EGYETEMVÁRos

ĺ.,

I

H

I

t

["

71



A sorozat áttatában havonta egyszer kerÜl megrendezésre. Ez a programtípus elsősorban
szemléletformáló, ĺnspiratív előadásokat és beszétgetéseket jelent, s évek óta működő
sorozatunk. 20ĺó-ban átalakulásokon ment keresztÜl, ma már ,,Józsefváros - Egyetemváros''
sorozatnak hívjuk.
A tervezett 10 etőadásbót 7-et valósítottunk meg. Az egyetemekről szótó sorozat folytatását a
vizsgaĺdőszak miatt szÜneteltettĹik, és 7017 januárjátót kis változtatásokkal fotytatjuk.

Feladatok: A téma és az előadó kiválasztása, kapcsolatfelvétel, hirdetési anyagok előkészítése,
szerződéskötés, közönségszervezés, a programon vató részvétel, konferálás. A technika és
berendezés etőkészítése, előadás alatti Üzemeltetése.

SZABADEGYETEM í. ,,Szerelem a mikroszkóp a[att''
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Látogatók száma: 40 tő
Megvalósulás: Az etőadás témáját ezzel az idézettet nyitotta meg az e[őadó, Dr. Kovács
Péter főorvos, szexológus, nőgyőgyász ,,A szerelem olyan, mint a cápa. Ha nem tud tovább
menni, akkor meghal.'' (Woody Allen, Annie Hatt) Etőadását előzetesen így összegezte ,,Minden
ember, aki a Fötdre szÜletĺk, el is távozik, az Élet mégis megy tovább''. Mi az az erő, ami arra
készteti az embereket, hogy gyermekeket nemzzenek? Nevezhetjiik ezt az erőt szerelemnek,
minek betetjesütése a gyermek lenne? És ha nem születik gyermek egy szerelemből, akkor
hogyan tovább? A mindenkire ugyanúgy ható ösztön miképp tetjesíti ki, vagy éppen veri
bilincsbe az egyéni sorsokat? Az előadás nagyon fontos témákat érintett. Dr. Kovács Péter a
realista orvostudomány atapjain közelített meg olyan emocionátis kérdéseket, mint pétdáut a
szerelem, a szeretet és a párkapcsolatok vátságai. A program hosszúra nyúlt, mert a kérdések
egymást érték, s akik részt vettek rajta, mind megdöbbentő tanulságokkat távoztak.

SZABADEGYETEM 2. ,,Gyógyszeripar összeeskÜvés vagy jó szándékú tudomány? A laboratóriumtól
a patikáig... és azon túl''

Etőadó:
ldőpontja:

Etőadó:
Időpontja:

Dr. Kovács Péter főorvos
20í6. február 12.

Dr. Kocsis Tamás
z016. március 4.

Látogatók száma: 30 fő
Megvalósulás: Valóban csupán konteo és boszorkányság a gyógyszeripar? Vagy a piaci
szabályoknak engedelmeskedő, hatóságitag szabályozott rendszer a tudomány aktuá[is
átlásának megfelelő leghatékonyabb terápia elérésének érdekében? Mitőt drága vagy olcsó egy
győgyszer? Mitőt biztonságos? Mekkora a gyógyszeres kezelések valódi kockázata?
A közvetlen hangvételű, nem szakmai hattgatóságnak szánt etőadás többek közt tévhiteket
oszlatott el, s számtatan kérdésünkre vátaszt adott. Dr. Kocsis Tamás a téma avatott
szakértőjeként mutatta be a gyógyszeripar valós működését. A hetven százalékban idősekbőt
átló közönség a várakozásnak megfelelően rengeteg kérdést tett fel az etőadás után, s azokra
az előadótót kietégítő vátaszt kapott.

SZABADEGYETEM 3.,,Lehetőségeink és válaszaink Kárpátalján''
Etőadó: Michels Antal a Horváth Miháty téri Szent József templom plébánosa
|dőpontja: 2016. ápnlis2f.
Nézőszám: f4 fő

F

ľ

l.ir
lrr

Ei.i.j
f#a
l:żi
k'19

Fit!

l'itl

L'i
Ĺ.;7f

I



r
i,
I -.,

ĺ.l
1.,'i

ľT1
l: r:i
t:-.: l
|.łl

L-r,:i

l:.11

HJ

F
Ľj

[r
[..i

ĺ;;]
l.:l

l'i
lr.i

Iti
l-'

Megvalósítás: A Horváth Miháty téri templom ptébánosa - mint az ukrajnai helyzet kivátó
ismerője - a jelenlegi, drámai ukrán helyzet kiatakutásáról beszélt, és arrót, hogy nekünk,
magyaroknak milyen lehetőségeĺnk és válaszaink lehetnek rá. f016 az Irgalmasság szent éve,
az atya ennek jetentcĺségét, lehetőségét is elhelyezte a téma kontextusában. Az előadást
Kárpátatját bemutató filmrészletek vetítésével színesítette. Drámai történeteket mesélt az ott
étők étetéről, szegénységéről, nyomorúságáról, és az éppen fotyó háború borzalmairól. Az
egybegyűttek számos új információt nyertek az ottani helyzetről, s megérthették az emberi
sorsokat atakító potitika togikáját is.

SZABADEGYETEM 4. ,,Pipa, mogyorós csoki és egyéb fÜggőségek - tegátis és ittegátis drogok''
Etőadó: Dr. Zacher Gábor c. egyetemi docens, osztályvezető főorvos
|dőpontja: 2016. május í8.
Nézőszám: 55 fő
Leírás: Dr. Zacher Gábor neve és arca szinte mindenki számára ismerős. Gyakran tűnik
fet a tévé képernyőjén, újságok címlapján, etőadásaĺt ptakátok hirdetik szerte az országban.
Egyaránt szaktekintétynek számít a kábítószeres fÜggőségek kezelésében és a drogfogyasztás
prevencióját ittetően is. Mondandója mindig fontos, figyelemreméttó tapasztalatának és

tudásának köszönhetően mérvadó is. Nem veszik el a fötösleges udvariaskodás, a diptomácia PC

nyelvezetében, egyenesen, őszi ntén és szár azon fogalmaz.
Megvalósulás: ,,A pipa, a mogyorós csoki és egyéb függőségek - tegátis és ittegátis drogok''
címmel tartotta meg etőadását, melyen főteg a fijggőségek lélektanát, társadalmi hátterét járta
körÜt nagyon komoty szakmai alapossággal, ugyanakkor közérthetően, köznyelven és fóteg
nagyon szórakoztatóan fogalmalła. Az etőadás után a szép számú közönség számtalan kérdést
intézett hozzá.

SZABADEGYETEM 5. ,,Hátizsákkat Európában 100 Euróból''
Etőadó: Tóth Tábor
Időpont: ?:016. június 3.

Nézőszám: 40 fő
Megvalósulás : ,,Ha mindig is el szerettél volna utazni és vitágot látni, de még hiányzik egy kis

motiváció, akkor ez az etőadás neked szól!'' így szótt a szlogen, s valóban, az etőadás során
Tóth Gábor kedvet csinált az utazás ezen olcsó, fiatalok számára is elérhető módjához,
ugyanakkor praktikus, gyakorlati tanácsokkat tátta el a hallgatóságot. Egyben felvázolt egy
újfajta vitágtátásmódot, melynek népszerűsítését a Tudatos Fiatatok Közösségében szokta
végezni. ''Tava[y nyáron elhatároztam, hogy ..a[kotói szabadságot'' veszek ki, majd etindultam
egy hátizsákkat és kb. 100 eurónyi köttőpénzzel stoppolni, azzal a cé[la[, hogy tegatább

Lisszabonig etjutok. Jútius közepén e[ is induttam eddigi életem legkalandosabb útjára.''
Ezekkel a szavakkat kezdte a 140 napos, étményekben és tapasztalatokban gazdag utazásának
beszámotóját.

SZABADEGYETEM 6. ,,ELTE - A magyar űrkutatásról''
Etőadó: dr. Ferencz orsolya
|dőpont: 2016. október 20.

Nézőszám: 39 fő
Megvalósítás: A Józsefváros egyetemeit bemutató, és azok egy-egy tudományágában tartott
előadásokat tartalmazó sorozatunkban fetütésként Józsefváros onkormányzatának
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képviselőasszonyát, dr. Ferencz orsolyát hívtuk meg, aki egyben az ELTE Geofizikai és
Urtudományi Tanszékének tudományos főmunkatársa.
A tudományos téma ellenére közérthető módon vázolta fel az űrkutatás eredményeit, azok
kapcsolatát a Fötdünk jövőjévet.
A közönség aktivitása megerősített minket abban, hogy ebbcít a témábót egy sorozatot
szervezzünk a jövőben.

SZABADEGYETEM 7. ,,Az óbudai Egyetem bemutatkozása _ lpartanodátót az egyetemig''
Etőadó: dr. h.c. Gáti József c. egyetemi docens, általános rektorhelyettes
|dőpont: 2016. december í.
Nézőszám: 60 fő
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: e[őadó, nyomdaköttség.
Leírás, megvalósulás: ,,1879. december 7.én Ünnepélyes keretek kcizcitt, a bérelt Bodzafa utca
28. szám atatti bérházban nyitotta meg kapuit a Budapesti Áttami Közép |partanoda, a mai
ibudaĺ Egyetem etscí jogetődje. Az intézményt befogadó 

''magyar 
iparíjgy palotája'' Hauszmann

Atajos műegyetemi tanár tervei atapján épÜtt fet a Nagykörúton, melyet Csáky Albin miniszter
avatott fet 1889. szeptember 15-én. ''
Ezze|, a fetütésset kezdődött az előadás, majd időrendben, tépésrőt tépésre mutatta be,
miképpen alakult az intézmény sorsa' s végüt hogyan nyerte e[ mai, építészeti és szervezeti
formáját. Az egyetem bemutatása kĺjzben számtalan tudományos-művelődéstörténet adta
érdekesség is felszínre került, s olyan világszerte ismert magyar nevekket találkozhattunk, mint
pt. a makói szÜletésű Galambos József, a Ford legendás T-modettjének tervezőmérnöke. Az
etőadás eredeti illusztrációkkal színesített bemutatóvat vázolta az érdektcjdők számára az
alaptémát, utalva az intézmény neves tanáraira és diákjaira; áttekintést adott az egyetem
képzésĺ programjárót, hattgatói tevékenységérőt is.

GYEREKPOGRAMOK

Gyerekprogramjainkat hétköznap détetőtti időpontokra szervenük, elsősorban óvodai vagy
iskolai csoportok számára. 2013 óta folyamatosan munkálkodunk azon, hogy a családokat és
gyerekeket bevonzzuk intézményÜnkbe. Ennek vannak eredményei, s a jövőben még több
tapasztalattal szeretnénk ezen a területen sikereket elérni. A Józsefvárosi Galéria alkalmas
olyan produkciók bemutatására, melyek kis színpadon előadhatók - a gyerekek közelségében,
tegtöbbször őket is bevonva az előadások menetébe.
Az etőadásaink ingyenesek a kerületben takók számára. A 40 tervezett gyermek-ifjúsági
etőadásbót csak í2 valósult meg. Az iskolások, középiskotások minden törekvésĹink ellenére sem
jelentkeztek, így a számukra tervezett programok elmaradtak. óvodás csoportok viszont szép
számmal jöttek.

GYEREKPROGRAM 1. ,,Picaro Társulat: Maszmók Afrikában''
ldőpont: 2016. február 24.
Nézőszám: 110 fő kerÜleti gyerek
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szeződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon.
Megvatósulás: Az etőadás kütönlegessége, hogy az afrikai zenét és dalokat maguk a színészek
játszották élőben, autentikus hangszereken (dobok, csörgők, egyéb ritmushangszerek).
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GYEREKPROGRAM 2. ,,Majorka színház: A kékfestőinas''
ldőpont: 2016. március 9.

Nézőszám: 90 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a
programon.
Megvalósulás: A Majorka Bábszínház egy hagyományos népmesét dolgozott fe[, ez egy házaspár
bájos előadása volt, mely sok interakciót kezdeményezett a gyerekekket. Az etőadók Táncsits
Maja és Tapolcsányi András voltak, akik játékukkat etkápráztatták a kisĺskotásokat és
óvodásokat, de még a nevelőknek is kellemes élményt nyújtottak.

GYEREKPROGRAM 3. ,,Méhes Csaba: Mimóka''
ldőpont: 2016. március 22.

Nézőszám: 90 fő
Feladatok: Kapcsolatfelvétel a művészekkel, hirdetési anyagok előkészítése,
szerződéskötés, közcinségszervezés, a programon való részvétel, konferálás.
Megvalósulás: Méhes Csaba, pantomimművész gyermekeknek és gyermeklelkű fetnőtteknek
szótó vidám műsora fethőtten szórakozást, felejthetetlen étményt nyújtott kicsiknek,
nagyoknak egyaránt. A gyerekek számára eddig ismeretten műfaj felkeltette érdektődésÜket és
a pantomim játék már az etőadás vége után nátuk is megjelent.

GYE RE KP RoG RAM 4.,,Maj ork a Szinház:- Gyu rka citeráj a''
|dőpont: f016. ápritis 22.
Nézőszám: 90 fő
Fetadatok: Kapcsolatfetvétet a művészekkel, hirdetési anyagok etőkészítése szerződéskötés,
közĺinségszervezés, a programon való részvétel, konferálás.
Megvalósulás: A Majotika Színházban most sem csalódtunk, ezúttal is egy népmesét hoztak, ami
a gyermeki tétekhez nagyon közel ál[, így végig tekötötte a figyetmÜket. Az előadást követően
a pedagógusok. megköszönve a programot - etégedetten távoztak. Bábszínházuk hagyományos
népmeséket dolgoz fel, egy házaspár bájos előadása vo[t, mely sok interakciót kezdeményezett
a gyerekekket. Az etőadók Táncsics Maja és Tapolcányi András voltak.

GYEREKPROGRAM 5. ,,Pósa Lajos - A furfangos csizmadia''
ldőpont: 2016. május 17.

Nézőszám: 100 fő
Fetadatok: Kapcsolatfetvétet a művészekkel, hirdetési anyagok etőkészítése,
szerződéskötés, közönségszervezés, a programon vató részvétel, konferálás.
Leírás, megvalósutás: Ez az etőadás a magyar gyerekirodalom, az első magyar gyereklap, az ,,Én
újságom'' legendás atapítójának, Pósa Lajos hatátának 100. évfordutójára készÜlt, mégf014.
ben. Ez alkalmat adott arra, hogy a nagyközönség is újraértéketje a köttő étetművét Tattián
Mariann és Lázár Balázs színművészek interaktív, 45 perces előadása során. A nem szokványos
előadásban, a gyerekek nem csak részt vehettek az elcíadásban, de hasznos ismeretekkel is
gazdagodhattak Mátyás kirátyrót, megismerve reneszánsz táncokon keresztÜl a kor hangulatát,
a magyar történelem egýk fényes időszakát.

GYEREKPROGRAM 6. ,,Királyos mesék - Hotdfű színház,,
|dőpont: 2016. június 6.



Nézőszám: 90 fő
Megval'ósu|.ás: Az e|'őadáson a magyar népdalokon alapu[ó gitárzenévet kísért mesék, - bábokkal,
maszkokkat és étő szerepl.cíkket el'őadott történetek; sok ötlettet és jó színészi munkával - rabul
ejtették a közönséget. Közös énektéssel fejeződött be a produkció, mely nagy élményt nyújtott
a kicsiknek.

GYEREKPROGRAM 7. ,,Sublótmesék - Bitĺng Györgyi és a Tótágas zenekar''
ldőpont: f016. szeptember 15. és 16. (két etőadás)
Nézőszám: ĺ80 fő
Fetadatok: A program kiválasztása, a meghívott művészekkel való kapcsotattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon'

konferálás.
Megvalósutás: A koncerten a zenekar saját dalai, ittetve már ismert gyerekdalok hangzottak e[,

a résztvevő gyerekek bevonásával. A kis közönség egyÜtt játszott, énekelt az előadókkal.
Etőadók ének, mesemondás Bitting Gyöngyi, gitár, ének Szabó Attita, basszus Kiss Attila, ńtmus
Domány lmre voltak.

GYEREKPROGRAM 8. ,,Zö[d Péter meséje - Évkerék Társulat''
ldőpont: 2016. október 7.

Nézőszám: ĺ00 fő
Fetadatok: A program kiválasztása, a meghívott művészekket vató kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és a program kcizönségszervezése, részvétel a
programon.
Leírás, megvatósulás: Az előadásra elsősorban kerÜleti óvodai és iskolai csoportokat hívtunk
meg. Az Évkerék Társul'at dramatikus mesejátékában Zötd Péter meséje a jeles kcizönség

bevonásávat, ékes muzsikákkat és szép népi tárgyakkal elevenedett meg. Játszották: Gutyás

Anna - ének, mese; Szlama Lásztó - koboz.

GYEREKPROGRAM 9. ,,Gryllus Vilmos koncertje"
ldőpont: 2016. október 14. és 21. (két alkatom)
Nézőszám a két etőadásra: f40 fő
Fetadatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közcinségszervezés, részvétel a programon.

Leírás, megvatósulás: Tcibb nemzedék nőtt fet Gryttus Vilmos dalain, melyek mindig ismerősek
lesznek számunkra. Az óvodás és kisiskolás gyerekek számára most is fethőtten örömet
jelentettek friss és felemelő koncertjei, rajta keresztijl nemcsak a zene, hanem az irodalom, a

versek iránti fogékonysága is fejtődik a gyerekeknek. A koncertre kerületi óvodai és kisiskolás

csoportokat hívtunk meg.

GYEREKPROGRAM í0. ,,Évkerék Társulat - Vitágszárnya' azégitestszabadító'' c. előadás
ldőpont: f016. november í 1.

Nézőszám: 1?0 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskcĺtés, hirdetmények etkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon.

Leírás, megval'ósutás: Égrőt Napot-Hol.dat szedő fene Sárkányt verő Vitágszárnyát

megénektő muzsikás, dramatikus játék síppal, dobbal, táncos tábú csuda tóvat örökre
bevés<jdött a gyerekek emlékezetébe.
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Etőadók Gutyás Anna - ének, mese, Szlama Lásztó - koboz, óriásbábba bújt titkos táncos, és
szokás szerint a jeles k<izönség voltak. Az etőadásra kerljleti óvodai csoportokat hívtunk meg.

GYEREKPROGRAM í,|. ,,Maszka Bábszínház - Betlehemi tcirténet''
ldcípont: f016. december 9-én és 20-án
Nézőszám a két etőadásra:?l0 fő
Feladatok: A program kivátasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények etkészítése és a program köz<inségszervezése, részvétel a
programon.
Megvalósulás: A népi, bábtáncoltató betlehemezés hagyományait felelevenítő, élőszereplős
iáték, amely az egyik legősibb, úgynevezett ,,titiđ" technikát jeteníti meg. Népdalokkal, régi
egyházi dalokkal, Károti Gáspár Bibtia.fordításábót vett részletekket gazdagított, meghitt,
ihletett etőadás vo[t. osszeáttította és írta: Havas Edina, báb-dísztet: Havas Netti - Havas Zso[t,
zene: Pivarnyik László, mechanika: Lellei Pát. (Az et<íadások után mézeskalácsot készítettÜnk
az adventi programok keretében.)

GYEREKPROGRAM í2. ,,Rutkai Bori Banda - Kiskarácsony Józsefvárosban''
ldőpont: f016. december ,|6.

Nézőszám: 1f0 fő
Feladatok: A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon.
Leírás, megvalósutás: Atig egy héttet karácsony e[őtt, az Ünnepi várakozás örömteli izgalmában
a gyerekek egy nagyon vĺdám, táncolós, varázslatos koncerten vehettek részt. A Rutkai Bori
Banda téli dalai, táncos nótái, bábokkat elmesélt, zenés történetei megidézték a karácsony
hangulatát. A rohanó városi ritmusból egy képzetetbeli mesevilágba csöppenhettÜnk. A zenekar
egyszerre meghitt és bulis koncertre várta a családokat, az óvodai és iskolai csoportokat.
Az együttes tagjai Rutkai Bori - ének, Darvas Kristóf - zongora, Szerető Dániet - basszusgitár,
Dudás Zsombor - dob voltak.

EGYÉB RENDEZVÉNYEKHEZ TARTozó PRoGRAMoK

Az ide sorolt programokis zenei, színházi vagy irodalmi produkciók. A 2016-os munkatervben
szereplő lrodalmi séták, ldegen tájak, korok és az Egy téma kĺjré fetépÜtő komplex rendezvény
néven tervezett 12 program helyett 4 ,,Egyéb rendezvény'' programot, továbbá az '5ó-os
emlékév tisztetetére 7 progľamot és í komolyzenei koncertet szerueztünk. ígv más
témakörökben, de a mennyiségiteg kitűzött fetadatokat teljesítettük. Terveinkben 3 adventi
est szerepelt, 2 koncertet és az adventi készĹjtődés jegyében 3 kézműves foglalkozást
tartottunk.

RENDEZVÉNYEK ĺ. ,,Budapest100, Nagykörút'' programon betüt: ,,A Nagykörút hasznátói: takók,
bérlők, Üzletek''
|dőpont: f016. ápritis í 7.

Nézőszám: f50 tő
Feladatok: Konzultáció a szervezőkkel, reklámanyagokhoz szÜkséges anyagok átadása,
szerződéskötés, kapcsolattartás, a program lebonyolítása.
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Leírás, megvalósutás: A Budapest100 a százéves budapesti épütetek köszĺintésére ĺinkéntesek,
tokátpatrióták és a házukat szerető lakók összefogásával szerveződő program vo[t, melynek
etindítója az oSA Archívum, projektgazdája a KÉK - Kortárs Építészeti Központ.
A házunk - ethetyezkedése fotytán - jó programhelyszínnek bizonyult. otthont adtunk négy

etőadás megtartására, részt vettünk azok lebonyotításában. Etőadók voltak: Böcskei Balázs,
Békés Márton (a Ki! című könyv szerzoi\ Horváth Áron - moderátor, dr. Krémer András
szocio[ógus.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK 2. Martsa Piroska . Martsa Balázs: Pintyő M. Szűcs llona festőművész
étete és munkássága - könyvbemutató
ldőpont: 201ó. ápritis 29.
Nézőszám: 90 fő
Feladatok: Kapcsolatfelvétel Martsa Piroskával, a hirdetési anyagok elkészítése, technika
biztosítása, részvétel a programon.
Leírás, megvalósulás: M. Szűcs |[ona,2010.ben bekövetkezett hatátáig a kerÜletben étt és

dolgozott. Festő- és éremművész, írő, Józsefváros BecsÜletkeresztjével kitÜntetett városvédő
vott. Étetérőt és munkásságról gyermekei, Martsa Piroska restaurátor művész és dr. Martsa
Balázs traumatológus könyvet írtak. A sok színes képpel, dokumentummal itlusztrált album
nemcsak a művésznő é[etét, de vele összefÜggésben a 20. század egy szeletét is bemutatja, s

emellett az olvasó betekintést nyerhet a művészcsatád étetébe, az alkotás fotyamatába is. A
közönség sorai közül is sokan voltak, akik még személyesen is ismerték M. Szűcs llonát,
megoszthatták emtékeiket a két szerzővel és a többi vendéggel. A kiadvány megjelenését
Józsefváros tnkormányzata támogatta. A rendezvény etőtt köszöntőt mondott Sántha Péterné
a[po[gármester asszony.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK 3. Trianoni Szemle évkönyv f015. bemutatója
|dőpont: 2016. június 24.
Munkaóra: 6

Nézőszám: 90 fő
Feladatok: Kapcsolattartás a szervezőkkel, hirdetési anyagok előkészítése,
közönségszervezés, a programon való technika biztosítása és részvétel.
Leírás, megvalósulás: A Trianoni szemle fotyóirat immár évente megjelenő e|óző számáról és a

következő könyvrőt beszéltek aszerzők, vetítéssel illusztrálva a témákat. Bemutatták a kutató
munkájukat és mindegyikük bemutatkozott a programon.
A jetentévő szerzők és szerkesztők: Kolczonay Katalin, Szidiroputosz Archimedes, Domonkos

Lász[ó, Kocsis Sándor, Sipos Endre.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK 4. Programsorozat 1956 emlékére (három részes sorozat)
Az 1956-os forradalom 60. évfordutójának eseménysorozatáról, valamint a forradalomra és

szereplőire, megélőire való megemtékezésekből a Józsefvárosi Gatéria ĺs kivette részét.
A témávaI kapcsolatos történeImi, ismeretterjesztő etőadásokkat és azokat megelőző
programokkal, művészi produkcĺókkat készÜltünk a méttó emlékezésre, tiszteletadásra.

Dr. Tóth József tcirténész rendszeres etőadó a Józsefvárosi Gatériában, őt kértÜk fel., hogy több
ízben tartson etőadást 1956-rót. Úgy gondottuk, hogy tudása, fetkészÜttsége, a témában való
jártassága, tiszteletteljes visszatekintése megalapozza és elmétyíti az idetátogatók tudását; és

maradandó étményt szerezszámukra. Az etőadások és programok utáni beszélgetések, reflexiók
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igazották eme törekvésiink sikerességét. Az előadások cétja az volt, hogy az í95ó-os forradalom
és szabadságharc eseményei iránt felkeltse az érdektődést, részleteiben megismertesse azt; és
etmétyítse a hattgatók tudását, érzelmileg is közelítve hozzájuk a forradalmat.

Az egyes programok:

Feladatok: A téma kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
A programok részleteAte az atábbiak szerint zajlottak le:

A Nap utcai fiúk című fitm bemutatása . Szomjas György kuttfitmje az 1956.os forradalomról
|dőpont: 2016. szeptember 20.
Nézőszám: 100 fő
Megvalósulás: Már az előzetes érdektődés is nagy volt. A közönség nagyon jót fogadta a filmet,
sokan könnyekig meghatódtak, a vetítést követően pedig szenvedélyes beszélgetés alakult ki, s

tartott egészen Tóth József történelmi etőadásának kezdetéig.

Előzmények (1953-tól '56-ig) - dr. Tóth József történész előadása
ldőpont: 2016. szeptember 20.
Nézőszám: 100 fő
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: az etőadó tiszteletdíja
Megvalósulás: A hattgatók végig feszült figyelemmet kísérték az előadást. Láthatóan rendkív[jli
módon tekötötte őket az anyag. Az etőadás végeztével számtalan kérdést tettek fel az etőadó
történésznek, aki azok megválaszolásávat majd ugyanannyi időt töltött, mint magával az
e[őadássa[.
Arccal a fötdön a XX. század - Tattián Mariann és Lázár Batázs versszínháza
|dőpont: ?016. október 4.
Nézőszám: 106 fő
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: az etőadó tiszteletdíja.
Leírás, megvalósulás: Az etőadás anyagát a váci börtönben raboskodó potitikai elítéltek, azon
betÜt is az úgynevezett füves kertiek (pétdáut Gérecz Attita) verseiből vátogatta össze a kiváló
színészházaspár. A köttemények hangvétele, világlátása előre vetítették az 1956. októberében
bekövetkezett forradalm at.
A minimalista tárgyi eszközökkel, de magas hőfokon és művészi színvonalon előadott versek
megrázó erővel hatottak a publikumra.

1956. október 23. - november 4-ig, dr. Tóth József történész előadása
|dőpont: 2016. október 4.
Nézőszám: 106 fő
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: az etőadó tisztetetdíja.
Leírás, megvalósulás: A magyar forradalom és szabadságharc három részre tagotható
eseményeit ismertettÜk. Megvizsgáttuk a kütĺinböző betscí potitĺkai irányzatokat és azokat a
kÜtpotitikai eseményeket, melyek meghatározták a magyar Ügy atakutását és e[vezettek azok
véres tetiprásáig. A hattgatók végig feszÜlt figyelemmet kísérték az előadást. Láthatóan
rendkívÜti módon tekötötte őket az anyag. Az etőadás végeztével számtalan kérdést tettek fel
az előadó történésznek, aki azok megválaszolásávat majd ugyanannyi időt töttött, mint magával
az előadással.
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Fiatal magyarok rázzák az utcát - Berta Zsolt dalai
|dőpont: 201ó. október 18.

Nézcíszám: 98 fő
Leírás, megvalósulás: Ad elsősorban regényeirőt és prózáiról ismert író ezúttal néhány saját
dalával támogatta meg az 56-os előadássorozat aznapi részét. A forradalmi lukas zászlő ihlette
LUK VAN című lemezéről játszott e[ néhány darabot, illetve a tematĺkához illeszkedve egyéb
szerzeményeit is.

1956 vitághatása - dr. Tóth József történész előadása
|dőpont: 2016. október ĺ8.
Nézőszám: 98 fő
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: az etőadó tiszteletdíja.
Leírás, megvalósulás: A világ csodátatát kiváttó magyar forradalom letörése utáni hazai
megtorlással, Nagy lmre és társai romániai internálásával, a Kádár-rendszer fokozatos
stabilizálásával, az események értékelésével, emlékének megőrzésévet fogtatkoztunk az
előadáson.
A hattgatók végig feszült figyelemmet kísérték az előadást. Láthatóan rendkívÜli módon
tekötötte őket az anyag. Az etőadás végeztével számtalan kérdést tettek fel az etőadó
történésznek.

Amondó zenekar koncertje
'5ó.os megemlékezés-sorozatunk formabontó eseménye egy könnyűzenei koncert
|dőpont: 2016. október 77.
Helyszín: Darshan Udvar, Budapest V||l., Krúdy Gyula u. 7.

Nézőszám: f65 fő
Megvalósulás: Berta Zsolt és az Amondó zenekar 2016-os, vagyis az '5ó-os forradalom
hatvanadik évfordutóján megjelent nagylemezük bemutatóját a forradalom emlékének és

szellemiségének ajántja.M album címadó dala - a LUK VAN - a forradalom lukas zász[ajának
szimbolikáját és annak mai aktuatitását járja körÜt. A sz<ivegközpontú albumot kiváló,
nemzetkcizi szinten is népszerű és jegyzett muzsikusok készítették, most pedig étőben mutatták
be. Az étterem zsúfotásig megtelt a rendhagyó koncert atatt. A végén óriási tapsvihar jelezte a

közönség elégedettségét. Jó pétda vott ez a könnyűzenei koncert, hogy ezt a témát számos más

formában is ktizet lehet hozni az érdeklődőkhöz.

EGYÉB RENDEZVÉNY 5. Utazás a zene' a képek és a versek világában - Kovács-Kuttor Levente
zongoraművész koncertje
|dőpont: 2016. november í 1 .

Nézőszám: 80 fo
Feladatok: A program egyeztetése, kapcsolattartás, szerződéskötés, hĺrdetmények
elkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon.
Leírás, megvalósulás: A vendégek egy izgalmas kalandban vettek részt, melyben egy
improvizatív koncert alatt lehettÜnk tanúi képzőművészeti alkotások születésének. A koncert
szerves része volt a költészet is. Elhangzottak a művész korábbi szerzeményei is . átdolgozott
és új datok. A műsor része a PP Effects - A zene hatása bemutató, mely gyermekek festő-
bemutatóját jelentette. Közreműködött Stubnya Béta _ színművész, Kaszányi Jennyfer, Kovács
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Bernadett - zongoraművészek, Siktódi orsolya óvónő és a gyerekek: Csete Liti Jázmin, Chautard-
Héda Ktoé és Horváth Jázmin.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK ó. Adventi kézműves fog|'alkozás fetnőtteknek
|dőpont: 2016. november 22.
Nézőszám: 25 fő
Feladatok: A fogtalkozás kitatátása, hirdetése' az alapanyagok megvásárlása, a foglalkozás
vezetése.
Megvalósutás: Egy néphagyományokkal foglalkozó, zenés etőadás után az érdektődők számára
tehetőség volt arra, hogy a Józsefvárosi Gatériába tátogatók maguk készítsék e[ adventi
koszorúikat. Nagy örömmel és kreativitással átttak nekĺ a munkának, és hátásak voltak a

szívélyes légkĺirért, segítségért és az illatos teáért. A foglalkozást Sipos orsotya Vezette.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK 7. Adventi kézműves fogtatkozás gyerekeknek
|dőpontok: 2016. december 9. és 20.

Nézőszám: 60 fó
Fetadatok: A fogtatkozás kitatátása, hirdetése, a foglalkozáson vató segítés.
Leírás: A Maszk bábszínház betlehemes játéka után 50 fő számára mézeskalácsos
fogtalkozást vezettÜnk. Ennek során egyrészt tésztát gyúrtunk, kiszaggattuk, kisÜtöttük,
másrészt kész darabokbót mézes házikót raktunk össze, majd kidíszítettijk. A gyerekek nagy

cjrömmel vitték haza a mézeskalács házikót. A fogtatkozást Csĺpor Enikő vezette.EGYÉB
RENDEZVÉNYEK 8. Malek Andrea adventi koncertje
|dőpont: 2016. december 8.
Nézőszám: 94 fć5

Fetadatok: A produkció kivátasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
el'őkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, személyes meghívások,

dekoráció, a programon való részvétel, vendégtátásban való aktív részvétel.
Leírás, megvalósutás: Az adventi koncertre Józsefvárosi Gatéria ktubkártyával rendelkező,
rendszeres, visszatérő vendégeinket, kiáttító művészeinket és házunk áttandó előadóit,
valamint partnereinket hívtuk meg. Szabó Erzsébet szakmai igazgató rövid évzáró beszédében
szótt a Józsefváros Gatéria 201ó.os évérőt. Megköszönte vendégeinknek a programjainkon való
aktív részvételt, meltyel a gatéria munkáját segítik. Ezután Malek Andrea művésznő karácsonyi
i.jnnepi műsorát hozta el. a gatéria kĺizönségének, akik igazi [innepi hangulatban hallgatták végig
az előadást. A koncert végén - a jazz koncertjeink támogatója, a Hunnia Records Kĺadó
tulajdonosa minden vendégi'inket egy.egy hanglemezzet ajándékozta meg. A koncert után
forralt borrat, teával, karácsonyi sÜteménnyel terített asztat várta a vendégeket.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK 9. ADVENT| HANGVERSENY: Zenés adventi várakozás - a Józsefvárosi
Zeneiskola kiemetkedő tehetségei nek koncertj e
ldőpont: f016. december 16.

Nézőszám: 90 fő
Feladatok: Kapcsolattartás és egyeztetés a zeneiskolávat, a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel, a
vendégtátásban való aktív részvétel.
Leírás, megvalósutás: A koncerten a Józsefvárosi Zeneiskola kiemelkedő tehetségei téptek fet:

Bajkov Aurét - hegedű, Dávid Kamilla - oboa, Gyutai Csongor - klarinét, Varajti TÜnde - zongora'
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|ványi Li[i, olay Hanna, Tóth Evetin - gitár, Suha Adrián _ zongora, Székely Anna Litla - hegedű,
Úji łtĺsa - fuvola. A koncerten részt vettek a tanárok is. A zeneművek tekintetében főleg
klasszikusokat játszottak, s megjelentek a karácsonyhoz kapcsotódó darabok is. A rendezvény
közösségét a Galéria rendszeres tátogatói és a zeneiskola növendékeinek családtagjai atkották.
A koncert után forralt borral, teával, karácsonyi sÜteménnyel terített asztal várta a

vendégeket.

TANFoLYAMoK, FoGLALKoZÁsoK

SAJÁT SZERVEZÉSŰ rłnr'olyłľr - Örömtánc szenior korúaknak
Tanfolyam vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna tánctanár, testnevető, gyógytornász
Rendszeresség: hetente egy
Résztvevők száma: 20 főlatkatom
Feladatok: időpont egyeztetés, hirdetés, szerződéskötés, terem biztosítása
Leírás, megvalósulás: Az idősebb korúak kcirében is sokan vannak, akik a táncon kereszt[jt élik
meg a testĺ és szellemĺ felfrissijlést. A fogtatkozás közösségi étményt is nyújt.

TEREMBÉRLETES TANFoLYAMoK
A Gatériában működő tanfolyamok, illetve foglatkozások nagy része terembérlet atapján
működik. Amennyiben nyitott rendezvényről van sző, s a program beteittik profilunkba, színesíti
azt, együtt hirdetjÜk a saját rendezvényeinkkel. Még a terembérletes tanfolyamainknál is
fontos szempont a színvonalas munka, így aszerzodéskötés előtt megbizonyosodunk arró[, hogy

Van.e a tanításra jogosító bizonyítványa az előadónak, trénernek stb. A visszajelzésekre
figyelve hozzuk meg a döntést, hogy fotytatható a tanfolyam, program.
Feladatok: időpont egyeztetés, szerződéskötés, a terem berendezése, technikai fettétetek
biztosítása.

Helen Doron Early English (201ó. június végéig működött)
Angol tanfolyam bcitcsődések, óvodások és kisiskolások részére, 1 éves kortól. Az 1985 óta
sikeresen műkĺidő, nemzetközileg elismert módszer, játékos, zenés, humoros, magas

színvonalon felkészített tanárok vezetéséve l.

Balett - művészi torna
Tanfotyam, testképző és mozgásfejtesztő gimnasztika sok tartásjavító gyakorlatta[, zenei
kísérettel, ahol az egészséges életmódot, a szép és harmonikus mozgást sajátítják el a gyerekek

Berczik Sára módszere alapján, iskolarendszerűen egymásra épütő korosztályos csoportokban,
heti 2.3 alkalommal, kezdőtől a Verseny szintig.

Meridián torna
Dr. Eőry Ajándok professzor úr áttat meghonosított kínai egészségmegőrző módszer. Díjtalanut
tátogatható.

,,Kerekítő'' (zenés-bábos foglatkozás)
Kisgyermekek és édesanyjuk közös, örömtel'i együttléte, mely fejtesztő hatású. ttĺetĺ
játékokkat, közös énekléssel, játékokkat.
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Kezdő és hatadó hatha jóga tanfolyam.

Gerinctorna
Geńncfájdalmak megelőzése és rehabititáció.

IRoDALM| nlnłoo
A Magyar Naptó Kiadó és a Józsefvárosi Gatéria közös programja, mely az újonnan megjelenő
könyvek, azon belÜl szépirodalmi és ismeretterjesztő művek bemutatására hivatott.
Feladatok: Kapcsolatfelvétel, a program hirdetése, technikai fetkésztjtés' a programon való
részvétel, moderátás és hangosítás.

Bartusz - Dobosi Lásztó: FÜstvirágok
A szezővel Csender Levente író beszétgetett.
ldőpont: 2016. március 3.

Nézőszám: z0 fő
Megvalósulás: A remek hangulatú irodalmi esten a könyvrőt megtudhattuk, hogy a kötet novellái
valóban füstös hangulatúak, amiket az irodalom, az írás fÜggősége, ez az ellenállhatatlan
vonzalom fĺiz egybe. A novellák között találhatunk írást a magyar történelem egyes
szakaszairó[, filozófiai ihtetettségű atkotást, mé[y, kontemplatív szemtéletű ,,imádságot'', a
tatinitás gyönyörűségeibe merÜlő visszaemlékezést, ittetőteg könnyedebb, a fantázia bravúros
játékára épütő írást. A könyv a Magyar Naptó Kiadó gondozásában jelent meg.

Rosonczy ltdikó: orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért
A szerzővel Hermann Róbert történész beszélgetett.
ldőpont: 2016. március í0.
Nézőszám: 50 fő
Megvalósulás: A szabadságharc történetének tegkevésbé feldolgozott fejezete az orosz
intervencióé. A magyarázat egyszerű: a szovjet tevéttárak anyaga hozzáférhetetlen vo[t. Mára
a helyzet megváltozott.
A könyvbemutatóra hatalmas tömeg érkezett, az előadást nagy érdektődés övezte. A szerző
maga is történész, s egy másik kivátó tĺirténésszel való beszétgetése a kötetrőt és a benne
fogtatt történelmi érárót rendkívÜl érdekes és tanulságos volt. Az etőadást követő dedikátás is
sokáig tartott, s azt követően kötetlen beszélgetés atakult ki, mely remek hangulatban folyt
még két órán át.

Ferdinandi György: KAGYLóCSKA
A szerzővel Csender Levente író beszétgetett.
|dőpont: f016. május 5.

Nézőszám: 35 fő
Megvalósulás: Műfaját tekintve regényszerű novellafÜzér. Köttői, de emellett realista prőza.
Egy trópusi szerelem története, így kellene mondani, ha a mese nem itt érne véget, a Duna
partján. Aki Ferdinandy György novettáit, kisprózáit ismeri, nagyjábót tudja, mire számíthat:
olvasmányos, mégis árnyalt, finom gondotatisággal átszőtt, tírai elemekkel megemelt
emlékezőprőzára. E kötet történeteinek középpontjában egy trópusi nő átt: Kagylócska, aki
mégis több mint önmaga: összesít sokféte nőtípust, archetípust, mintha szintetizátója lenne a
nőiségnek.
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Somogyi Győző: A szÉPsÉG SZOLGÁLATÁBAN
Takács Gábor beszél.getett Somogyi Győzőve| festészetrőt, grafikáról, esztétikáról.
|dőpont: 2016. május 19.

Nézőszám: 40 fő
Megvalósulás: A kötetben olvasható beszétgetések - a maĺ magyar képzőművészet egyik
legjel'entősebb atkotójának tekinthető, Kossuth-díjjat és a Nemzet Művésze kitÜntetésset
elismert - Somogyi Győző művészeti, esztétikai gondolatait, művészpátyájávat és kortársaival
kapcsolatos emlékeit összegzik. Az olvasó DVD-mettékletként megtatátja Somogyi Győző
Gőzhajóvat Pest-Budára 1846-ban címmel 1979-ben készĹ]tt animációs kisfitmjét, amely
mindeddig szinte elérhetetlen volt a közönség számára.

Berta Zsolt: Recept _ Zónaregények
A szerzővel a vendégek beszélgettek.
|dőpont: 2016. június 16.

Nézőszám: 50 fő
Berta Zsolt sokak tegbensőbb anyanyelvét beszéli, korábbi regényei ennek is köszönhetik a

népszerűségÜket. Legújabb kötetében a novelláit, elbeszéléseit, saját kifejezésével élve
zónaregényeit gyűjtötte össze, amelyek többnyire a művészet, a férfi és nő kapcsolatának
kérdéseit ábrázotják, akár az őskorban, akár a jövőben játszódnak.

Zétényi Zsott: Ártatlanul, jetteten sírban - A Kristóf-Ügy
A szerzővet Szakáty Sándor történész beszélgetett.
ldőpont: 201ó. március 24.

Nézőszám: 45 fő
Ráfordított idő: 9 óra
Leírás, megvalósulás: Kristóf Lásztó v. csendőrnyomozó törzsőrmestert 1959-ben a jogszerű

rendőrségi fegyverhasznátat fotytán meghalt, kommunista jetképpé vált ellenátlót, dr. Ságvári

Endre 1944-bentörtént ,,meggyilkolásának'' koholt vádja atapján hatátra ítétte az önkényuralom
katonai bírósága, s az ártatlan embert kivégezték. A Legfelsőbb Bíróság 2006.ban felmentette
Kristófot az emberötési vád atót. Az érdektődés ezen a rendezvényen is óriási vo[t, az írő
válaszolt a fel.tett kérdésekre, majd dedikátt is. Az etőadást követő kérdésfelvetések és

beszétgetés során komoty vita is kialakult, ami vitágnézeti alapon ítétte meg pro és kontra a kor
potitikai oldalai nak képvisetőit.

Ferdinandy György - Fekete karácsony
A szerzővel Csender Levente író beszélget.
|dőpont: 201ó.október 19.

Nézőszám: 51 fő
Leírás, megvalósulás: Könyvújdonságok, író-olvasó találkozók, beszétgetések, felolvasások 195ó

őszén, a vérbefojtott forradalom után, közel kétszázezer menekÜlt - közöttük húszezer diák -

hagyta el az országot. Az ő sorsukat követik nyomon ezekazelső személyben megírt történetek;
a menekÜlttáborokban az első idők keserves próbátkozásai után, a hontalansággat vató egyre
véglegesebbnek tűnő szembesÜlések éveiben.
A családatapítás? Az idegen asszony és a magyarul nem beszétő gyerekek? Mindebbőt vajmi
keveset örökített meg a magyar irodalom. ,,Mik voltunk, mit akartunk, mietőtt a semmibe

hulltunk''? Ferdinandy Györgynek ,,mióta csak útnak indult, minden tépése hazafelé vezetett.''
/Ciro Alegría/. Harminc év története, egy olyan író szemével, aki végigszenvedte ezt a három
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keserves évtizedet. De lehetséges-e a hazatérés, vagy í956számúzöttje végtegesen egy idegen
vitágban fejezi be az étetet? Ezzel a kérdéssel fejeződik be a száműzöttek története.

Deák Ernő: Az oreghegytőt a Schneebergig
A szerzővet Btjröndi Lajos köttő beszélget.
|dőpont: f016. október 27.

Nézőszám: 3f fő
Feladatok: A Magyar Naptó Kiadó és a Józsefvárosi Galéria Közös programja.
Leírás, megvalósutás: Deák Ernő (Pereszteg, ĺ940. június 9.) ,|956. december 9-én hagyta e[
Magyarországot, azőta Ausztriában él, a filozófiai tudományok doktora. 1970.1976 kcizött
tanársegéd a Bécsi Tudományegyetemen, majd 2005 végéigazosztrák Tudományos Akadémia
munkatársa. Egyetemi tanulmányai megkezdése óta aktív szerepet váttat az ausztriai (bécsi)
magyarok egyesÜteti étetében. 1967-ben egyik atapítója és névadója volt az Integratio című
magyar-német nyelvű kulturális folyóiratnak. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetségének alapításátót (1980) főtitkára, 1991-2014 között elncike. í985-tőt
szerkeszti a Bécsi Naptó folyóiratot. A 2001 novemberében alakult Nyugat-Európai országos
Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke. A fényképekkel i[lusztrált kötetben étetútjának
állomásait járja végig gyermekkorától kezdve az Ausztńába történő kivándorlásán át egészen
napjainkig érdekes, olvasmányos stílusban.

Papp-Für János: Akik gyerekek maradnak
A kcĺnyvbemutatón a szerzővel Rózsa Sándor beszélgetett.
ldőpont: 2016. november 3.

Nézőszám: 48 fő
Feladatok: A technika és berendezés előkészítése, a fetlépőkket, szereplőkkel,
résztvevőkkel va[ó egyeztetés, megbeszélések, hirdetmény tervezése, kivitelezése és
terjesztése' a programon való részvétel.
Leírás, megvalósulás: Patti izgő-mozgő, szeleburdi, (az iskolán kívi.it) mindenre kíváncsi kislány,
míg Domoska megfontolt, jószívĹĺ, bátor kisfiú. Tatán azért is otyan jó barátok, mert kiegészítik
egymást. VetÜk tartunk katandjaik során az iskolapadba, az osztály buliba, a játszótérre, és
etkísérjÜk cíket a nyaralásra is. Papp-FÜr János és csapata egy olyan összművészeti alkotást
hozott [étre, amely a komolyabb tanulási nehézségekket kÜzdő, illetve értetmiteg akadályozott
gyerekeket szórakoztatja, segíti, valamint részesíti őket irodalmi étményben. Az ,,Akik gyerekek
maradnak'' az interaktív szemtétet jegyében fogant: az olvasás, a képek nézegetése, a
zenehallgatás, a játékos fetadatokban történő részvétel komplex étményt tesz lehetővé. Az
oktatási segédanyaggá vátó kötet a szerző gyakorlati tapasztalatain alapul, hiszen Papp-FÜr
János évek óta tart sikeres rendhagyó irodalomórákat sajátos nevelési igényű gyermekcsoportok
számára. A szerzővel Rózsa Sándor beszélgetett, majd a Másik otdal zenekar játszott et néhány
dalt a CD-kről, a zenék szerzőjével, Gerendás Péterrel.

otáh János Emtéknap
|dőpont: 2016. november 24.
Nézcíszám: 127 fő
Leírás, megvalósulás: A közelmúltban elhunyt József Attita. és Márai.díjas kd[tő, irő,
irodalomszervező méltatására és rá való megemlékezésre gyűttek cissze rokonai, barátai,
valamint az irodalmi és művészeti étet prominensei. Az esten fetidézték otáh János
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szeltemiségét, műveiből ol'vastak fel, róla szóló esszéket közöltek. A műsorban közreműködött
a népi zenei étet kimagasló alakja, Csík János is.

!RoDALM| nínĺoo
Mitte Zsigmond: orökös zene
|dőpont: 2016.december 1 .

Nézőszám: 24 fő
Ráfordított munkaóra: 7 óra
Leírás, megvalósutás: Mi|'e Zsigmond 7solt (1967. Budapest) Dunakanyarban étő költő, zenész.
199f őtapubtikát rendszeresen irodatmi folyóiratokban. Korábbi verseskötetei: Átreter a dumán
(2oo3), Törött, de hiánytatan (2010). Ezúttat tegújabb, Örökös zene című művét hozta e[, s arról
beszélgetett Erős Kingával, az orpheusz kiadó főszerkesztőjével, igazgató-tulajdonosával. Az
trcikös zene cím egyúttat a szintén jelentős irodalmi alakok áttat működtetett Bajdáző zenekar
egyik lemezének címe is, erről a lemezről Mitte Zsigmond étőben is bemutatott dalokat.

Magyar Naptó kiadó versadventje
|dőpont: 2016. december 8.

Nézőszám: 119 fő
Ráfordított munkaóra: 16 őra
Feladatok: A technika és berendezés előkészítése, a fettépőkket; szereplőkkel,
résztvevőkket val.ó egyeztetés, megbeszélések, hirdetmény tervezése, kivitelezése és

terjesztése, a programon való részvétel, moderálás, Verses etcíadás.

Leírás, megvalósulás : ,,Az év tegsikeresebb szerzője 2016" díjakat adták át a Magyar Naptó és

a Józsefvárosi Galéria közös rendezésében lebonyolított Versadvent című évzáró rendezvény

keretében. Az elismerést három kiadó - Magyar Nap[ó, Széphalom Könyvműhely és orpheusz -

tegnagyobb pétdányszámban eladott könyveinek szeuői vehették át. A díjazott szerzők:
Szakolczay Lajos, Kende Katalin, Reisinger Attita. A program során bemutatták az |rodalmi

Magazin Móricz Zsigmondrót szótó számát, valamint számtalan vers és irodalmi töredék hangzott

e[ Csőre Gábor színművész tolmácsotásában. A zenéről a vitághírű Folk Embassy formáció
gondoskodott.

Petőcz András: ...és arcára álarcot teszen
A szerzővet Erős Kinga, az orpheusz kiadó főszerkesztője, igazgató-tutajdonosa beszélgetett.
ldőpont: 20í6. december 15.

Leírás, megvalósulás: A szerző ezúttal tegújabb, ...és arcára álarcot teszen című művét hozta

el.

Deák Sárosi Lásztó: A szimbólum és retorikus film
A könyv bemutatóján a szerző beszélgetőpartnere: Zsitte Gábor József Attita-díjas köttő vott.

ldőpont: 201ó. december 17.

Nézőszám: 34 fő
Leírás, megvalósulás: Szőts |stván, Mundruczó Kornél, Jancsó Mik[ós, Huszárik Zoltán, Tarr Béla

fitmjein át megérkezÜnk a magyar fi[m, a magyar filmtörténet, esztétika és etika elméleti és

gyakortati kérdéseihez. Vajon miért olyan bonyolultak a modern filmek, amelyeknek egy részét
nagyon szeretjük, más részÜket kevésbé? Hogyan lehet őket minél árnyaltabban, mélyebben

megérteni? A szerző ezekre a kérdésekre keresi a választ sokrétű, tudományos igényű, mégis
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olvasmányos könyvében. Fő cétja a médiatudatosság fejlesztése, és ennek érdekében több új

megközelítést alkalmaz.

A MUNKANKHoZ KAPcSoLoDó ĺcyÉn osszerevox

2016-ban az egyik legfontosabb terület, melyet munkánkban fejleszteni kívánunk, az a PR,

marketing. Ez szorosan összefi.igg azzal a célunkkal, hogy cétközcinségĺink körét szélesítsÜk.
Már az eLőző években is fontos cétunk volt, hogy a számunkra ,,könnyen bevonzható'' két
alaptípust, - a képzőművészet iránt érdektődő fetnőtt korosztályt és az értelmiségi nyugdíjas
korosztályt - bővítsÜk a fiatalabb nemzedékkel. Ebben fejtődést értÜnk e[, amit szeretnénk
fol'ytatni. A programtípusaink összeáttításában, atakításában is fontos szerepet játszik ez a
törekvésünk.

Az lNTÉZMÉľĺy rommuN|KAclós, PR- És MARKETING TEVÉKENYsÉGE

A kommuni kációs stratégiánk
Az etmútt 3 év tapasztal'atai atapján a va[ós, a virtuális és a kommunikációs térben is fontosnak
tartjuk a Józsefvárosi Gatériánát a megalapozott hírnév folyamatos erősítését. Arra
tcirekszijnk, hogy a kerület lakossága minét szélesebb körben ismerje meg a kĺáttításainkat,
programjainkat, szotgáttatásainkat, és alakítsuk ki magunkrót a tehető legkedvezőbb képet.
A kommunikációs tevékenységÜnk tegfontosabb pontja a médiában történő minét szélesebb
körű megjelenés: televízió, rádió és sajtó ĺnterjú formájában, illetve print és online kulturális
p rogramaj án lók népszerűsítésévet j etenj Ünk meg p rogramj ai nkkat.

HírnevÜnket, tevékenységünket és programjainkat a média segítségévet tovább erősítjük a

köztudatban. Erőtetjesebb jelentét kiatakítását kezdtük el a webZ-es alkalmazások körében.
A Józsefvárosi Galéria megjelent és tartalmat szolgáltat a Google+-ban, a Twitter-en, az
lnstagram.on és a Tumblr.en. Ezze]' is közelebb kerülve a fiatalabb generációhoz, akiket a

hagyományos eszközökket és üzenetekket jóvat nehezebb utolérni. Rendszeresen jelentkezÜnk

videó tartalmakkal a Youtube segítségével.
Kommunikációs stratégiánk a kiáttítások megnyitóira, a gyerekprogramokra és a pénteki

,,Ga[éria esték'' rendezvényekre (jaz' koncertek, táncházak, irodalmi estek) összpontosul.

Kommunikációs tevékenységÜnk célcsoportj ai
- A kerÜlet lakossága, családosok és minden a kultúrára és társadalmi eseményekre

nyitott korosztály
- Budapesti takosok, családosok és minden a kultúrára és társadalmi eseményre nyitott

korosztály
- EgyÜttműködőpartnereink
- A kerÜteti önkormányzat szervei és intézményei (óvodák, általános iskolák,

gimnáziumok, középiskoták, szakmunkásképzők, egyéb oktatási intézmények,
egyetemek, főiskoták, felnőtt háziorvosok, gyerek háziorvosok, rendelőintézetek,
egyesljletek, civil szervezetek stb. )

- A kulturátis turizmusra nyitott hazai és ki]tf<itdi turisták

KĹi[ső kommunikáció
- Médiakapcsolatok gondozása: hírtevetek kütdése eseményeinkrőt tetjes médialistára,

országos és hetyi média - sajtó, rádió, televízió - interjúk szervezése. A,z év végére
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sikerült egy tevétkÜldő szoftvert beszereznünk, remétjÜk ezzel a korszerű eszközzel
még hatékonyabbá sikerÜl tenni az e-mail-es kapcsolattartást a médiával és az
érdektődő tátogatókkat.

- Nyugdíjas klubok vezetőivel történő kapcsolattartás
- óvodák, iskolák igazgatóivat és művetődésszervezőivet történő kapcsolattartás
- egyházi felekezet vezetőivel történő kapcsotattartás
. egyesÜletekkel, civiI szervezetekkel történő kapcsolattartás
. Az országban működő gatérĺákkat való kapcsolattartás
- KiemeltV|P-tagokkat történő kapcsotattartás

Fontosabb tevékenységek
A gatériában ptakátokat helyeziink el folyamatosan. Hĺrdetmények útján szólunk a

tátogatókhoz. SzÜkségesnek tartjuk, hogy az információ torzulás né[kÜ[, irányított módon
jusson e[ a lakossághoz; és ezen be[Ĺi[ az érintett tátogatóinkhoz. Hírlevelet, meghívókat
kÜtdi.jnk ki havonta 800 e-mail címre. Kreatív stratégiák segítségével a hagyományos és

újmédiás eszközök felhasználásával biztosítiuk a tájékoztatást az érdektődőknek. Megújutt
honlapunkat és Facebook felületÜnket folyamatosan frissítjük, itt programjainkról részletes
tájékoztatást adunk az érdeklődőknek. A jövő évtől szeretnénk a Galéria fötdszintjén
működtetni egy',Gatéria médiát.', amely szolgáltatná az összes információt a programjainkkat

kapcsolatban. A tegújabb változásokat is folyamatosan követhetnék az érdektődők a

képernyőn, amikor éppen betérnek hozzánk.
Sikeres egyÜttműködést alakítottunk ki a kerÜlet több civiI egyesületével, amelynek
eredményeként a kerület több pontján nyilvános és ingyenes hirdetési felületeket
használhatunk.
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A www.youtube.com videó megosztó weboldalra pedig a galéria nagyobb eseményeirőt készÜtt

videofetvételeket folyamatosan fettöttjÜk. A gatéria közösségi oldala (Facebook)jót működik.
Minősítése: **** (4 csittag) Létrehoztuk a Palota negyed Facebook otdatát is. Mindkét oldalnak
folyamatosan bővÜl az ismertsége. A,z önkormányzat és a kerület hontapjára is folyamatosan
fetkerÜtünk híreinkkel.

MűsorfÜzet
Nyomdai kivitelben készütő színvonalas tájékoztató. Két havonta 2000 pétdányban terjesztjilk
a kerületben, cinkormányzatnál, oktatási intézményekben, támogatók körében, szakmai
körökben, a takosság fe|.é. Tartatmát tekintve a Józsefvárosi tnkormányzat és a Józsefvárosi
Gatéđa és Rendezvényközpont rendezvényeit, a gatériában működő klubok, tanfolyamok,
csoportok munkáit, információit fogtatja magában. A műsorfÜzet mind a kÜtcsín mind a

betbecs tekintetében megújutt. A tátogatóink is dicsérik az áttekinthetőbb, ĺnformatívabb,
könnyebben kezethető műsorfÜzetet.
Fontos feltárnunk a marketing és reklámbevételi tehetőségeket, amelyek új piaci
tehetőségeket eredményezhetnek, pt. a műsorfüzet háttapjának hirdetésre történő
kiajántásávat.

Hirdetőtábták - motinók
Decemberre régi vágyunk tetjesÜtt és kikerütt a Galéria Nap utcai homlokzatára a saját i:li
motinónk, amivel folyamatosan tudjuk a járóketők figyetmét a Galériára irányítanunk. i...j
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Lényeges feladat a hirdető tábták és molinók folyamatos kihelyezése, figyelemmel kísérése.
A kerÜleti civiI szervezetekkel történő egyÜttműködés eredményeként több helyen,
Józsefváros frekventátt hetyszínein kÜttéri hirdetőtábtákon folyamatosan jelen vagyunk a

rendezvényeink ptakátjaivat. A lehetőségek fĺlggvényében fotyatatjuk a további
kihelyezéseket.

Meghívók, szórólapok, plakátok
Lehetőségeinkhez mérten házitag Vagy nyomdai kivitetben készítjÜk az információhordozókat,
a közönség konkrét megcélzása végett személyes kapcsolati rendszerÜnkön keresztÜt
terjesztjÜk. Tartalmukat tekintve egy-egy rendezvényre invitáljuk az érdektődőket. Formaĺlag
többféte verzióban készüt plakát, szórólap Al3, Al4, A/5, meghívő 1,2, 4-olda[as.
A 20í6.os évben jelentősen nőtt, - főteg a kerületben - azon hetyszíneknek a száma ahol
folyamatosan kihelyezzük műsorfüzeteinket, szórólapjainkat, ptakátjainkat. Egyik legnagyobb
látogatottságú intézmény a környéken a Corvin Filmpalota, ahol heti rendszerességget
találkozhatnak a mozitátogatók a JózsefvárosÍ Gatéria reklámanyagaival.

Médiakapcsotatok

MARKETING KAMPÁNY
Kiemelt médiatámogatói nk:

. port.hu + Bóbita Magazin, egyszervolt.hu, csaladinet.hu
o pľo$ľäÍnturizmus
. banner- és tartalmi megjelenéseket tervezünk kiemelt médiatámogatóinknát
o promóció

Tartalmaink és hirdetéseink fol'yamatosan megjelennek a Józsefvárosi Újságĺan és a
jozsefvaros.hu honlapon. Programjainkat folyamatosan promótátjuk a web és Facebook
fetÜtetÜnkön, kiemelt eseményeinket és a mozgóképes tartalmakat a Youtube-on is.
EzenkívÜl heti rendszerességgel hírlevelet kÜtdünk a teljes médiatistára, folyamatos kulturális
tartalmat kínátva a médiának. Személyes médiakapcsolatokon keresztüt kulturális
programajántókat és interjúkat generátunk, elsősorban a lent felsorolt kiemett médiumokban.
(Tetjes médialistával dolgozunk, lent csak a leggyakrabban velÜnk dolgozó partnereinket
emetjük ki!)

oTV
Magyar Televízió, Duna Tv, Hír Tv, EcHo Tv, Pax Tv, Bonum Tv.
nłoló
Magyar Rádió (Kossuth, Bartók), Lánchíd Rádió, Magyar Katolikus Rádió, Ktub Rádió,
Mária Rádió, Szent |stván Rádió
Ú.lsÁcox
Józsefvárosi Ú1ság, Lokál., Műértő, Magyar nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Demokrata,
Heti Válasz, Palota negyed, Bóbita... stb.
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PORT.hu, fidelio.hu, családinet. hu, egyszervott.hu, cseppek.hu, MagyarTurizmus ZRT

honlapja, kuttura.hu, kiáttítás.hu, ujmuveszet.hu, MTl, hírstart, zetapress, családi net,
weborvos, programtuńzmus, kulturális kikötő, babamamainfo.hu stb.

Továbbra is biztosítjuk a folyamatos média megjelenéseket: kiemelten a Magyar Rádió
kulturális ajántó műsoraiban, a Magyar Televízió kulturális műsoraiban, országos napilapok
kulturális rovataiban és kulturális online magazinokban.

Fontosabb kommuni kációs eszkcjzei nk
Gatéria hontapja, Facebook-oldala, Józsefvárosi Újság, hírtevét, önkormányzatunk honlapja,
ptakátok, szórólapok, meghívók, generált sajtómegjelenések PR tevékenység keretében,
online, TV, rádió, sajtó megjelenések.

Arculat
A gatéria grafikai, formai megjelenése (levélpapír, boríték, szórólap, névjegykártya, hirdetés
készítése, web.arculat, meghívók, képeslap (karácsony), galéria tábtái, műsorfÜzet.
A főbejáratnát tévő ajtó melletti ,,hirdetőtáblákon'' a programjaink kihetyezése.

FELÚJÍTAS

A Gatéria emeleti előadótermének vitágítás fetújítása 2016. 12. 29-én megvatósult. A régi
fénycső armatúrákat korszerű, energiatakarékos LED panelekket váttottuk ki.

A Gatéria fatfelütetének javítása, festése, ét védők felszerelése f016 augusztusában saját
erőbőt valósult meg.

4. Kiá||ítások, Iakossági kozműve|ődési feIadatok

xlÁu.írÁsor

A Józsefvárosi Ga[éńa eredeti arculatához hozzátartozó, legreprezentatívabb programtípust a
kiáttítások jetentik, metyek havi rendszerességgel váltakoznak (havonta 1, évente í 1), és

ingyenesen tátogathatók a közvetlenÜl ezekhez kapcsolódó programokkal együtt. ldén is olyan
művészeket választottunk kiáttítóinknak, akik szélesebb körben ĺs ismeretek és elismerésre
méltók, munkásságuk idcítáttó értékeket hordoz. Az irányzat és a műfaj tekintetében is
változatosságra törekedtünk.
20í ó-ban megvalósított kiáttítások felsorolása:

időpont muvesz műfaj

Januar Bészabó András festészet
február Bakos |stván tervezcĺgrafikus (ptakát)

marclus Szakács |mre festészet
ápritis Kovács Péter textil
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maJus Csengery Bé[a festészet
JUnrus Eremgyűjtők Szövetsége erem
jútius-aug. Százados úti MűVésztelep: Szekeres lstván graÍika, Íesteszet
szeptember Botos Péter, Szét Agnes ĺJvegszobrászat, foto
október Supka Magdolna emlékére: Rékassy Csaba grafika
november Lengyel-magyar ptakát (csoportos) ptakát
december otáh Csatád vegyes

A kiáttító művészek személyén három ízben váttoztattunk. Június-jútiusban a Százados úti
Művészte[eprőt Bikácsi Daniel.la hetyett Szekeres |stvánt hívtuk meg, mert tudatosodott
bennÜnk, hogy ő a művésztetep tegrégibb és tegidősebb takója. Kĺss György ĺ.ivegművész hatáta
miatt Botos Péter Üvegszobrászt hívtuk meg Szél Ágnes fotóművésszel közösen. Az'ĺ956-os
emlékévhez jobban ittő tengyet-magyar ptakátkiáttítás kerÜlt Sajdik Ferenc novemberi kiáttítása
he[yére.

Fetadatok: Kiáttításaink tétrejöttét a szervezésen tút szakmai munka etőzi meg.
Kapcsolatfetvétet a művészekket (emtékkiáttítás esetén a rokonokkal, a hagyaték gondozóvat).
Kidolgozzuk a kiáttítás koncepcióját. A kiáttítandó anyag kiválasztása, kiáttításkész áttapotba
hozása, a száttítás megszervezése, a művek átvétele, a kiáttítás rendezése. Közreműködők
kiválasztása, fetkérése. Adminisztrációs feladatok (szerződések, biztosítás, megrendetők)
elvégzése, marketing-kommunikáció megszervezése (grafikai, nyomdai, terjesztői munkák).
Fesztiválokhoz kapcsolódó, vagy más intézmény közreműködésévet megvalósutó kiáttítás esetén
együttműködés a partnerekket. A megnyitó atkatmával konferálás, a fogadás előkészítése,
vendégtátás. Kapcsotódó programok szervezése és megvalósítása. A kiáttítás bontása, a
műalkotások visszaszállítása, archivá[ás, sajtófigyetés, a művészekket történő további
kapcsolattartás.

201 6-ban megvalósított kiáttítások résztetes beszámolója

KIÁLLÍTAS ĺ.
orökségÜnk fény.arcai - Bészabó András festőművész kiáltítása
A kiáttítás időtartama:2016. január ff. - február 12. (megnyitó: fo16. január 22.)
Nézőszám: 2260 fő
Leírás: Bészabó András, józsefvárosi festőművész kiáttítása indította repertoárunkat az évben.
Művészvitága az organikus kuttúrában gyökerezik, melyet a Kárpát-medence kuttúrája és
kütfdtdi tanulmányútiaĺ ĺhtettek. A művész képei gyakran technikailag sem hagyományosak,
mert a festészet, szobrászat és a grafika sajátos, mixelt képteteként jelennek meg.
Megvalósutás: A kiáttítás megrendezésében maga a festő is részt vett, közet harminc kép került
a kiáttítótérbe. Nem csak témák szerint csoportosította műveit, azokszínvitága és technikája is
fontos szerepbe kerütt. A kiáttítást ifj. Gyergyádesz Lásztó művészettörténész nyĺtotta meg,
közreműködtek a Medve Színpad színészei, akik Ady verseket szavaltak a megnyitó beszéd után.
A kiáttítást több fitmes stáb is figyelemmet követte és rögzítette, többek között a Pannoniay
Filmstudio Hungary készített dokumentumfitmet Bészabó András étetérőt és művészetérőt. A
kiáttítás kapcsán került be a Józsefvárosi Gatéria is a leendő fitmes anyagba, mint kiemetkedő
helyszíne a művész étetének.

xlÁu-írĺs z.
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Művészet - Dizájn, Dizájn - művészet - Bakos |stván tervezőgrafikus kiáttítása
A kiáttítás időtartama 2016. február .|9. .március 11. (megnyitó: 2016.február 19.)

Nézőszám: 2 470 fő
Megvalósulás: Bakos lstván 75 éves művész, a magyar tervezőgrafika egyik meghatározó alakja.
Munkái közt megtatáthatók a saját készítésű, kézi festcíi és grafika atapú ptakátok is, de erre a
kiáttításra kizárótag fotóatapú műveket hozott. Utóbbi években nem rendezett egyéni kiáttítást,

ezzel a tártatta|' egy sorozat indult et. Nátunk voltak táthatók az 1979.89 közötti, szinte
kizárótag nyugati országokban látott reklámplakátok. ł kiáttítás fettűnést keltett, mert a

rek|'ámipar tenyűgöző otdatát mutatta meg. A női cipőket, ruhákat és szemÜvegeket gyártó

cégek számára Bakos |stván valóságos mitotógiát teremtett vad, hosszútábú, egzotikus
nőalakjaivat. A kiáttítást Molnár Gyula grafikusművész nyitotta meg, közreműködött Bajovics
Mi tán zeneszerző, hegedűművész.

K|ÁLLÍTAS 3.

Szárik vitága - Szakács |mre fest<íművész kiáttítása
A kiáttítás időtartama f016. március 17. - ápritis 12. (megnyitó: 2016. március 17.)

Nézőszám: 2160
Megva|'ósulás: Szakács |mre itt kiáttított festményei |ndiában készüttek. Egy nemzetktizi
művésztelep munkájában vett részt, melynek eredményeiről ez a tárlat adott számot. Fákra és

emberekre egyaránt emlékeztető, nonfiguratív alakjai a kiáttító térben egységes vonutatot
képeztek. A végtetenüt finom árnyatatok' a nemes és transzcendenciára utaló arany szín mellett
a feltűnően éténk színek is megjetentek. A megnyitón köszöntőt mondott a kiáttítás fővédnöke

Rahut Chabra, lndia nagykövete. A megnyitó beszédet Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész

tartotta.

K|ÁLLÍTAS 4.

30 év . Kovács Péter Ferenczy Noémi-díjas textilművész kiáltítása
(a művész 75. szÜletésnapja atkatmábót)

A kiáttítás időtartama f016. ápritis 15. . május 6. (megnyitő: 201ó. ápritis 15.)

Nézőszám: 1750
Megvatósu|'ás: Kovács Péter a magyar textitművészet tcjbb területén munkálkodó, kimagasló

tehetségű szemétyiség' ezen a kiáttításon saját tervezésű és saját maga szőtt fatikárpitjaivat
mutatkozott be. A kiáttítást Wehner Tibor művészettörténész nyitotta meg. otáh Lász[ó, a

Józsefvárosi Zeneiskota n<jvendéke gitármuzsikája tette színesebbé a programot.

KIÁLLíTAS 5.

Natura et urbis . Csengery Béla festőművész kiáttítása
A kiáttítás időtartama:7016. május ,|3. . június 10. (megnyitó: 201ó. május 13.)

Nézőszám: í 8ĺ0 fő
Megvalósulás: Csengery Béta ezen kiáttítását 1Természet és város) a tájképek és a városképek

bemutatásának és párhuzamba áttításának szentelte. Alkotásain jót megfigyethető volt, hogy

tcibb stítust is kipróbált, és ezek az egymástót kÜtönböző kifejezési formák jót megférnek

egymással művészetében. Munkássága szép pétda arra, hogy a festészetet - nemcsak jót

fetépített étetpátyaként, hanem fetnőtt korban elkezdve is magas szinten lehet műve[ni.

A kiáttítást Zatán Tibor író nyitotta meg' zenei közreműködők Wittek Béla (gitár), Bartus János

és Kiráty Tamás (ütőhangszerek) voltak.
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K|ALL|TAS ó.

Tíz éves az Éremkedvetők EgyesÜtete - éremművészeti kiáttítás
A kiáttítás időtartama: f016. június 17. - jútius 8. (megnyitő:201ó. június í7.)
Nézőszám: 1 980 fő
Megvalósulás: A jubiteumi éremművészeti kiáltítás átfogó képet adott az 1905-től 2015-ig ettelt
időszak magyar éremművészetének alakulásáról . remélve, hogy minél nagyobb közönséget nyer
meg az éremművészetnek.
A kiáttításon a következő alkotók szerepeltek az alábbi műveikket:
Lebó Ferenc - Lechner tdön 2005, Csíkszentmihátyi Róbert - Stróbt Atajos f006, Farkas Ferenc
. Rodin 7007, Rónai Attita - Nyugat 2008, Somogyi Tamás - Camus f009, Kiss György . rendkívÜli
tagilletményi érme Lyka Károtyrót 2009, Nagy Lajos lmre - Akt 2010, Bakiné Csóka Zsuzsa . La
Fontaine zo11, Szunyogh Lásztó. Pirkadat fo1f, Fekete GézaDezső. VámbéryÁrmin 2o13, otáh
Katalin - ,,ln memoriam 1914" 2014, Katona József - Róth Miksa zo15, Kósa lstván - Érr ĺĺo-
10.2015.
A kiáttítást dr. Török Pát a Magyar Éremgyűjtők EgyesÜtetének elnöke nyitotta meg.
Közreműködött Győrffy Gergely hegedűművész.

K|ÁLLÍTAs 7.

Étetút képekben és rajzokban - Szekeres |stván grafikus- és festőművész kiáttítása
A kiáttítás időtartama: f016. július 15. - szeptember 2. (megnyitő:201ó. jútius 15.)
Nézőszám: ĺ 850 fő
Megvatósulás: A kiáttításon a művész legkedvesebb munkái szerepeltek, melyeket a
megrendelések mellett, azoktól fÜggettenül, ,,önmagának készített''. A kiáttítást Fetedy Balázs
művészeti író nyitotta meg' zongorán közreműködött Kovács-Kuttor Levente. A megnyitón
megjelentek a Százados úti Művésztelep atkotói és a művész szülővárosából, Makórót is érkeztek
tátogatók. A megnyitón szót kért a Makói Múzeum ĺgazgatója is, aki nagy szeretettel méltatta
a művészĺ munkásságát.
A Józsefvárosi Galéria egész nyáron nýtva tartotta kapuit a kiáttítás vendégei etőtt.

xlÁLLÍrÁs g.

Geometńkus barokk - Botos Péter Üvegművész kiáttítása Szét Ágnes fotóművész képeivel
Nézőszám: f 494 fő
Megvalósulás: A kiáttítás bemutatta a geometrikus Üvegszobrok temérdek betső játékát, melyek
csak akkor tárulnak fe[, ha nem a szokásos módon tekintünk rájuk. Ha igazán fel akarjuk fedezni
a bennÜk rejtő kÜtönösségeket, akkor minden oldalról, minden szcigbőt érdemes keresni a
tÜkröződéseket, az egymásra vetÜlő geometrikus formákat, a fény.árnyékokat, a felvillanó
szivárványokat, a finom színsorozatokat. Látogatóink ezt meg is tették.
Szét Ágnes makrofotóival azt mutatta meg, hogy a geometrikus üvegplasztikák betsejében
számtalan olyan, egy-két négyzetcentiméterný részlet található, amely önáttó képzőművészeti
atkotásként is megáltja a hetyét. Rendkívüt jót illett a két műfaj stílusában is egymáshoz,
kiegészítették, erősítették egymást.
A kiáttítást Barabás Lajos műgyűjtő nyitotta meg, hangsúlyozva a két művész közös művészi
tátásmódját. Zenei közreműködő Móser Ádám vott, aki rendhagyó formációban játszott
kÜtönböző hangszereken.

K|ÁLLÍTAS 9.

A rajzotó - Rékassy Csaba grafikusművész kiáltítása
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A kiáttítás időtartama: f016. október 7 . - 28. (megnyitó: 2016. október í 3. )

Nézőszám: 27f0 tő
Megvalósulás: A Józsefvárosi Gatéńa egyik hagyománya, hogy minden évben egy kiáttítást dr.

Supka Magdolna művészettörténész emlékének szentel. Rékassy Csaba is azok közé a művészek
közé tartozott, akinek munkásságát nagyra értékelte, elismertetéséért harcott. Rékassy Csaba

részletgazdag, humoros alkotásai megnyerték a közönség tetszését, a kiáttításon szereplő
grafikákat átlagon fetÜti érdektődés és elismerés övezte.
A hagyományosan a Józsefvárosi Galériában átadott Supka Magdolna-díjat - Csikai Márta áttat

készített bronzemlékptakett - Tenk Lásztó Munkácsy.díjas festőmúvészés az Akadémia Humana

Atapítvány képvisetője adta át idén Attasz Gábor festőművésznek, aki pár mondattal emlékezett
vissza Supka Mannával való kapcsotatára. A kiátlítás része volt a Magyar Festészet Napja és a
CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál programjainak is.
A kiáttítást Szepes Hédi művészettörténész nyitotta meg.

xlÁlllrÁs ĺo.
1956 - tengyet-magyar ptakátkiáttítás
A kiáttítás időtartama: f016. november 4-í8. (megnyitó: 2016. november 4.)
Nézőszám: f540fő
Megvalósulás: Az 1956-os forradalom 60. évfordutójára szervezett programok a Magyar
P lakáttársaság közrem űködéséve t j öttek létre.
A kiáttításon szereplő tervezőgrafikusok a következők voltak:
Árendás József, Batogh |stván, Bányai |stván, Baráth Áron, Baráth Dávid, Baráth Ferenc, Justyna
Czerniakowska, Krzysztof Ducki, Ducki Tomek, Ewa Engter, Fetvidéki András, Eugeniusz Get-
Stankiewicz, Mieczystaw Gorowski, Michat Jandura, Ryszard Kajzer, Roman Kalarus, Kemény
György, Keresztes Dóra, ola Kot, Sebastian Kubica, Piotr Kunce, Lelkes László, Lech Majewski,
orosz István, Pinczehelyi Sándor, Wtadystaw Pluta, Pócs Péter, Łukasz Rayski, Wiestaw Rosocha,

Rotoska Vladislav, Árközi Román, Jan Sawka, Schmal Károly, Waldemar świerzy, Szugyiczky
lstván, Tóth Tamás, Varga Gábor Farkas, Mieczystaw Wasillewski, Agnieszka Winciorek, Maciej
Wozniak.
A megnyitón dr. Sára Botond alpolgármester mondott köszöntőt. Katona Anikó
művészettörténész, a Magyar Plakáttársaság alelnöke nyitotta meg a kĺáttítást, köszönetet
mondva a kiáttítóknak és Ducki Krysztofernek a Magyar Plakáttársaság etnökének. A Lengyel
Köztársaság Budapesti Nagykövetségét Minchal Andrukonis megbízott nagykövet, a Budapesti
Lengyel Intézetet Magozata Takacs igazgató képviselte.

K|ÁLLÍTAS 11.

A botdogság évei - Az otáh művészcsatád kiáttítása
A kiáttítás időtartama:7016. november f6. - 2017. január 6. (megnyitó: 2016. november 2ó.)
Nézőszám: 2760 fő
Megvalósulás: otáh János Babérkoszorú- és Márai-díjas köttő a Magyar Naptó Kiadó vezetője pár

hónappat a kiáttítás előtt hunyt el. Egész csatádja irodalmárokbót és képzőművészekbőt átt. Már
korábban úgy gondottuk, hogy családi kiáttítást szervezünk számukra advent idejére, de otáh
János hatáta ezt még indokoltabbá tette. A művészek: Mezey Katalin Kossuth-díjas kö[tő, író,
Lackfi János József Attita.díjas köttő, író, Kiss Adét festő és képzőmúvész, otáh Katatin Kinga

szobrász- képzőművész, o [áh Mátyás Lásztó szobr ász, képzőm űvész voltak.
A tártaton a három képzőművész alkotásai voltak táthatók, a megnyitó ünnepségen azonban az
irodatmi művek is megszólaltak. otáh János verseit Lázár Balázs színművész olvasta fet. A
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{^. további két irodalmár pedig saját maga olvasta fet műveit. A kiáttításon szereplő

[ , képzőmiĺvészeti munkák, - a megnyitón és az irodalmi esten megszólaló versek - jellemzően aĺ 
csatád tematikája k<iré összpontosultak. Hatthattuk, illetve táthattuk a művészek legfđssebb,

ť::.) máshot még nem pubtikátt alkotásait. A kiáttításhoz kapcsolódó programok: irodalmi est és

|. i tárlatvezetés a művészekkel (f016. december 9.)

Ě K|ÁLLÍTASoKHoZ KAPcsoLoDi PRoGRAMoK
[.l] TÁRLATVEzETÉsEK

ľ- Áttandó tárlatvezetéseinket évek óta Mónus Viktor kottégánk végzi, aki a kiáttítások
L*] rendezésében is nagy feladatot váttat.

.-..1 11 tárlatvezetést terveztiink, melyből 8-at Mónus Viktor kottegánk segítségével valósítottunk
t,l meg. Többi esetben a kiáttító művészek gyakran jelen voltak a kiáltításon, ezért a részĹjkről

,,spontán'' tárlatvezetés történt a tátogatók számára.

11

[. i Mónus Viktor tárlatvezetései 201ó-ban:

ĺ.i Bészabó András ,,orökségiink fény-arcai'' c. kiát|,ítás
I'l_' |dőpont: 20,|6.január 25.

ĺ"-] Bakos lstván ,,Művészet - Dizájn, Dizájn - művészet'' c. kiátlítás
l . |dőpont: 2016. március 27.

ri
l : Szakács lmre ,,Szárik világi'' c. kiáttítás

|dőpont: 2016. árpitis í í.
ĺ-l

l Kovács Péter ,,30 éV'' kiáttítás
|dőpont: f016. ápritis 27.

[:L Csengery Géla ,,Natura et urbis'' c. kiáttítás

(--' ldőpont: 2016. június 8.

l;
lŁl:- Eremművészeti kiáttítás - Éremkedvetők Egyesütet kiáttítása

f .l ldőpont: 2016. június 29.
tl
l] ] 

Szekeres tstván ,,Életút képekben és rajzokban'' c. kiáttítás

[., ldőpont: 2016. jútius 29.

lL
Rékassy Csaba ,,A rajzoló', c. kiáttítás

pi |dőpont: 2016. október 24.
I'iü-iLld

Nézőszám: átlagosan 30 fő
t!]T

frr.'lL, MÚZEUMPEDAGóG|A (FoGLALKoZÁsoK GYEREKEKNEK)

[:1,:1

lł ' Játékos, beszélgetős és gyakortati fogtatkozások, melyek során a részvevők alkotnak is. Ezzel a
t_:: programmal elsősorban a kerületi iskotai csoportokat céloztuk meg. Terveinkhez képest (havi

l_,
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2-5, évente 7f.5?) kevesebbet, 7 foglalkozást valósítottunk meg. Ennek oka, hogy a program
megszervezése a csoportok bejelentkezésétőt figg. Aaiskoták folyamatos megkeresése ellenére
sem volt több érdektődés. Gyakran a kiáttításoktót fÜggetlen, gyereketőadásokhoz kapcsolódó
kézműves foglalkozásokat, illetve felnőtteknek szótó kiáttításhoz kapcsotódó programokat
szervezt[ink.

FOGLALKOZAS 1,

A szövőszék - Kovács Péter Ferenczy Noémi-díjas textilművész kiáttításához kapcsolódóan
ldőpont: 2016. május 2. egész nap
Nézőszám: 100 fő
Feladatok: Kapcsolatfetvétet Kopócsy Judittal, a szövőszék száttítása' a program kitalátása,
hirdetése, közönségszervezés, lebonyolítás.
Megvalósulás: A kiáttításon olyan fatikárpitok voltak láthatók, melyek a textilművészet
legmagasabb szintjét képvisetik. A kiáttítás teljes idejére fetáttítottunk egy szövőszéket, melyet
bárki kipróbáthatott. Az atakutó szőttes sok ember keze munkájábót jött tétre. f016. május 2-

án egész nap szakszerű vezetés mellett lehetett szövést tanulni. A nap folyamán 4 csoport (3

kerÜleti gyermekcsoport és egy felnőttekbőt áttó csapat) ismerkedhetett meg a szövéssel - kis

szövőkereteken való gyakorlássat. (Bejetentkezés atapján érkeztek a résztvevők.)
Este 18 órátót nyitott etőadást tartott Kopócsy Judit textilművész. Remétjük, sokan kedvet
kaptak a szövéshez. A program kapcsán felmerÜlt annak igénye is, hogy a Józsefvárosĺ
Gatériában induljon szövés tanfolyam.

FOGLALKOZAS 2,

A plakát, mint kifejezőeszköz. 5ó-os ptakátok
|dőpont: 2016. november 8. és 1 1.

Nézőszám: 90 fő
Feladatok: A program megtervezése, egyeztetés a résztvevőkkel, adminisztráció,
közönségszervezés, a program lebonyolítása.
Megvatósulás: A foglalkozásokat Katona Anikó, a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai osztátyának
művészettörténésze Vezette. A foglalkozások 90 percesek voltak. A foglalkozásonként z0 fő
kerÜleti diák vehetett részt. í956 eseményei, az akkor és ma étők emberekre tett hatása, a

kiátlításon szereplő ptakátok mondanivalója, a szimbólumok, jelek mind témái voltak a

foglalkozásoknak, melyeken ptakátokat is terveztek a gyerekek.

A K|ÁLLÍTAsHoZ KAPcsoLóDó EGYÉB PRoGRAMoK
Művésztársakról filmnyelven, kerekasztal beszélgetések, tárlatvezetések a művészekkel,

,,Képben vagyunk'' programok.

Ezek a programok az aktuális kiáttításunkhoz kapcsolódnak, este 18 órátót kezdődnek a kiáttító
térben. Művész és közönsége, illetve a művészek egymással való személyes találkozására nyítik
itt lehetőség. A típusa aktuálisan változó, hiszen más programot szervezÜnk egy kortárs, s más

egy el.hunyt alkotónak. Ha készütt az atkotóról, bemutatjuk. Áttatában a kiáttító művész, vagy
a kurátor mutatta be a kiáttítást. Az évek során a részt vevő képzőművészek egyre nagyobb

számban visszatérő vendégeink. A ,,Képben vagyunk'' sorozat célja, hogy a kiáttításainkon
szereplő műalkotásokhoz más művészeti ágak kapcsotódjanak. A tervezett évi 7f programból 8

vatósult meg. A szervezett program hetyett az érdektődők - igény szerint . az aulában
elhelyezett tetevízión táthatják a kiáltító művészről készÜtt fitmeket.
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PROGRAM 1.

Filmktub - Művésztársakról fi[mnyetven
Kun Éva keramikusművész ,,Tél és csend'' c. kiáttításához kapcsotódó program.
|dőpont: 7016. január 1,t.

Nézőszám: 90 fő
Feladatok: Kapcsolatfelvétel a művésszel, a program hĺrdetése, közönségszervezés, a
program lebonyolítása.
Leírás: A Fitmktub ebben az esetben szeryes részét képezi aktuális kiáltításunknak.
Cétja, hogy a kortárs magyar atkotókat megismerjék a tátogatók, illetve személyes kapcsolatba
téphessünk ve[[]k. A fitm mindig magát a művészt mutatja be, ezután pedig egy beszélgetésre
kerÜl sor, melyben a vendégek is részt vesznek.
Megvalósulás: A bemutatásra kerÜlt ,,Törékeny rögcik'' című fi[m, Fuszenecker Ferenc és Lőrinc
Ferenc festőművész atkotása, vendégÜnk és beszétgetőtársunk Kun Éva, moderátor Sipos
orsolya volt. A keramikusművész mindennapjaiba, otthona és műterme rejtett zugaiba is
bepitlanthattunk.

PRoGRA^Ą 2.
Fitmktub - Beszélgetés Szakács Imre festőmĹĺvésszel
ldőpont: ?016. ápritis 8.

Nézőszám: 100 fő
Feladatok: A művésszel való konzuttáció, a film kiválasztása és kipróbálása, a program
hirdetése, moderátorként vató részvétel a beszélgetésben.
Megvalósutás: Márciusi kiáttítónkról, Szakács |mrérő[ pár éwet ezelőtt egy remek, fét órás film
készÜlt, mely a Szentendrei Régi Művésztelepen fotyó beszélgetéssel kezdődik.
Bepillanthattunk a művész csatádjába, festészetének minden korszakát és személyes művészi
hitvattását is megismerhettÜk. Ezután magunk tehettÜnk fet kérdéseket, elsősorban az indĺai
művésztelepen készÜlt munkákkal kapcsolatban. Ez a program egy hosszabb este első részét
képezte, melynek folytatása a ,,Szárik vitága'' c. gatériaestünk volt.

PROGRAM 3.

,,Képben vagyunk'' Kovács Péter textilművész kiáttításához kapcsotódó program.
Egy fatikárpithoz írott vers - irodalom és képzőművészet találkozása.
|dőpont: 2016 ápritis 25.
Nézőszám: 40 fő
Feladatok: A művészekket vató konzultáció a program előtt, a program hirdetése,
moderátorként vató részvétel a beszélgetésben.
Megvalósulás: Meghívott vendégeĺnk vottak: Kovács Péter textilművész, Mirtse Zsuzsa kóttő,
Berta Zsott író; moderátor: Sipos orsolya. A beszélgetés cétja egyrészt az vo[t, hogy az aktuátis
kiáttító művészt, Kovács Péter textilművészt megismerjĹik. Másrészt Kovács Péter ,,Fordított
vĺlág'' című fatikárpitjához Mirtse Zsuzsa köttő írt egy Verset, melyet a programon fel is olvasott.
Ennek kapcsán a köttőnő elmondta, hogyan szĹiletett a Vers' s a résztvevők beszétgettek erről
a fatikárpitról. Berta Zsott író beszélt a kÜtcĺnböző művészeti ágak közötti átjárhatóságrót,
itletve az irodalom és annak valósághoz való viszonyárót.

PROGRAM 4.
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Kerekasztal beszélgetés: Hommage Fisher Erncí - Csengery Béta festőművész kiáttításához
kapcsotódóan.
ldőpont: 2016. június 3.

Nézőszám: 30 fő
Feladatok: Kapcsolatfelvétet a résztvevő vendégekkel, a program hirdetése,
közönségszervezés, a program lebonyolítása.
Megvalósulás: Az esten alkalom nyílt megismerkedni a kiáttító művésszel, Csengery Bétávat s
Fischer Ernő további tanítványaival. A beszélgetést Sipos Endre művészetfitozófus Vezette.
Meghívott vendégünk Atfötdi Lásztó András festőművész vo[t.

PROGRAM 5.

Tárlatvezetés és beszétgetés Botos Péter üvegművésszel és Szét Ágnes fotóművésszel.
|dőpont: 2016. szeptember 28.
Nézőszám: 90 fő
Feladatok: Kapcsolatfetvétet a művészekket, a program megbeszélése, közönségszervezés,
a program lebonyolítása.
Megvalósutás: Az aktuális kiáttításunkat most maguk az alkotók mutatták be. Az üvegművész és

a fotóművész személyes étetérőt, pályafutásáról beszélt, a résztvevők rengeteg kérdéseire is
válaszottak.

PRoGRAM ó.

Etőadás és beszélgetés Rékassy Csabárót és Supka Mannáról - Szepesi Hédi művészettörténésszel
|dőpont: 20ĺó. október 28.
Résztvevők: 50 fő
Feladatok: A program megtervezése, egyeztetés a résztvevőkkel, kcizönségszervezés, a
program lebonyolítása.
Megvalósulás: Az este Supka Mannáról és Rékassy Csabáról szó[t. Mivet egyikÜk sincs már
kciztünk, az ismerősök, barátok gyűttek össze. Az etső részben Szepes Hédi mindkét szemétyrőt
tartott egy-egy előadást, majd az egybegyűttek is hozzászóltak, személyes élményeket
meséltek el.

PROGRAM 7.

Etőadás és beszélgetés: Ünnep- és hétköznapok a magyar és a lengyel ptakátgrafika

történetében
|dőpont: 2016. november 14.

Nézőszám: 50 fő
Fetadatok: A program megtervezése, egyeztetés a résztvevőkkel, adminisztráció,
ktizönségszervezés, a program lebonyolítása.
Megvalósulás: Etőadónak Szőnyeg-Szegvári Esztert, a Magyar Nemzeti Galéria Adattáđ
osztályának művészettörténészét kérttjk fe[, aki Lengyelországban folytatott tanulmányokat.
Etőadása rátátást biztosított a mai ketet.kcizép-európai ptakátművészet helyzetére.

PROGRAM 8.

|rodalmi est és tárlatvezetés az atkotókkat az otáh család művészcsatád kiáttításához
kapcsotódó program
ldőpont: 2016. december 9.
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Nézőszám: 80 fő
Feladatok: A program megtervezése, egyeztetés a résztvevőkkel, adminĺsztráció,
közönségszervezés, a program lebonyolítása.
Megvalósulás: Az est két részbőt ál[t: az etső fetében a három köttő - otáh János, Mezey Katalin
és Lackfi János - verseit Lázár Balázs és Tattián Mańann színművészek felolvasásában hallhatta
a közönség. A versek között három alkalommal népzenei motívumokat játszott fúvós
hangszereken Móser Áoám. Az est második fetében a három képzőművész szólalt meg - otáh
Mátyás, otáh Katatin és Kiss Adét . egyenként mutatták be kiáttított műveiket. Nagy érdektődés
vette körÜt a művészcsaládot, a nézoksorából is érkeztek kérdések, beszélgettek a jelentevők.

ELoADÁssoRoZAToK

A Józsefvárosi Gatériában 2013. etőtt is díjtalanul voltak tátogathatók az etőadássorozatok. Ezt
a hagyományt folytattuk; az etőadók továbbra is magas színvonalat képvisettek. A józsefvárosi
közönség számára ez egy könnyen etérhető tehetőség arra, hogy érdektődését, tudását fejlessze
s közösségre találjon.
A tegtöbb sorozatot többségében nyugdíjasok látogatták (ez atót a képzőművészet témájú
etőadás kivétet). Ezekazelőadássorozatok mindig keddenként í5 órátót kezdődtek.
A programok folyamatosan teltházzal mentek.
Az egyes témák havi rendszerességget isméttődtek. A négy sorozat közĹit az egyik témája és

etőadója nem volt áttandó. A tervezett évi 40 etőadásbót 30 valósult meg.

ELoADÁssoRozATAl NK ĺpusĺl :
ELŐADÁssoRoZAT - UTAZÁs
Etőadó: Kiss Imre Károty idegenvezető tanár, történész
Rendszeresség: havi egy alkalom
Az egyes előadások:

2016. január 5.

2016. február 2.

2016. március 1.

2016. ápritis 5.

f016. május 3.

2016. június 7.

2016. szeptember 6.

f016. október 1 í.
2016. november 8.

2016. december 6.

Nézőszám átlagosan alkalmanként: 90 fő
Feladatok: a témák kiválasztása, adminisztráció (szeződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitetezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Megvalósulás: A vetítéses sorozat komplex módon mutat be egy-egy országot, Vagy nagyvárost,
s kuttúrájának összes terü[etét természeti adottságaĺt, történelmét, építészetét, az ott étő
emberek szokásait és zenéjüket.

ELoADÁssoRoZAT . xÉpzonuvÉszrr
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Finnország
Bajorország
Hajóvat a Rajna.vidéken és Hamburg környékén
Volt egyszer egy NDK
Berlin és Potsdam
Firenze, a humanizmus és a reneszánsz bötcsője
Barcelona . Gaudi és a katatánok városa
Nápoty és környéke (Capń, Sorrento, Pompei)
Rio de Janeiro a vitágszép város
Párizs és Monte Carlo
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Etőadó: Sipos Endre művészetfilozófus
Rendszeresség: havi egy
Program megva[ósításához igénybevett szolgáltatások: az etőadó tiszteletdíja
Az egyes előadások:

2016. január 12. Az őselemek kifejezési tehetőségei a festőművészetben
f016. február 9. A természeti forma és a geometrikusforma együtttéte a

festészetben és szobrászatban
2016. március 8. Térbeti viszonyok, emberi viszonyok
2016, ápritis 12. A színek, mĺnt a fény gyermekei
2016. május 10. A tudatosan megkomponátt vitág Párizs és Monte Carlo
201ó. szeptember 13. Letki történések jetentéte a szobrászművészetben
2016. október 25. Letki történések jetentéte a grafikaművészetben
2016. november 15. Letki történések szintézise a festőművészetben
2016. december 13. Szellemi utak az újkor festészetében

Nézőszám átlagosan alkalmanként: 90 fő
Fetadatok: A téma kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétet.
Megvalósulás: Képzőművészethez kapcsotódó, vetítéssel összekötött filozófiai,
művészettörténeti, esztétikai elcíadások. Az etőadó nemcsak művészettörténeti szemszögből
Vette szemÜgyre az alkotásokat, hanem komplex fitozófiai-vallási-pszichotógiai nézőpontbót is.

Témátót fiiggően egy.egy művészeti korszakot, iskotát vagy irányzatot mutatott be eleven,
bensőséges módon. Beavatást nyertÜnk az alkotók műhetytitkaiba, inspirációt kaptunk, s

segített a műatkotások mélyebb megértéséhez és befogadásukhoz szĹ]kséges egyéni tátásmód
etsajátításában. A résztvevők nagyobb részben a kiáttításaink és egyéb képzőművészeti
programjaikat látogatóbót tevődött össze.

ELoADÁssoRozAT . TÖRTÉNELEM
Etőadó: dr. Tóth József történész
Program megvatósításához igénybevett szolgáltatások: az etőadó tiszteletdíja
Az egyes előadások:
A ,,Je[es magyar királyaink'' sorozat részei:

2016. január f6. Könyves Kátmán

20,|ó. február 23. ||. András
2016. március 29. Anjouk
2016. május24. A Hunyadiak
2016. december 20. A két pogány közt

Az ,,Etőadássorozat ĺ95ó emtékére'' sorozat részei:
2016. ápritis 19. Előzmények 1953-tót '56-ig
f016. május 17. 1956. október Z3-november 4-ig
201ó. június 14. í956 vitághatása

Nézőszám átlagosan alkalmanként: 80 fő
Feladatok: a témák kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Megvalósulás: Nagy igény Van történetmi etőadásokra - nem csak az idősebb korosztáty körében.
Tóth József az egyes korszakokat nagyon átfogó módon, élvezetesen mutatta be, úgy hogy a
tegatapvetőbb ismereteket is átadta, ugyanakkor közönségÜnk ismereteinek bővítésére is remek
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tehetőség nyítt. Az idős történész a közönségÜnk számára egy ,,ritka tanárszemélyiség'', igazi
,,kincs".

elołoÁssoRozAT - vÁlľozó rÉĺĄĺrongeNl

nÉcl xÉprr A MAGYAR szíNl vlńcgo|-
Etőadó: Gajdó Tamás színháztörténész
Rendszeressége: 201ó. január hónaptót márciusig, havi egy
Az egyes előadások:

f016. január ĺ9.

f016. február íó.
2016. március 22.

,,Ä ház tiéd, csak tépj be, őh, vezér,, A Nemzetĺ Szinház
megnyitása 1837.
A Nemzeti ĺzínház aranykora
A Vígszínház első évtizede

t.l

l,:

t,,

Nézőszám átlagosan alkalmanként: 70 fő
Feladatok: a témák kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Megvalósulás: A magyar színházi életet mutattuk be 1837. tő[, a Magyar Nemzeti Színház
megnyitásátót. A vetítés során archív fotók, fitmek is táthatóvá váltak, megelevenedhetett az
a világ, amiről kevés időtáttó dokumentum maradt fenn.

lDosKoRt MEGBETEGEDÉSEK KEZELÉSE GYóGYNoVÉNyerxĺl
Etőadó: Takács Ferenc gyógynĺivény . és gombaszakértő, kertészmérnök
Rendszeressége: ĺ alkalom (egyrészes etőadás)
ldőpont: 2016. szeptember 27.
Nézőszám: 50 fő
Megvalósulás: Takács Ferenc gyógynövény. és gombaszakértő, kertészmérnök vetítéses
etőadását hatthattuk. Egyszeri témaként azért választottuk, mert a tét közetedtével hasznos
fetkészi.itni a kÜtönböző fertőző betegségekre (vértisztítás és immunerősítés). Az előadáson
bemutatásra kerÜtt a Gyógynövény-vötgy. Középpontban az időskor panaszai és ezek
gyógynövényes orvoslása (székrekedés, ízületi, mozgásszervi betegségek, Parkinson kőr,
Alzheimer kór).

ľÉpnłcYoĺ,tÁHyox - A HÁRoM ARANYALMA
Etőadó: Gutyás Anna néprajzkutató, muzsikus
ldőpont: 2016. november 22.
Nézőszám: 60 fő
Feladatok: A téma kiválasztása, adminisztráciő (szenődés), a technika és berendezés
etőkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Megvalósulás: Az, etőadó Gutyás Anna néprajzkutató, muzsikus, akĺt elsősorban zenés
gyerekelőadások megatkotójaként, nagy mesemondóként (Évkerék Társutat) és énekes
etőadóként (HotddataNap Zenekar) ismertÜk a Józsefvárosi Galériában, most az őszi és téti
ünnepekrőt beszétt a magyar néphagyományok tárábót. Az énekszó sem maradt e[ az
etőadásábót.
Utána tehetősége volt közönségÜnknek adventi koszorúkat készíteni Sĺpos orsolya vezetésével.
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5. Rendezvények
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Az esemény első alkalommal kertjlt megszervezésre.
Helyszín: H13 -Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ

Leírás: A fővárosi mikrovállalkozások számára 201ó január etsejétcít érhető el a kedvező,
kamattámogatott mikrohitel, a Budapesti Váttatkozásfejlesztési Közatapítvány áttat. A
Józsefvárosi Önkormányzat további segítséget nyújt a V|||. keriiteti székhettyel' rendetkező
mikrovállalkozásoknak, mivel kamattámogatást biztosít az étetképes Üzleti terwel
rendelkezőknek. Az. együttműködést 2016.01.13-án keriitt aláírásra a H13 Diák és
Váttatkozásfej lesztési központban.
Feladat: Egyeztetés és kapcsolattartás, pulpitus, zászlők, molinó helyszínre száltítása,
regisztráció, vendégek fogadása.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/feltolt/ iozsefvaros-uisat201ó-2. pdf

JANuÁR 20. BAUER sÁNDoR HALAHNAK ÉVFoRDULóJA

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Lépcső

Leírás: Bauer Sándor 17 éves ipari tanutő 1969. január 20-án a fennálló rendszer elleni
tiltakozása jetéĹ]t öngyitkosságot követett el a Nemzeti Múzeum etőtt. Emlékére, f001.
október 17-én a Fidesz- Magyar Potgári Párt országgyűtési Képviselőcsoportja emtéktábtát
áttíttatott a Nemzeti Múzeum tépcsőjénét.
Feladatok: Egyeztetés és kapcsolattartás (ĺdőpont, koszorúzők)
Sajtós és fotós fetkérése.
Megvalósítás: A megemlékezés dr. Sára Botond atpotgármester és dr. Szitágyi Demeter
képvisető jetentétében zaj[ott. Koszorúzással és néma főhajtássat tisztelegtek Bauer Sándor
emtékének.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http : / / i ozsefvaros. hu /feltolt/ i ozsefvaros_ui saq 20 1 6 - 3. pdf

JANUÁR 22. MAGYAR KULTÚRA NAPJA - KöLcsEY EMLÉKTÁBLA AVATÁS
Helyszín: Palotanegyed, Kölcsey utca 1.

Leírás: 1823. január Łf-én fejezte be Kölcsey Ferenc tegnagyobb hatású művét, a Himnuszt,
amely Erkel Ferenc megzenésítésévet Magyarország nemzeti himnuszává vátt. Ezt a napot
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í989. óta a magyar kultúra napjaként Ünnepetjük, ekkor kerÜlt sor a költő Palotanegyedben
tatátható emtéktábtájának avató linnepségére is.
Feladatok: Egyeztetés és kapcsolattartás (időpont, koszorÚzó). Koszorú rendelés, sajtó,
fotós értesítése.
Megvalósítás: Sántha Péterné alpolgármester asszony az alpolgármesteri keretébőt
finanszírozta az új dombormű etkészítését, mivel az e|óző emtéktábta hetyrehozhatatlanul
megrongálódott. A[polgármester asszony a megemtékezést Kölcsey munkásságának
ismertetésévet kezdte, az Ünnepség továbbĺ részében közreműködtek józsefvárosi lakosok
és a környező iskoták diákjai. Az ünnepség nemzeti imánk eténektésével és koszorúzással
zárult.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 3337/ Felavattak_a_feluiitott Kolcsev-emtektablat/

JANUÁR 2ó. BUDAPEsTI FAZEKAs MIHÁLY GYAKoRLo Álrĺuľos lsKoLA És cnĺNÁzluĺ,t
tNFoRMATlKAl PARK FEJLETÉSÉNEK ÜNNEPÉLYES Áľłoó.lĺ

Hetyszín: Budapesti Fazekas Miháty Gyakortó és Áttatános |skota és Gimnázium
Feladatok: Egyeztetés és kapcsolattartás, pulpitus, zászlők, molinó helyszínre száttítása.
Leírás: Ú1, korszerű számítógépekket támogatta Józsefváros önkormányzata és a Munkaadók
és Gyáńparosok országos Szövetsége a Budapesti Fazekas Miháty Gyakortó Áttatános lskota
és Gimnázium informatikai parkjának fejtesztését. Az Ünnepétyes átadásra 2016.01.f6-án
kerÜlt sor.
A programrót szótó sajtómegjetenés az atábbi linken érhető e[:
http: / / iozsefvaros. hu/ hi r/ 3 3 50/i nformati kai -fei lesztes- a-fazekas-iskolaban

JANUÁR 27. HoLoKAUszT NEMZETKöZ! VILAGNAPJA

Helyszín: Népszínház utca
Leírás: Az ENsz Közgyűtése 2005-ben január f7.ét a holokauszt nemzetközi emtéknapjává
nyilvánította. 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz- Birkenau' a tegnagyobb és
teghírhedtebb náci hatáttábor. Az egyhangútag etfogadott határozat hangsúlyozta, hogy a
tagáttamok kötelessége megemlékezni a közel hatmittió, többségében zsidósága miatt
ütdözcitt és meggyitkolt áldozatról, és oktatási programokat indítani annak elősegítésére,
hogy az ehhez hasonló népirtás többé ne ĺsmétlődhessen meg. A határozat eme[lett
elutasította a holokauszttagadást, és áltatánosságban is etítétte a vallási vagy etnikai
diszkriminációt és erőszakot.
Feladatok: Kapcsolattartás a Polgármesteri Kabinettet (időpont, koszorúzó). Egyeztetés
Kertészné Bródy Saroltával, az állami beruházás kerÜleti kapcsolattartójávat. Sajtós és fotós
fetkérése.
Megvalósítás: AZ. i.lnnepség Sánta Péterné alpolgármester jelentétében zajlott le. A
jetentévők ethetyezték a megemlékezés köveit. Aű, eseményről a Józsefváros Úiság
tudósított.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbĺ linken érhető e[:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 3353 /a-holokauszt-atdozataira-emlekeztunk
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FEBRUÁR

FEBRUÁR 25. A KoMMUNlzMUs ÁLDoZATAINAK EMLÉKNAPJA- KoszonÚzÁs

Helyszín: Rezső tér, Magyarok Nagyasszonya Templom 56'-os emtéktábta
Feladatok: Koszorúk megrendelése, leszáttítása a helyszínre. Egyeztetés Vargha Miklós
Péterrel a templom ptébánosávat. Hetyi média értesítése.
Leírás: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (szokásos említése: A
Kommunizmus Aldozatainak Emléknapja) megtartását a Magyar Köztársaság
országgyűtésének 2000. június,|ó-án elfogadott 58/2000. (V|. 16.) sz. határozata rendelte
el. Ennek értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25.én tartják
a Kommunizmus Áldozatainak Emtéknapját, annak emlékére, hogy Kovács Bétát, a FÜggetten
Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen a napon jogellenesen letartóztatták és a
Szovjetunióba hurcolták.
Megvalósítás: A megemlékezésen a Magyarok Nagyasszonya Templom bejáratánát
ethelyezett emtéktábtánát dr. Sára Botond atpotgármester és Ferencz orsolya önkormányzati
képvisető koszorúval emlékezett meg a gyitkos eszme magyarországi átdozatairól. Vargha
Miktós Péter, a templom plébánosa mécsest gyújtott az áldozatok tiszteletére.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / /iozsefvaros. hu/hir/ 3440/koszoruzas-a-kommunizmus-aldozatainak-emteknapian

FEBRUÁR . .lózservÁRosl KoRcsoLYAPÁLYA

Helyszín: Horváth Miháty tér
Feladatok: Józsefváros tnkormányzata Jégpátya áttításárót szótó határozataza értelmében
20í6-ban minden kerületi lakos számára ingyenes korcsolyázási lehetőségét biztosított. A
Jégpátya 2015. december 6. és 2016. február 8. között Üzemelt.
Megvalósítás: A 340 nm-es korcsolyapátyát két hónapos működése atatt több mint 10.000

fetnőtt és gyermek látogatta meg. Naponta átlagosan kétszáz-kétszázötvenen mentek ki a
Horváth Miháty térre korcsolyázni. A pátya minden nap 8 és este f0 őra között várta a

tátogatókat. A tegfiatalabb tátogató óvodás korú volt, a legidősebb pedig egy 70 év körÜti

férfi volt, akĺ hetente több atkatommal is igénybe vette a pátya szotgáttatásait. Az iskotákbót
szervezetten érkeztek a pátyára a diákok hétkciznap détetőttönként, hétvégéken pedig
áttatában a családok vették birtokba a terÜletet.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető e[:

http: // jozsefvaros.hu/fettolt/iozsefvaros uisaq 201 6-5.pdf

mÁnclus

mÁnclus 15. 1848-49-Es FoRRADALoM És szABADsÁGHARc öNxonmÁNYzATl
MEGEMLÉKEzÉs

Helyszín: Józsefvárosi onkormányzat 300-as díszterme, Horváth Miháty tér
Feladatok: A helyszín előkészítése, berendezése. Fettépőkkel vató kapcsolattartás.
Műsorvezető, ptébános úr felkérése, koszorúk megrendelése, ptakátok elkészítése és
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kihetyezése, egyeztetés, technika megrendelése és biztosítása a helyszínen, rendezvény
biztosításának megszervezése (potgárőrség, rendőrség).
Szakmai háttér: Magyarország újkoń történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaivat a potgáń átalakulás megindítója, hősies
cinvédelmi harcának emléke a nemzeti mitotógia részévé vá[t. Szerves része volt az 1848.as
európai forradalmi hullámnak. Erejét mutatja, hogy csak a cári oroszország beavatkozásával
lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt kÜtfötdön. Ezért az 1848-
49-es harc a magyar nemzet történetének egyik leghősĺesebb háborús időszaka.
Megvalósítás: Az ünnepséget a Józsefvárosi onkormányzat 300-as Dísztermében tartottuk
meg a rossz idő miatt. A himnusz eléneklése után a Csillagszemű Táncegyüttes tépett a
színpadra. Ezt követően dr. Kocsis Máté, Józsefváros Polgármestere mondta e[ Ünnepi
beszédét. A program Turek Miktós kerĹileti színművész előadásávat fotytatódott, majd
Michels Antal ptébános úr átdása hangzott et.
A műsor után koszorÚzásra kerÜlt sor a Horváth Miháty téri emtékműnél, ahol a kerület
vezetői és képvisetői hetyezték et a megem[ékezés koszorúit. Az ünnepségen részt vevők
száma kb. 120 fő volt.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http : / /'iozsefvaros. hu / hi r/ 3495 / a-tortenelem -a- batrakat-iqazolia

łĺÁnclus ĺ9. DíJÁTAoó ÜľľrpsÉc És lóĺÉroNysÁGl EsT
Helyszín: Budapesti olasz Kuttúrintézet, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.

Feladatok: Kapcsolatfetvétet és folyamatos kapcsolattartás a kitüntetések készítőivel,
megrendelők, szerzodések etőkészítése, aláíratása. Meghívók, aukciós kártya, menÜkártya,
asztalszámok, ültető kártyák, oklevelek - az aukciós tárgyakhoz - megrendelése. Catering,
hang és fénytechnikai szotgáttatókkat helyszínbejárás, egyeztetés, megrendetés.
Virágdekoráció megtervezése, rendelése, csokrok köttetése. Hostessek kiválasztása,
szerződéskötés. Aukciós tárgyak beszerzése. KitÜntetések összegyűjtése helyszínre
száttítása. Folyamatos kapcsolattartás a kabinettet. A teljes rendezvény koordinálása,
lebonyolítása.
Szakmai háttér: Budapest Főváros V|||. kerÜtet Józsefvárosi onkormányzat Képvisető-
test[ilete a hetyi önkormányzatokról szótó törvény atapján rendeletet alkotott a kiemelkedő
érdemeket szezett személyek iránti tisztelet méttó elĺsmeréseként a Józsefvárosban
adományozható kitüntetések egységes szabályozására. Ezen a napon kerÜltek átadásra a
j ózsefvárosi,,Dí szpolgári Cím,,, a,,J ózsefvórosi Becsü Ie tke r eszt,',
a ,,Józsefvórosért,,, a ,,Jó Sport,, és a ,,Józsefvórosi AranykoszorÚ'' kitÜntetések. Az'

i.innepséget Jótékonysági esttel kötötte össze az onkormányzat, amibőt a befolyt összeget a
kerütetben fogyatékkat étő munkaváttatókat fogtatkoztató Fogadj Örcikbe Egy Macit
Atapítvány javára ajánlotta fel.
Megvalósítás: Hasonlóan az e\őző évekhez a díjátadó és jótékonysági estre Jőzsef napon
kerÜlt sor. A vendégek és kitÜntetettek 17 őrátől' érkeztek a helyszínre, ahol két fő doorman
és hostessek fogadták, segítettek őket a hetyÜk etfogtatásában. 18 órakor megkezdődcitt a
Díjátadó ünnepség. dr. Kocsis Máté, Józsefváros Polgármesterének beszédét követően
átadták a Jó Sport, Józsefvórosi Aranykoszorú, Józsefvórosért, Józsefvárosi
BecsüIetkereszt, valamint a DíszpolgĺírÍ címeket. 2o16-ban a Józsefvárosi onkormányzat
képvisető-testĹilete a Díszpotgári címet az évtizedek óta a kerl'iletben étő P. Mobit zenekar
vezetőjének Schuster Lórántnak ítétte. Posztumusz díszpotgári kitÜntetést kapott Kármán
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Tódor aki 1881-en szÜletett Józsefvárosban, a NASA űrprogramjainak előmozdításával,
valamint az Amerikaĺ Légierő Tudományos Tanácsadói Elnöksége megalapításávat szerzett
hírnevet. Sánta Péterné alpolgármester asszony és Zentai oszkár Etncik úr köszöntötték a
kitüntetetteket. Ezt követően Kárász Róbert, a Fogadj trökbe Egy Macit Atapítvány etnöke
vezetésévet etkezdődött a Jótékonysági árverés. Az adományozők a fogyatékkat étők
társadalmi integrációját, a rnunkahelyteremtéssel foglalkozó alapítványt támogatták. Az
aukción csaknem 1,5 millió fođnt gyűlt össze. Az est végén Micheller Myrtitt és Pintér Tibor
Voice and Guitar műsorát hallgathatta meg' az eseményen résztvevő f50 fő.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 351 2/ kituntettek-a-kerulet-peldakepeit
Ápruus

Áprulls 8. RoMÁK V|LAGNAPJA
Helyszín: Muzsikus Cigányok Parkja
Feladatok: Egyeztetés, sajtós, fotós fetkérése az esemény megcirökítésére. Virág dekoráció
megrendelése. A helyszín feltakaríttatása.
Szakmai háttér: 1971. ápnlis 8-án Ü[t össze az l. Roma Vitágkongresszus, az esemény
tiszteletére az ENSZ a Roma kultúra vitágnapjává nyilvánította ápritis 8-át. E napot a
cigányság a legfontosabb ,,nemzeti,' ünnepként tartja számon.
Megvalósítás: A kivátó cĺgányzenészekre emlékezve 2016. ápritis 8-án a józsefvárosi Muzsikus
Cigányok Parkjában tatátható domborműveknél virágot helyezett e[, többek között Sántha
Péterné alpolgármester asszony és Benga - otáh Tibor, a Józsefvárosi Roma Nemzetĺségi
onkormányzat elnöke. A hetyszínen a Fővárosi Roma oktatási és Kulturátis Központ
igazgatója, Kathy-Horváth Lajos is lerótta tiszteletét.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető el:
http: / /'iozsefvaros. hu/ hir/ 3570/ roma-vi Iaenap-a-muzsikus-ciqanvok-parkiaban

Ápruus 9. EGÉszsÉG VILAGNAPJA
Az esemény első alkalommal kerüIt megszervezésre.

Helyszín: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Feladatok: Egyeztetés, sajtós, fotós fetkérése az esemény megörökítésére. Hangtechnika
rendelése. A helyszín lefoglalása, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtat tcjrténő
egyeztetés. Tudományos játszóház megrendelése, a helyszín berendezése és dekoráció
elkészítése. Ptakátok terveztetése, nyomdai kivitelezése, kihelyezése a kerÜleti
intézményekben.
Szakmai háttér: 1948. ápritis 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte
működését az EgészségÜgyi Vitágszervezet (WHo). Erre az eseményre emlékezÜnk az
egészség vitágnapján. A világszervezet cétja a nemzetközi egészségÜgyi munka irányítása és
összehango[ása.
Megvalósítás: Józsefvárosban 2016 ápritis 9-én, szombaton játékos feladatokkal és
szűrővizsgálatokkal várták a kicsiket és nagyokat az újjáépÜlt Szent Kozma EgészségÜgyi

Központban. Több ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt az ide tátogatók az EgészségÜgyi
Központ jóvottábót: bőrgyógyászati vizsgálat, diabétesz szűrés, vércukor mérés, érszűkütet-
és vérnyomásmérés, légzésfunkciós vizsgálat. A gyermekek a ''játékos tudomány. furfangos

ri

|ł

ti

ffi

ł'','.éřtl
ti

ti

I

n

n

F

106



ĺ-i

['r

ti

csudavitág interaktív kiáttítás és játszőház,,.ban, fejleszthették togikai és Ügyességi
képességiiket.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 3573 /az-eqeszseq-vitaenapia-iozsefvarosban

Áprulls 20. BciLcsŐoÉx NAPJA. ciľxonmÁNYzAT| ÜľNnpsÉc
Helyszín: Turay lda Színház
Feladatok: Protokoll lista egyeztetése, kapcsolattartás a Humán kapcsolati irodával.
Meghívók etőkészítése, nyomdai kiviteleztetés, eljuttatása a kabinettel a címzetteknek.
Forgatókönyv megírása, egyeztetése. Műsorvezető és hostessek felkérése. Virágcsokrok
rendelése. Egyeztetés a Turay |da színház művészeti főtitkárával a színházi etőadás kapcsán,
illetve a helyszín lefoglalása. A rendezvényen vendégek fogadása. Fotós és sajtós kottéga
felkérése a rendezvény dokumentátására.
Szakmai háttér: Budapest Főváros V|||. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képvisető-
testülete a hetyi önkormányzatokról szótó törvény atapján rendeletet alkotott a kiemelkedő
érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méttó elismeréseként a Józsefvárosban
adományozható kitĹintetések egységes szabályozására. A 6. alkalommal megrendezett
Bötcsődék napi önkormányzati [innepségen, átadásra kerültek a ,,Kiemelkedő Bölcsődei
Munkáért'' kitÜntetések, a ,,Polgármesteri Dicséret,', és a ,,Törzsgárda oklevelek,'.
Megvalósítás: A bölcsődei dotgozókat két hostess fogadta a Turay |da színház bejáratánál,
2016.ápritis 21.én. Détután fét háromkor a narrátor kciszöntötte a vendégeket és felkérte dr.
Kocsis Mátét, Józsefváros polgármesterét, hogy tartsa meg ünnepi köszöntő beszédét. A
beszéd után a díjak kiosztására kerí.]tt sor, melyet Sántha Péterné Atpotgármester asszony,
Zentai oszkár képvisető és Koscsóné Kotkopf Judit a Józsefvárosi Egyesített Bötcsődék
intézményvezető asszonya adtak át. ł dotgozók kĺizÜt három fo részesült Kiemetkedő
Bötcsődei Munkáért kitÜntetésben, két fő Polgármesteri Dicséretben, kilenc fő pedig
törzsgárda elismerést vehetett át. A kiti.intetettek virágcsokrot, oklevelet kaptak. Az átadás
után a jetentévők a Segítség, én vagyok a feleségem című etőadást tekinthették meg, a Turay
|da Színház művészeinek etőadásában.
A programrót szótó sajtómegjetenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 3629l beremetes-a-iozsefvarosi-bolcsodek-dolqozoinak

Ápruus 22. FöLD NAPJA
Helyszín: Füvészkert - ELTE Botanikus kert
Feladatok: Jegyek lefogtalása, megvásárlása, egyeztetés, sajtós, fotós kottéga felkérése az
esemény megörökítésére.
Szakmai háttér: Egy amerikai egyetemista, Denis Hayes ĺ970. ápritis 22-én mozgalmat
indított et a Fötd védetmében, már a kezdetekben több mint 25 mittió honfitársa áttt az ötlet
mögé. A mozgalom vitágméretűvé vá[t, a F<itd napján a legtöbb országban programokkal
hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A magyarországi Fötd napja
mozgalom az idén ünnepelte 26. évfordutóját.
Megvalósítás: A Fötd napja atkatmábót a kerület óvodásai, az önkormányzat támogatásának
köszcinhetően 15 csoporttat tátogatták meg a FÜvészkertet. A gyermekeket ésazóvő nénĺket
szakemberek vezették körbe a kertben, a séta közben hatthattak arról is, mi mindent
tehetnek környezetÜk, a természet, a Fötd megóvása érdekében.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
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http: / / iozsefvaros. hu/ hir/3ó3 1 /a-botanikus-kert-szepseeeivel-ismerkedtek-az-ovodasok

Ápruus 28. ,,JozsEFVÁRos RENDJÉÉRT' szAKMAI KFÜNTETÉsEK ÁTADÁsA

Helyszín: Polgármesteri Hivatal - 300-as Díszterem
Feladatok: Protokoll tista egyeztetése, meghívó előkészítése, nyomdai kiviteleztetés,
eljuttatása a kabinettel a címzetteknek. KitÜntetettek névsorának bekérése a közbiztonsági
referenstőt. Forgatókönyv megírása, leegyeztetése. Műsorvezető és hostessek felkérése. A
rendezvényen vendégek fogadása, Ültetése. A helyszín előkészítése, berendezése. Sajtós
felkérése a rendezvény dokumentálására. Catering megrendelése.
Szakmai háttér: A Józsefvárosban adományozható kitÜntetésekről szóló 1112006. (|||. í0.)
cinkormányzati rendelet 5. 5- a atapján ''Józsefváros rendjéért'' kitÜntető cím adományozható
a Józsefváros rendjéért kifejtett á[dozatos tevékenység elismeréseként, a közrendért bátor
hetytáttást tanúsító civil szervezeteknek, magánszemélyeknek és a rendvédetmi szervek
áttományának tagjai részére.
Megvalósítás: 2016. ápritis 28-án 66 fő vehette át az önkormányzat által adományozott
Józsefváros rendjéért kitÜntető címet a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az Ünnepség
dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármesterének köszöntő beszédével Vette kezdetét, majd
Molnár Gábor rendőr alezredes Józsefváros rendőrkapĺtánya is kifejezte köszönetét a
kerÜleti rendvédelmi dotgozóknak. Az eseményen részt vett Bucsek Gábor vezérőrnagy,
Budapest rendőrfőkapitánya is.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 3654/kocsis-mate-buszke-vaqvok-arra-hoqv- iozsefvarosnak-
ilven-rendorseqe-van

Áprulls f9. JozsEFVÁRosI RENDŐRNAP

Helyszín: Rezső tér
Feladatok: Területfoglalási engedély beadása, szakmai programok egyeztetése a Vl||.

kerÜleti rendőrkapitánnyal és a hivatal közbiztonsági referensével, helyszínbejárás, ptakát
megterveztetése, hangtechnika rendelése, gyermekfoglalkozások megszervezése,
közterület takaríttatása, kerÜleti sajtó meghívása, a rendezvény lebonyotítása.
Szakmai háttér: Második alkalommat kerÜtt megrendezésre a Rendőrnap a Rezső téren, a
Józsefvárosi onkormányzat és a V|ll. kerijteti Rendőrkapĺtányság szervezésében. Az egész
napos ingyenes rendezvényen, izgalmas programokon vehettek részt a gyermekek és
fetnőttek egyaránt.
Megvalósítás: A kerĹjleti óvodásokat, iskolásokat és a kitátogató családokat - tcibb mint ezer
gyermeket - változatos, izgalmas programok várták a Rezső téren: KRESZ Ügyességi pálya,
bűnmegelőzési sátor, Kresz - totó, mese sátor, ujjlenyomat véte[, beöltözés fotózással,
mobil lőtér, rendőrautók és motorok kiáttítása, a V|||. kerÜleti Rendőrkapitányság
akciócsoportjának bemutatója, tűzoltódarus autó, valamint a traffipaxos futásra is volt
tehetőség. A rendőrnapot megnyitó dr. Sára Botond Józsefváros alpolgármestere elmondta,
hogy a takosok és a rendőrség közötti kölcsönös bizalom erősítését szotgátja a rendezvény,
hiszen a játékos, szórakoztató programokon keresztÜl közetebbrőt is megismerhetik a
rendőrök munkáját a kerÜletben étők.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
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http: / /.iozsefvaros. hu/ hir/ 3ó58/ latvanvos-bemutatok.rendorseei-akciok-a- rezso-teren

Ápruus 29. TE szEDD.NAGY KERÜLETTAKARíTÁS
Helyszín: V||l. kerĺjteti helyszínek, ktirzetek
Feladatok: Egyeztetés, plakát készítése, nyomtatása, kihelyezése a kerületben, ásványvizek
biztosítása a programon részvevők számára.
Szakmai háttér: Hatodik alkalommal szervezték meg a TeSzedd! országos környezetszépítő
akciót, amelyhez Józsefváros - az elmúlt évekhez hasonlóan - idén is csatlakozott.
Megvalósítás: KerÜletÜnkben ápritis f9-én cinkormányzati képvisetők a környékbeti
lakosokkal, civilekkel és a Józsefvárosi Gazdátkodási Központ Zrt. munkatársaival közösen
szedték a szemetet. Az akcióban több mint kétszáz személy vett részt, akik összesen 70 zsák
huttadékot gyűjtöttek össze, valamint 3ó új szeméttárotót is kihelyeztek Józsefváros
kÜtönbciző pontjain. A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető et:

http: / / ĺozsefvaros. hu/hir/ 3ó57losszefoqtak-a- keruletiek-a-tisztabb.kornvezetert

ĺuÁ.lus

łtÁ.lus 7. LUDovtKA -KAToNAI HAGYoMÁNYŐRZŐ FEszTľÁL
Helyszín: orczy park
Feladatok: Egyeztetés a Vl||. kerületi rendőrkapitánysággat és a Nemzeti Közszotgátati
Egyetem kommunikációs osztályával. Sajtós, fotós kottéga felkérése az esemény
megörökítésére. Promóciós anyagok összegyűjtése, helyszínre száttítása. Támogatási
szerződés elkészítése.
Szakmai háttér: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Száznapos Ünnepség atkatmábót május
7-én rendezte meg a V|l. Ludovika Fesztivált az orczy-parkban. Az egész napos eseményen
bepillanthattunk a Magyar Honvédség mindennapjaiba, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
valamint a standokkat kitetepütő katonai szervezetek étetébe. A Józsefvárosi Önkormányzat
támogatásával megvalósuló, a nagyktĺzönség számára nyitott rendezvényen számos csatádi-
és gyermekprogram is várta az érdektődőket.
Megvalósítás: A Józsefvárosi onkormányzat 1 mittió forinttal támogatta a szakmai
programokat. A VlIl. kerületi rendőrkapitánysággat közös önkormányzati sátorban vártuk a

látogatókat, kerÜleti kiadványainkkal, kulturális programlehetőségekkel, ĺlletve a
Rendőrkapitányság pályaválasztási tanácsadással fogadta az érdeklődőket.
A rendezvényen Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti áttamtĺtkára mondott
beszédet, kerÜletünket dr. Sára Botond atpotgármester képviselte. Az atakutó téren egymást
követték az érdekesebbnét érdekesebb bemutatók, és a hagyományorzők felvonulásai. A
katonai közelharcot rendőrkutya-bemutató és a tűzottók roncsvágással kísért műszaki
mentési akciója kĺivette. Az egyik sátorban tíizszerész és felderítő robotot lehetett
megtekinteni, amely robbanóanyagok megtalátására, száttítására és hatástalanítására is
képes. Kicsit távolabb harci járművek átttak, amelyekre a gyermekek nagy örömére fel is
lehetett szállni, illetve a betsejébe is be lehetett tekinteni. Az érdektődő felnőttek ĺngyenes
épütetvezetésen vehettek részt a Ludovika FőépÜtetben, ahol tájékoztatást kaphattak a
Ludovika Campus beruházásról is.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / /iozsefvaros. hu/hir/3ó87lmeqelevenedtek-a-maqvar-katonasaq-haevomanvai
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łr,tÁ.lus ĺł. rlulÉxHELYEK NAPJA
Az esemény első alkalommal kerijlt megszervezésre.

Helyszín: Corvin köz
Feladatok: Nemzeti trcikség |ntézettől emtékhelyek napja ptakátok, zászlő beszerzés.
Virágrendelés, kitűzők gyártatása, mécsesek vásárlása, helyszínre szá[[ítása. Hangtechnikai
szotgáttatás rendelése, túravezető, hostessek felkérése, helyszíni felügye[et, sajtó
értesítése. Egyeztetésal, '56-os józsefvárosi hősök felkutatása, Kondor Katalin felkérése.
Szakmai háttér: A Nemzeti orökség lntézet felkérésére csatlakozott a Józsefvárosĺ
onkormányzat az e[ső, Emtékhetyek Napja országos programsorozathoz.
Május 14-én, kiemelt történelmi helyszínek érintésével 56-os történelmi túra várta az
érdektődőket. A Corvi nkoz az,|95ó-os forradalom és szabadságharc emblematikus helyszíne,
a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen folytatott fegyveres fetketés egyĺk
fővárosi központja. A többszörös túterőben tévő szovjet csapatokkal vívott harcok során,
ezen a helyen sok fetkető ,,pesti srác'' áldozta étetét a magyar szabadságért.
Megvalósítás: A program szombaton 10 órátót várta az érdektődőket a Corvin moziban. A
tátogatók egy irányított beszélgetésen vehettek részt, ahol a ĺ956.os forradalmárok
nyilatkoztak. A beszélgetésen a 195ó-os magyar szabadságharcosok világszĺivetsége is
közreműködött. A eseményt Kondor Katalin vezette. A részletes élménybeszámotó után az
érdektődők virágokat helyezhettek e[ a Pesti Srác szobornál, majd meglátogathatták az
í95ó-os Forradalom ikonikus helyszíneĺt, megismerhették a Corvin köz emtéktábtáit, a
Kisfaludy, Vajdahunyad, Práter, és a Nap utcában 5ó-os harcokrót hatthattak történeteket
és mécseseket helyezhettek e[ emlékezve az elhunyt hősökre.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/ hirl 3710/pesti-sracok-tortenetei-a-corvin-kozben
http: / /em[ekhelveknapĺa. hu/

KuLTÚRTöRTÉNET! sÉľÁx A PALoTANEGYEDBEN
Az pr ogr amsorozat e lső alkalommal ke r íi It m egsze rv ezé sr e.

ldőpontjai: ápritis 23l ápritis 30/ május 7l május 14l május 22/ május 28l június Naponta
kettő: összesen ĺ4 alkalom Helyszín: Palotanegyed
Szakmai háttér: A Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával, a Mágnásfertáty Séták
keretében hét egymást követő héten szerveztek kirándulásokat Józsefvárosban, amelyben a
kerÜletben étt Vagy munkátkodott nevezetes személyekhez kötődő emlékhelyekhez,
házakhoz tátogattak el. A Rendezvényszervezési Divíziő a Palotanegyedben működő
Mágnásfertátyt Bt. céget kérte föt a túrák szervezésére és levezetésére.
Megvalósítás: A Méhes György klasszikusának címét idéző ,,Szép szerelmek krónikája''
elnevezésű sétán híres nagy szerelmeket ismerhettek meg az érdeklődők. A séta az Egyetem
térről - az ELTE Jogi karának épütete etcít - indult, az időtartama 2,5 óra volt. 'A
Palotanegyed asszonyai'' sétán pedig a negyedben valaha étt híres - színésznők, művészek,
feleségek, szeretők, másokért elhivatottan munkálkodó _ asszonyok atakjait idézték fet. A
séta a Blaha Lujza tér Márkus Emítia utcai sarkáról indult, az időtartama f.f ,5 óra volt. A
sétákon alkatmanként 20-20 fő vehetett részt, ezért előzetesen történt a regisztráció.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető el:
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http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 3ó24linevenes.kutturtorteneti.setak-a.patotaneevedben
http: / / iozsefvaros. hu/hir/ 3óó,| / kutturatis-setak-a-palotaneqvedben

mÁlus zz. HŐsör NAPJA
Helyszín: Nemzeti Sírkert
Feladatok: Helyszín biztosítása, helyszín egyeztetés, koszorú megrendelés, sajtó értesítése.
Szakmai háttér: Az iinnep eredetét az 1917. évi Vll|. törvényre vezethetjÜk vissza. ltt
mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő
módon kifejezésre kett juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni. Május utolsó
vasárnapját - felelevenítve egy első vitágháború idején hozott törvényt - 2001 óta újra a
Magyar Hősök Napjaként Ünnepli az ország. Józsefvárosban a Fiumei útĺ Sírkertben
emlékeztek meg azokról a kerületi katonákrót és civilekről, akik étetÜket átdozták a
hazáért.
Megvalósítás: A megemlékezésen Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere mondott
Ünnepi beszédet, 7rínyi Miktós hitvattását idézve tisztelgett a hősi halottak e[őtt:

,,TörténelmÜnk küzdelmek sorozata'' - idézte fet. Majd a Nagy Háború kitörésének 100.

évfordutójának kapcsán a magyar katonák etső vitágháborús hetytáttására emlékeztetett a
Hősök Napja atkatmábót. Ezt követően a Vajda Péter Ének.zenei Áttatános és Sportiskola
diákjai három katonadallat idézték meg a hősĺjk szellemét, majd Benkő Péter kétszeres
Jászai Mari.díjas színművész szavalta et Ady Endre, ATíjz csihotója című költeményét. Az
Ünnepség zárásaként Sántha Péterné és Sára Botond alpolgármesterek koszorút helyeztek el
az 1999-ben felavatott emtékkőnél, amely a városrész hősi hatottainak áttít emtéket. Ezt
kcĺvetően Bocska |mre és Mütter |stván koszorúzott a Hadirokkantak, Hadicizvegyek és
Hadiárvák országos Nemzeti Szövetségének képviseletében.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/ hi r/ 3754l koszoruzas-a-maqvar-hosok-napian

mÁlus 28. !l. BRóDY.P|KNIK
Helyszín: Palotanegyed
Feladatok: Programok bekérése és az önkormányzati támogatás megszervezése.
Szakmai háttér: A Civitek a Palotanegyedért EgyesÜlet szervezésében, második alkalommal
rendezték meg a Bródy.pikniket a Bródy Sándor utca Gutenberg tér felőli szakaszán május
28-án, szombaton, amely ezúttal egybeesett a józsefvárosi gyermeknapi programsorozattal.
Megvatósítás: A Józsefvárosi onkormányzat 600 ezer forinttat támogatta a rendezvényt.
Muzsikátót és nevetésétől hangos rendezvényen, kicsik és nagyok egyaránt színes
programokon vehettek részt, pétdáut megválasztották a Palotanegyed tortáját, kihirdették
a Francois Fĺedter rajzpályázat eredményeit, de vott óriásbuborék-show, lufihajtogatás és
kézműveskedés is. A bátrabbak hintózhattak is szüleikkel a környező utcákban. Az.

izgalmaktól megfáradt családokat az este folyamán pedig etőadások sora várta a Gutenberg
téren fetáttított színpadon. A napot a Four Fathers énekegyÜttes koncertje zárta.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
https: / /www.facebook. com/Patotaneqved/photos/a.594259080607458.1 073741 824.1 44738
93f226144/118858894784113f l?tvoe=3&theater

mÁ.lus 29. GYERMEKNAP .lózsrrvÁRosBAN
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Helyszín: Horváth Miháty tér
Feladatok: A kerÜletben megrendezendő kütönböző gyermeknapi programok időpontjainak
összehangolása. Gyermeknapi ptakát elkészítése, plakátozás kerÜleti intézményekben,
játszótereken, óńásptakátok kihelyezésének [ebonyolítása. Fettépők, mentőápotók
felkérése, légvárak, óriás játékok, sátorok bérlése, árusok, biztonsági szolgálat,
koordinálása, sajtó értesítése.
Szakmai háttér: A Gyermeknap alkalmábót Józsefvárosban hat helyszínen már péntektőt
változatos programok várták a családokat. A programsorozat a Mátyás téren indult a
Kesztyűgyár Közösségi Ház szervezésében, ahol kÜtönböző sportolási lehetőségek mellett
kézműves programok és állatsimogató is volt a kicsik és szÜleik nagy örömére. Szombaton a

Gutengberg tér és a Bródy Sándor utca volt vidám gyermekzsivajtót hangos, a Teleki téren
pedig meseszínház és ügyességi játékok is szerepettek a programban. A onkormányzati
gyermeknapra vasárnap détetőtt a Horváth Mĺháty tér telt meg kíváncsi, szaladgátó és

mosolygó gyermekekket. A Dotogház utcában a tűzottók munkájával lehetett megismerkednĺ.
Vasárnap détután a ||. János Pát pápa téren Szatóki Ági aratott nagy sĺkert koncertjével.
Megvalósítás: A Horváth Miháty téri önkormányzati gyermekprogram a Turay |da Színház,
Péter és a farkas című etőadásával vette kezdetét vasárnap détetőtt. A gyermekek és a
családok folyamatosan érkeztek Józsefváros főterére, ahol nagy sikert aratott a játszótéren
fetáttított ugrátóvár és szumójáték, de hosszú sorok kígyóztak a lufihajtogatónál, az
arcfestőknét és a kézműves foglalkozásoknát is. A nagyobbaknak tehetőségi.ik volt játszanĺ az
óriás sakkal és a tégfocival. Az arcfestőknek köszönhetően egyre több kisáttat és mesehcís

lepte el a teret, körÜkben is nagy sikert aratott a Grimm.busz Színház buli koncertje és a
Hetet egy csapásra című előadása.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 375ólaz-eqesz-hetvege-a-qvermekekro[.szolt-iozsefvarosban

łtÁ.lus 30. BAuER sÁNDoR szoBoR MEcKoszonÚzÁsł
Helyszín: Mátyás tér
Feladatok: Koszorú rendelés, sajtó értesítése, megemlékezés koordinátása.
Szakmai háttér: Bauer Sándor, a józsefvárosi mártír ,|969. január 70-án, kora délután
gyújtotta fet magát a Nemzeti Múzeum etőtt. tnfetátdozását hazaszeretetből, az orosz
megszáttók elleni tiltakozás miatt tette. A Mátyás téren a szobrot 2012-ben Józsefváros
polgármestere avatta fe[, egy éwet később pedig Tőkés Lásztó református püspcik áldotta
meg.
Meg:valósítás: Május 30-án 10 órakor kerÜlt sor a Magyar Hősök Napja atkatmábót Bauer
Sándor mellszobrának megkoszor(yására, ahol Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere
és Zentai oszkár önkormányzati képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság etnöke emlékezett
meg a józsefvárosi hősrő[.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / /'iozsefvaros. hu/hir/37ó0la-kommunista-eInvomas-martiriara-emlekeztek-a-matvas-
teren

JÚNIUs

JÚNlUs 4. NEMZETI összrrĺnľozÁs NAPJA (Trianon Emléknap)
Helyszín: Kossuth Ktub Egyesütet és Szabó Ervin tér (Trianon kút)
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Feladatok: Egyeztetés, meghívók elkészítése és kikÜtdése. A helyszín lefoglatása. Kodáty
Zottán Férfikar felkérése, mécsesek vásárlása. Sajtós, fotós kottéga fetkérése az esemény
megörökítésére.
Szakmai háttér: A nemzeti összetartozás napja az 1970. június 4-én atáírt tńanoni
békeszerződés atáírásának évfordutójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap
Magyarországon, metyet 2010.május 3í -én iktatott törvénybe az országgyűtés.
Józsefvárosban koncerttel és mécsesgyújtássat emlékeztÜnk meg a békediktátum
atáírásának ki lencvenhatodi k évfordutój árót.
Megvalósítás: A gálaműsorra f016. június 4-én, szombaton kerÜlt sor. A Himnusz közös
eléneklése után Pátĺnkás Péter karnagy vezényletével egymás után csendÜltek fel Erkel
Ferenc, Kacsóh Pongrác, Liszt Ferenc, Huszka Jenő és Gárdonyi Zsolt komponálta hazafias
datok az ĺ903.ban alakult férfikórus etőadásában. A műsort követően a férfikar és a
résztvevők átvonultak a lord Rothermere brit sajtómágnás és potitikus tiszteletére í929-ben
emelt Magyar |gazság Kútjához, ahol felcsendljlt a Székety himnusz és az egybegyűttek
mécseseket gyújtottak a 96 éve szétszakított ország és a határokon kívÜt rekedt
nemzettársaink emléke etőtt. A résztvevők száma 70 fő vott.
A programrót szótó sajtómegjetenés az atábbi linken érhető el:
http://iozsefvaros.hu/hir/3779lA_Nemzeti Osszetartozas Napian a trianoni dontesre e
mlekeztunk/

JÚNtUs 8. PEDAGóGUs NAP
Helyszín: H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Protokoll lista egyeztetése, meghívók elkészítése, nyomdába küldése, és
eljuttatása a Humán-kapcsolati Iroda áttat a címzetteknek. Kitüntetettek adatainak
bekérése a Humán.kapcsolati Irodátót. Forgatókönyv megírása, teegyeztetése. Műsorvezető,
fettépő és hostessek felkérése. Virágcsokrok rendelése. Catering rendelése. A rendezvényen
vendégek fogadása, Üttetése. A helyszín lefoglalása. Sajtós fetkérése a rendezvény
dokumentá[ására.
Szakmai háttér: A nevelés-oktatás terÜletén kivátó munkát végző közalkalmazottak
kitÜntetésére a pedagógusnapon kerüt sor. Ezen a napon kerÜlnek átadásra a ,,Józsefvárosi
Gyermekekért'' kitüntetések, a ,,Polgármesteri Dicséret'', valamint a pátyájukat zárő,
nyugdíjba vonuló pedagógusok részére a ,,Pedagógus Szolgálati Emtékérem'' és a ,,Jubileumi
Dip[omák''.
Megvalósítás: Az. önkormányzat és a Klebetsberg |ntézményfenntartó Központ Vll|.
tankerÜletének közös pedagógusnapi Ünnepségére 2016. június 8-án, szerdán került sor
melyen Sántha Péterné alpolgármester, Zentai oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
és Szabóné Fónagy Erzsébet tankerĺileti igazgató nyújtotta át az elismeréseket. Aa'

ünnepségen Sántha Péterné alpolgármester köszöntötte a pedagógusokat a Hí3 Diák és
Váttatkozásfejlesztési Központban. A köszöntőbeszédet követően a résztvevők
megtekinthették Turek Miktós színművész etőadását majd a díjak átadása következett.
Zentai oszkár etnök úr pohárköszöntővel zárta a kitÜntetések átadását. Ezután áttó fogadásra
kerÜlt sor. Résztvevők száma 100 fő vott.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/hir/ 3793 / iozsefvaros-onkormanvzata-koszonetet- mondott-
kerutetunk-pedaqoqusai nakI
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.lÚHlus 1o. MAGDoLNA NEGYED PRoGMl,t lll. zÁnó ReľoezvÉNYE
Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház
Feladatok: Egyeztetés, meghívók elkészítése, nyomdába küldése, és eljuttatása a
címzetteknek. A terem lefoglalása, berendezése. Catering rendetés. A rendezvényen
vendégek fogadása, Ültetése. Sajtó fetkérése a rendezvény dokumentálására.
Szakmai háttér: Budapest egyik nagy szociátis városrehabititációs fejlesztése, a Magdolna
Negyed Program |||. üteme (MNP |||.) 2013 és 2015 közöttvatósult meg. Bér. és társasházak
újuttak meg, közterületek épÜttek újjá, sokrétű társadalmi, szociálĺs és foglalkoztatási
programok indultak.
Megvalósítás: A programra 2016. június 10-én 11 órátót kerÜlt sor, melyen az MNP ||l.

eredményeit és tapasztalatait az önkormányzat képviselői, kivitelezők és szakemberek
jetentétében ismertették a Kesztyűgyár Közĺisségi Házban. Az eseményen részt vett Sára

Botond alpolgármester, Batogh |stván Szilveszter, a Magdolna negyed önkormányzatĺ
képvisetője és Molnár Gábor józsefvárosi rendőrkapitány, valamint a hetyi civil szervezetek
tagjaĺ, vezetői. A rendezvényen Gaálné Madarász Anna, a Józsefvárosi Magdolna Negyed
Egyesütet vezetője és Frank Sándor, a Társak a Teleki Térért EgyesÜlet alelnöke is felszólalt
és bemutatta a civil szervezetek tevékenységét és a Magdolna negyed megújutásában
betöttött szerepÜket. Résztvevők száma ó0 fő vott.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető el:
http://iozsefvaros.hu/hir/3799lFolvtatodik_a Maedolna_neqved_feilesztese/

JÚNlUs 30. sEMMELWEts NAP
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Díszterem
Feladatok: Protokoll lista egyeztetése, meghívók elkészítése, majd kinyomtattatása,
eljuttatása a Humán-kapcsolati iroda áttal a címzetteknek. Résztvevcík névsorának és
méltatásának egyeztetése, forgatókönyv megírása. Műsorvezető és hostessek felkérése.
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóĺ titkárságávat egyeztetés.
Catering rendelés. A rendezvényen vendégek fogadása, Ültetése. Sajtó felkérése a
rendezvény dokumentálására.
Szakmai háttér: Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvisető-testülete rendeletet
alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méttó elismeréseként a
Józsefvárosban adományozható kitĹ]ntetések egységes szabályozására. Ezen a napon
kerĺjltek átadásra kiemelkedően teljesítő jőzsefvárosi egészségí.igyi szakembereknek a

,,Józsefváros EgészségÜgyéért'' szakmai kit[intetések, a ,,Polgármesteri Dicséret'', a
,,KerÜleti törzsgárda jutalom'', a ,,Főigazgatói Dicséret'' elismerő oklevelek.
Megvatósítás: A rendezvény 20í6. június 30.án, csÜtörtökön ĺ3 órátót került megrendezésre,
melyen részt vett Egry Attita alpolgármester, Sántha Péterné alpolgármester asszony, Zentai
oszkár, az Emberi Ercíforrás Bizottság elnöke és Dr. Horváth Szilárd, a Józsefvárosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója. Az Ünnepségen Egry Attita alpolgármester
köszöntötte a díjazottakat és a meghívottakat. Ezután a kitÜntetések átadása került sor.

VégezetÜt Zentai oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke mondott pohárköszöntőt. Az
esemény áttó fogadással zárult. Résztvevők száma 80 fő vott.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/hĺr/ 3856/ kituntettek-a-kerulet-eqeszsequevi-dolqozoit
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JULIUS 7. JOZSEFVAROSI GAZDALKODAS! KOZPONT ZRT.- SPORTNAP
Az esemény első alkalommal kerüIt megszervezésre, a JGK zRT. felkérése alapján.
Helyszín: Hĺ3 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetések a Józsefvárosi Gazdátkodási K<izpont vezetőségével, programok
összeáttítása, kvíz fetadatok kitatátása és etkészítése, díjak (kupák, serlegek és érmek)
megrendelése, oklevelek szerkesztése, kinyomtatása, helyszíni játékkoordináció,
eredmények összesítése, eredményhirdetésben való segítségnyújtás.
Szakmai háttér: A Józsefvárosi Gazdátkodási Központ felkérte a Rendezvényszervezési
Divíziót a társaság alkalmazottai sportnapi programjainak cisszeáttítására és levezetésére.
Megvalósítás: A sportnap jútius 7-én détetott 12. órakor Vette kezdetét. Az ezt megelőző
órákban történtek a rendezvény helyszíni etőkészÜtetei; caterĺng megérkezése a helyszínre,
asztalok berendezése, asztalszámok kiosztása, welcome italok és pogácsák kikészítése, a
főzéshez szÜkséges műanyag evőeszközök kihelyezése. A sporteszközök biztosítása a
helyszínen: darts, csocsó, futbatt tabdák a dekázó versenyhez, ping-pong asztal fetáttítása.
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ dotgozói 17 őrátől érkeztek meg, mindenki kapott egy
sorszámot, amely a csapatbeosztást jelentette. Ezt követően dr. Pesti |vett, a Józsefvárosi
Gazdátkodási Központ igazgatósági elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ezután következett a
kvíz tesztfeladatok kitciltése, majd a csapatok eligazítása a játékokhoz, ezze| egyidejűteg
pedig a kÜttéri főzés és bográcsozás is kezdetét vette.
1ó órakor értek véget a csapatversenyek, amely után az eredményhirdetés következett.

JULIUS 12,. KOZSZOLGALATI TISZTVISELOK NAPJA
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Díszterem
Feladatok: Egyeztetés, meghívó etkészítése és kikütdése, forgatókönyv megírása, hostessek
biztosítása rendezvényen, virágok megrendetése, helyszínbejárás és egyeztetés, technikus
felkérése, catering megrendelése és biztosítása a rendezvényen, a helyszínen való részvétel
és a program koordinálása, narrátor felkérése.
Szakmai háttér: A Budapest Főváros Vlll. kerÜtet Józsefvárosi onkormányzat Képvisető-
testülete a 11/f006. (|||. ĺ0.) számú rendeletében a kiemetkedő érdemeket szerzett
személyek iránti tisztelet méttó elismeréseként kitüntetéseket alapított. A rendelet alapján

,,Józsefváros Közigazgatásáért'' kitÜntetés adományozható annak a magánszemélynek és

szakmai közösségnek, aki a Józsefvárosban közigazgatási szakterületen kiemetkedő szakmai
munkát végzett.
Megvalósítás: Mészár Eńka atjegyző asszony linnepi beszédében kösztjnetet mondott a

hivatat dolgozóinak. A köszĺintőbeszéd után Mészár Erika atjegyző asszony és Sára Botond

alpolgármester adta át az idei ,,Józsefváros Közigazgatásáért'' a ,,Polgármesteń Dicséret'' és

a ,,Jegyzői Dicséret'' kitüntetéseket, valamint a ,,címzetes vezető-tanácsos'', a ,,címzetes
főmunkatárs'' és a ,,közigazgatási tanácsadó'' címeket a hivatal dolgozóinak. Sára Botond

alpolgármester pohárköszöntőjében kiemelte: a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban
mindenki bliszke lehet arra, hogy köztisztviselő és a közigazgatásban dolgozik. A rendezvény
végén a hivata[ dotgozói részére szendvicseket, édes-sós süteményeket valamint üdítő
italokat szolgáltak föt. A résztvevők száma 240 fő vo|t.

A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 3881 /kituntettek-a-kivaloan-teliesito-koztisztviseloket
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JULIUS 13. KORZETI MEGBIZOTTI IRODA ATADO
Helyszín: Bauer Sándor utca
Feladatok: Egyeztetés, catering megrendelése, puIpitus, nemzeti szalagok és ottók

biztosítása az Ünnepélyes átadóhoz. Sajtó felkérése.
Szakmai háttér: Az önkormányzat és a Vll|. kerijleti Rendcírkapitányság egyÜttműködésének
köszönhetően megnyílt Józsefváros második körzeti megbízotti (KMB) irodája a Bauer Sándor
utcában. Az űj körzeti megbízotti iroda a Bauer Sándor utca 4. szám alatti épÜtetben
talátható, a Mátyás tér közetében. A négy körzet határán áttó rendőrségi tétesítményben
négy tisztvisető átt a lakosok rendelkezésére.
Megvatósítás: A jútius ,|3.ai Ünnepélyes megnyitón Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere
kiemelte: a cél az, hogy erősítsék a lakosság és a rendőrség közötti összefogást, amely segíti
a bűnmegetőzést és a felderítést. Az eseményen . amelyen részt vett Józsefváros több
önkormányzati képviselője -, beszédet mondott Motnár Gábor V|ll. kerĹ]teti rendcírkapitány,
és Meicht Géza, a budapesti rendőrfőkapitány gazdasági helyettese is. A beszédek után
következett az Ünnepélyes szalagátvágás. Az újonnan etkészütt körzeti megbízotti irodát
megtekinthették az eseményre ellátogató áttampolgárok.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/3885/ uiabb-korzeti-meqbizotti-iroda-nvitt- iozsefvarosban

JÚLtUs ĺ4. KIRÁNDULAS . KözszoLcÁul TlszTV|sELcĺx ľłp.lł ALKALMÁBoL
Helyszín: Domonyvölgy - Lázár Lovas park
Feladatok: A program egyeztetése és megrendel'ése az Úi Tanyacsárda sales managerével,
buszok bérlése, terÜletfogtalási engedéty beadása a buszok parkolása miatt, a program

etindítása, koordinálása és egész napos részvétel az eseményen.
Szakmai háttér: A tavalyi év sikeréhez hasonlóan Józsefváros onkormányzata idén is
szervezett a köztisztviselői részére kirándulást, melynek idén a Domony vötgyi Lázár Lovas

Park biztosított helyszínt. A Hivatal minden évben szeretne biztosítani dotgozói számára
ilyen programot, amikor kiszakadva a munkából, kicsit kikapcsotódva tölthetnek el egyÜtt
egy napot.
Megvalósítás: Cs[,itörtök regget fét 9-kor indultak a hivatal dotgozói a Horváth Miháty téri
templom etől buszokkal Domony vötgybe. Détetőtt 10 órára megérkezett a társaság Domony

vcilgybe, ahol welcome italokkat (házi szcirpökkel, limonádéval, szódávat, kávévat) várták
őket. Az érkezést követően elkezdődtek a programok. Csapatjátékok és foci bajnokság vette
kezdetét. Détben etkezdődött az ebéd, utána pedig kihirdették az eredményeket. Ebéd után
fogathajtás és lovasbemutató várta a vendégeket, valamint lovas kocsikázni is lehetett. A
program után fét 4kor indutt vissza az első busz Budapestre, és folyamatosan indultak vissza.

JÚUUS 15. KALVÁRn TÉRI LAKossÁGl PlKNtK
Az esemény első alkalommal kerüIt megszervezésre.
Helyszín: Kátvária tér
Feladatok: Egyeztetés a Rév8 7rt. vezetőségévet a programokat illetően, terÜletfogtatási
engedéty elkészítése és benyújtása, helyszínbejárás, technikus felkérése, catering és

kézművesek megrendelése és biztosítása a rendezvényen' játékok (ugrálóvár, óriás sakk)

megrendelése, a helyszínen való részvétel és a program koordinálása. Sajtó értesĺtése.
Szakmai háttér: ,,Milyen legyen azorczy negyed?'' címmel családias hangulatú rendezvényt
tartott a Józsefvárosi önkormányzat pénteken, a Kálvária téren. A kerület vezetése
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pátyázatot nyújt be 2 mittiárd forint uniós támogatás elnyerése érdekében, ametyet a

városrész rehabilitációjára kíván fordítani. Az önkormányzatnak ehhez egy projekt-

etőkészítő tanulmányt is et kett készítenie, amelyhez a lakosság véteményét is kikérték.
Megvalósítás: A Kátvária téren megjetent kerĹjteti lakosokat dr. Sára Botond alpolgármester
köszöntötte. A rendezvényen három fontos szempont atapján mondhatták el véleményüket
a józsefvárosĺak az orczy negyed fejlesztésérőt: a lakhatási, a foglalkoztatási illetve a

kcizterÜtet-közbiztonsági témakörben. A Rendezvényszervezésĺ Divízió játékos programokkal

is készü|'t: amíg a szÜtők a szakemberekkel konzultáltak, addig a gyermekek kipróbáthatták
az ugrálóvárat, az óriás sakkot és sok más játékot.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető e[:

http: / /iozsefvaros. hu/hir/3893/ meqindult-az-orczv-neqved-proqram-etokeszitese

.l Ú ll u s 21.z4. .lózse rvÁRosI STRAN D KÉzl LAB DA. PÁLYA
Az esemény első alkalommal kerüIt megszervezésre.
Helyszín: Horváth Miháty tér
Feladatok: ptakátok kihelyezése a kerÜleti intézményekben, budapesti napközis
táborok értesítése a pátya megnyitásáról', kézitabdák, röplabdák és egyéb játékok

beszerzése, helyszíni fetÜgyetet. Sajtós értesítése.
Szakmai háttér: A Nemzetközi Kézitabda-szövetség tanácsa döntött a 2016-os női és férfi
strandkézilabda-vitágbajnokság rendezési jogárót. A tornára a Magyar Kézilabda-szövetség is
beadta a pátyázatát, és az lHF a magyar pátyázatot ítétte a tegjobbnak, így 2016 nyarán,

Budapesten, a Margitszigeten kerÜlt sor a világbajnokságra.
Megvatósítás: Szerda détetőtt kezdték meg a pátya építését, és teljes kiatakítását (homok

kiszáttítása, kapuk fetáttítása). Csütörtök reggel 10 órakor nyílt meg a strandkézitabda.pátya.
A nyitás etőtti órákban hetyezték et a 2 darab mobil toalettet. A détután során folyamatosan
érkeztek gyermekcsoportok, hogy kipróbáthassák a pátyát. A hétvégén józsefvárosi és

szomszédos kerüteti családok tátogattak ki a térre, az új homokos strandkézitabda-pátya
kipróbátására. A strandkézitabda utánpóttás vátogatott játékosai és edzőik a pátyát vasárnap

este bontották, a homok etszáttítására hétfőn, a détetőtti órákban kerÜlt sor.

A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 3896/strandkezitabda-patva-nvi lik-a-horvath-mihalv-teren
AUGUSZTUS

AUGUSZTIJS 20. Aľ./.|,ł1AUPĺT) SZENT tsWAN K\RÁLY Üt,lľ,lrpr

Helyszín: Golgota tér
Feladatok: Egyeztetés, a pl.akát tervezet el.készíttetése, megjelentetése az újságban és a
kerÜteti intézményekben. Meghívók kikütdése a Kabinet segítségével. KĺizterÜtet fogtatási

engedéty beadása. Fettépők felkérése (oberfrank Pál, a Regétők énekegyüttes) Turay |da

Színházza|való megbízási szerződéskötés. Sajtóvat kapcsolattartás. Potgárőrség vezetőjével
vató egyeztetés a vendégek biztonsága és útbaigazítása miatt. Közterütet fetÜgyetettel való
kapcsolattartás. Forgatókönyv megírása. Vendégek fogadása a helyszínen. Helyszínen való
részvétel és koordinálás.
Szakmai háttér: Augusztus 20., Szent |stván kiráty napja, a keresztény magyar átlamalapítás,

a magyar áttam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uratkodása idején |. |stván még

augusztus 15.ét, Nagybotdogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra

a kirátyi tanácsot és tartott törvénynapot. Étete végén a beteg kiráty ezen a napon ajántotta
fel az országot Szíjz Máriának, és ĺ038-ban e napon halt meg. Az Ünnep dátumát Szent Lásztó
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kiráty tette át augusztus f}.ára, mert 1083.ban Vl|. Gergely pápahozzájárutásávat ezen a
napon emeltették oltárra l. lstván retikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentté
avatásával volt egyenértékű.
Megvalósítás: Az áttamatapító Szent lstván kiráty ünnepére mintegy ,|30-150 józsefvárosi
takos gyĹĺtt össze augusztus 70-án détetőtt a Golgota téri kettős keresztnél, amely a Himnusz
közös eléneklésével kezdődött a megem[ékezés. A jetes eseményt dr. Sára Botond
alpolgármester nyitotta meg. oberfrank Pál színművész verses etcíadása után, a Regétők
énekegyüttes műsora kcivetkezett. Augusztus 20.a az új kenyér ünnepe. Ad Új kenyeret
Michels Antal, a kerületi Szent József templom ptébánosa áldotta meg. A ĺzőzat közös
eténektésével záru[t az esemény.
A programrót szótó sajtómegjetenés az atábbi linken érhető el:
http://iozsefvaros.hu/hír/3961/sara-botond-feladatunk-ezereves-ertekeink-meqorzese

AUGUszTUs 23. ,56-os E\Ą|LÉKTÁBLA UJRAAvAĺÁsl ÜtłxrpsÉc
Helyszín: Blaha Lujza tér
Feladatok: Egyeztetés, hangtechnika megrendelése. Sajtó értesítése. Helyszínen való
részvétel és koordiná[ás.
Szakmai háttér: Az 1956-os forradalom harcosainak emléket áttító márványtábtát a Blaha
Lujza téren 1999-ben helyezték e[ az egykori Szabad Nép székház falán. A Sajtópatotának is
nevezett épÜtet bontásakor eltávolított emtéktáblát szimbolikus napon, augusztus 23-án, a
Totatitárius diktatúrák áldozatainak európai emtéknapján avatták fet újra az osszmagyar
TestÜlet és a Nemzeti Emtékezet Bizottságának közreműködésévet. A lengyel.magyar-Iitván
kezdeményezésre bevezeťeťť totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emtéknapját 2011

óta minden évben augusztus 23-án tartják meg, arra emlékezve, hogy 1939-ben ezen a
napon kötött megnemtómadási megállapodást a sztóIini Szovjetunió és a nóci Németország,
szabad utat engedve Lengyelorszóg felosztósónak és a napokkal később kitörő mósodik
világháborúnak.
Megvatósítás: Ünnepélyes keretek köz<itt hetyezték vissza a lyukas zászLőt ábrázolő, a bronz
öntvénnyel díszített márványtábtát a Btaha Lujza tér és a József körút sarkán áttó épĺiletre,
oda, ahol az egykor több sajtótermék - többek között a Szabad Nép, 1956 után pedig a
Népszabadság _ szerkesztőségének otthont adó Sajtópalota állt. Az iinnepségen beszédet
mondott dr. Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere és a fetketők egyike, Kenessey Csaba,
aki az eredeti emtéktábtát bajtársával, Kovács Andrással, a felkelőcsoport parancsnokával
együtt áttíttatta. Ezután Bándi Kund, az osszmagyar Testület ügyvezető elncike - a

forradalom idején maga is józsefvárosi l'akos - idézte fel '56-os emlékeit, majd ttvös |stván,

a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja méltatta az események vitágpotitikai jetentőségét.
Az ünnepség zárásaként a Józsefváros nevében koszorúző Sára Botond atpotgármester
metl.ett az osszmagyar Testület, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, vatamint a Magyar
Nemzetőrség és az 1956 Magyar Nemzetőrség is tisztelgett a hősök emléke előtt. A
programon mintegy 50 fő vett részt.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/ hir/ 3973 /visszahelveztek-a- b[aha. Iuiza-ter-5ó-os-hoseĺnek-
emlektablaiat

AUGUszTUs 31. TANÉVNYTó ÜnľepsÉc
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Helyszín: Józsefvárosi Zeneiskota Atapfokú Művészeti Iskota

Feladatok: Egyeztetés a díjátadóval kapcsolatban, narrátor és hostessek biztosítása. Sajtó
értesítése. Helyszínen való részvétel és koordinálás.
Szakmai háttér: A Józsefvárosi onkormányzat augusztus 31-én détután 15 órakor tartotta
tanévköszöntő ünnepségét. ł hagyományokhoz híven, a tanév megkezdése előtt átadták a
törzsgárda okleveleket, a pátyájukat zárő, nyugdíjba vonuló tanárok részére pedig a

,,Pedagógus Szolgálati Em[ékérmeket'', valamint egy rubin okleveles pedagógust is
köszöntöttek.
Megvalósítás: A Józsefvárosi Zeneiskolában rendezett Tanévnyitó ünnepség kezdetén a
vendégek meghallgatták a zeneiskola három növendékének műsorát. AZ, előadások után
Sántha Péterné alpolgármester kciszöntőbeszéde következett. A pedagógus étetpátyájuk
elismeréseként az emberi erőforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékérmek
átadására kerütt sor. Majd a kerÜleti 20, 30 éves törzsgárda elismerésben részesljlő
köznevelésĺ ágazatban dolgozókat díjazták. Az Ünnepségen kütön köszöntötték és rubĺn
oklevelét átadták Bánhalmi Ferencnének, aki tanítói diptomáját 70 éve szerezte a Szegedi
Római Katolikus Népiskotai Tanítóképző lntézetben. A díjátadó után a Józsefvárosi
Zeneĺskola két vezetője, Bal.ázsné Szatmári Éva és Katonáné Malmos Edit négykezes
zongorajáték műsorral kedveskedtek. Az Ünnepség Zentai oszkár önkormányzati képviselő,
az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke pohárköszöntőjévet zárult. Az eseményen 60 fő vett
részt. A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/hir/399óltanevkoszonto-iozsefvarosban

SZEPTEMBER

MAGDoLNA NAPoK- mÁrvÁs TÉR- 20í6. SZEPTEMBER 3.

Helyszín: Mátyás tér
Feladatok: Hang és fénytechnikai cégget való egyeztetés a színpadtechnikávat kapcsolatban,
szolgáltatás megrendelése. Megfelelő mennyiségű kordonok kiválasztása és megrendelése.
Megvalósítás: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Magdolna Napok rendezvényéhez
színpadtechnikai szolgáltatás biztosítása.

rÜNoÉnrĺúuozó - A TURAY |DA szĺNHÁz2I16.S7EPTEMBER 1o.

A fesztivóI első alkalommal kertjlt megszervezésre.
Helyszín: Kátvária tér
Feladatok: Egyeztetés a Turay tda Színházzal technikai igényekkel kapcsolatban, kcizterület
fogtatási engedéty beadásához helyszínrajz elkészítése. EgyÜttműködési megáttapodás
elkészítése. Sajtó fetkérése. Kĺizterület fetügyetet fetkérése a parkolók lefoglalására.
Hetyszínbejárás a színpadtechnikai szolgáltatóvat, rendezvénytér berendezésének
felmérése, megrendelése.
Megvalósítás: TÜndérkertté változott szeptember 10.én a Kátvária tér. A csatádi rendezvény
hivatalos megnyitóján dr. Sára Botond atpotgármester köszöntötte a megje[enteket. A
Józsefvárosi onkormányzat támogatásávat megvatósutt Tündértatátkozó elnevezésű
rendezvényen a Turay |da Színház társulata mesével, tánctanítással, jelmezparádéval,
kézműves programokkal várta a családokat. A felnőtteknek a színház népszerű etőadásaibót
kínáttak részleteket, az est színészkoncerttel és össztánccal zárult. A résztvevők száma
megközelítette az 500 főt. A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/4026ltundertalalkozo-a-katvaria-teren
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szENEs IVÁN EMLÉKKoNCERT.REZSő TÉR.20í6. SZEPTEMBER í ĺ.
Helyszín: Rezső tér
Feladatok: Egyeztetés, a sajtó értesítése. Helyszínen való részvétel és koordinálás.
Szakmai háttér: Szenes lván idén lett volna 90 éves. 2010 szeptemberében bekövetkezett
hatátának évfordutóján idén 6. alkalommal rendeztek emlékkoncertet a józsefvárosi Rezső

téren, amelynek egýk házában él't és alkotott a dalszerző.
Megvalósítás: A Szenes lván tér /Rezső tér/szinte teljesen megtelt, több mint 8 ezren voltak
kíváncsiak az eMeRTon-díjas magyar dalszövegíró dalaira. Az ĺngyenes koncerten többek
között Wotf Kati, Koós János, Zalatnay Sarolta és Aradszky László is fettépett.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/2033 /iden-is-fereeteqes-volt-a-szenes-ivan-emtekkoncert

ELőADÁs Az lDŐsEK nÉszÉne A TURAY tDA szíNHÁzBAN.zoĺ6. szEPTEMBER 18.
Az előadós a Színhózzal kijtött közszolgáItatósi szerződés alapján kertjlt megrendezésre.
Helyszín: Turay |da Színház
Feladatok: Tájékoztató anyag kérése az előadásról, időpont egyeztetés a Turay lda
Színházzal, információk továbbítása az önkormányzatnak. A regisztrációs lista ellenőrzése a

helyszínen. A Turay |da Színház és az onkormányzat között tétrejött közszolgáltatási
szerződés atapján történt a finanszírozás. A vendégek részére az előadás ingyenes volt.
Szakmai háttér: A jetentévőket a keri.jletben működő, idősek nappati ettátásához tartozó
ktubhátózaton keresztÜl hívta meg az tnkormányzat, akik nagy örömmel fogadták
kezdeményezésÜket.
Megvatósítás: Több mint 300 józsefvárosi szépkorút hívott meg egy színházi előadásra a

kerületi önkormányzat. A ,,Csak kétszer vagy fiata['' című darabot Bodrogi Gyula Kossuth- és

kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kivátó művész rendezte, így
már etötjáróban garantátni tehetett a sikert a Turay |da Színházban.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/ hir/4049l iozsefvarosi -idosekkel-te[t-mee-a-turav-ida-szinhaz

ĺ 956 JozsEFVÁRosBAN . oTT VoLTUNK, LÁTrUK, ÁrÉlľÜr BEszÉLGETÉssoRozłr
A beszélgetéssorozat az ĺ95ó.os Forradalom és Szabadságharc 60.évfordulója
tiszteletére szervezett programsorozat részeként került megrendezésre.
Helyszín: H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központ, Apáczai Kiadó Nagyterem
Feladatok: Terem fogtatás Hĺ3 Diák és Váttatkozásfejlesztési Központban és szeptember 22-

én az Apáczai Kiadónál, sajtó értesítése az eseményekről, egyeztetés a beszélgetés
moderátorával, Kondor Katalinnal és a meghívott vendégekkel. Pogácsa és víz biztosítása a
helyszínen. Vendégek fogadásra.
Szakmai háttér: Az. 1956 Józsefvárosban . ott voltunk, láttuk, átétti.jk című
beszétgetéssorozat vendégei az események akkori szereplői, a témát kutató történészek és

az azt fetdotgozó művészek. Az estek szerkesztője és narrátora Kondor Katalin újságíró.
Megvalósítás:
Szeptember 8. (H13) M. Kiss Sándor történész, professzor emiretus, a Rendszerváltás
Történetét Kutató |ntézet főigazgatő-helyettese. A professzor fő kutatási terÜlete az 1956-

os forradalom és szabadságharc, és azazt követő megtorlás története. Számos könyv és sok-
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sok tanulmány szerzője. Nagy figyelmet keltett nemrégiben megjelent könyve, a
Csalogányvadászok, amely a forradatom legendás atakjárót, hőséről, az orvostanhattgató
Tóth ttonárót szót.
Szeptember í5. (Hí3) Bogyay Elemér közgazdász a Magyarok Vitágszövetségének kanadai
tisztségviselője, a Torontói Magyar Ház elnöke 1997 és 200,| között. A soproni erdészeti
egyetemről távozott Kanadába ĺ95ó-ban. Ma is a kanadai erdészeti munkátatok fontos
szerep[ője.
http: / / iozsefvaros. hu/ hi r/4034/ beszeteetes-boevav-elemer- kozeazdasszal-a-h1 3-ban
Szeptember 22. (Apáczai Kiadó nagyterme) Szitágyi Andor író, filmrendező. A Mansfeld
Péterről, a forradalom mártírjárót 2006-ban készített játékfitmjévet beírta magát az 1956
történéseit vatósághűen ábrázoló művészek, történészek sorába, és tovább folytatta a
kutatást. Megírta Tóth ltonárót szóló fitmjének lebilincsető forgatókönyvét, ám a fitm még
nem készÜlt el.
Szeptember 29. (H13X7.00 H. Bodó József, a forradalom etítéttje, írő. H. Bodó József
egyetlen könyvet írt, A hársfa virága címmel, amelyben a forradalom utáni kegyetlen
megtorlás áldozatainak kívánt emtéket áttítani. Saját sorsán keresztĹ]l bizonyította be, mit
kellett megélnie annak, aki ugyan nem akasztófán végezte, de a bcirtönt, a kínzásokat
tizenévesen kellett elviselnie.
A résztvevők száma a szeptemberi alkalmak során 70 fő vott.

oKTóBER

2016.oKTógen oí. - szÜRETl MuLATsÁc loŐseK NAPJA AL]GLMÁBoL
Helyszín: Rhema Konferenciaközpont
Feladatok: Egyeztetés, szerződéskötés a fettépőkket és a Rhema Konferenciaközponttal.
Catering, biztonsági őrök, mentőszolgálat, lufidekoráció megrendelése. Buszok szervezése a
vendégek részére a Horváth Miháty tér és a helyszín között a program etőtt és után. Hostessek
felkérése, a catering szolgáltatóvat tcirténő helyszínbejárás. Rendezvény forgatókönyvének
elkészítése. Az eseményen a vendégek fogadása, regisztráció.
Megvalósítás: Az október 1-jén 12 órátót 14 őráigindultak a buszok a Horváth Miháty térrőt
folyamatosan a Rhema Konferencia Kcizpontba. Az eseményt dr. Sára Botond alpolgármester
nyitotta meg 14 órákor, beszédében többek között köszöntötte a megjelent szép korúakat.
Az |dősek napja atkatmábót megvalósuló SzÜreti mulatságon, Balázs Fecó Kossuth. és Liszt
Ferenc-díjas elĺíadóművészt hallgathatták meg, majd az áltófogadás alatt a Vegas Showband
szórakoztatták a közönséget. A népszerű dallamokra sokan táncra is perdültek. A résztvevők
száma megközelítőteg 600 fő volt.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/hir/4097lszureti-mutatsaq-az-idosek-vilaqnapian

ARADI vÉnrĺľÚr NAPJA . 2016.oKTogen oo.
Helyszín: Fiumei úti Nemzeti Sírkert, Kossuth-mauzóleum
Feladatok: Koszorú megrendelése, egyeztetés a Fiumei útĺ sírkerttel a helyszínnel
kapcsolatban. Sajtó értesítése. Etőadó művész felkérése.
Megvalósítás: október ó-án 9 órakor az önkormányzat testületi ütését Benkő Péter nyitotta
meg egy prózai előadással az aradi vértanúkról. í 3 órakor a Kossuth-mauzóleumban Sántha
Péterné alpolgármester asszony emlékezett meg a mártírokról, koszorúzással. Az esemény a
Himnusz közös éneklésével zárult.
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A résztvevők száma 15 fő vott.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbĺ [inken érhető e[:

http://iozsefvaros.hu/hir/4115lKoszoruzas_az_Aradi Vertanuk_Emleknapian/

ToRMAY cEctl EMLÉKTÁBLA És szoBoR KoszoRÚzÁsł - 2016. oKTóBER 08.
Helyszín: Rókus kőrház és Kőfaragó u. 3.

Feladat: Koszorúk megrendelése
Megvalósítás: Koszorúzással emlékeztek meg Tormay Cecile szÜletésének 141. évfordutója
atkatmábót, október 8-án az írónő egykori, Kőfaragó utcai otthonának falán elhelyezett
emtéktábtánát és a Rókus Kőrház mellett fetáttított mellszobornál.
A résztvevők száma 30 fő vott.

TURAY lDA szĺNHÁz lFJÚsÁG| ELŐADÁS 
^ 

. 2o16.oKToBER í í.
Az előadás a Színházzal kötött közszolgáItatási szerződés keretein belÍjl kertjlt
megrendezésre.
Helyszín: Turay |da Színház
Feladatok: Sajtó értesítése. Egyeztetés a résztvevő iskotákkat. Helyszínen való részvétel a
regisztrációban és koordĺnátásban. Az előadásra az EgyÜttműködési megátlapodás keretén
belijl kerÜlt sor.
Megvalósítás: október 1,|-én 11 órakor felső tagozatos és középiskotás diákok vehettek részt
díjmentesen az önkormányzat jóvottából a Turay |da Színház, Az angyalok nem sírnak című
előadásán. A tanulók a darab áttat étethű képet és étményt kaphattak az 1956-os

eseményektől.Résztvevők száma 280 fő vott.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/41 32l keruteti-diakok-az-anevalok- nem-sirnak-cimu-eloadason

ĺ 956.os MoLtNoK KtHELYEzÉsE - 2o16. oKToBER ĺ 5.
A molinók tervezése és kivitelezése az 1956.os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója tiszteletére szervezett programsorozat részeként került kivitelezésre.
Helyszín: Baross utca
Feladatok: Egyeztetés a BKV Zrt-vel az utcaszakasz áramtalanításárót a kihelyezés
időszakára.

TUREK MlKLos VERsszíNH i,'z - zo,l6.oKTóBER ĺ 7.

Helyszín: H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetés a H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központtal a teremfoglalással
kapcsolatban. Szerzódéskötés a színművésszel. |skoták tájékoztatása az eseményről. A
helyszínen segédkezés a terem berendezésében. A diákok fogadása az előadás előtt, a Vers

szedetek elhelyezése a székekre. Sajtó értesítése.
Megvalósítás: A Lakatos Menyhért Áltatános lskota és Gimnázium diákjainak tartott etőadást
Turek Miktós szinész október 17-én a Hí 3 Diák és Váttatkozásfejlesztési Központban, délelőtt
11 órakor. A versszínházi monodráma, Faludy György étetét és költészetét mutatta be,

amelyben nagy hangsútyt kapott az 1956-os forradalom és a köttő meghurcoltatása. A
fiatalok ezáltal nemcsak a száraz tananyagon keresztül informálódhattak a hatvan éwel
ezelőtti eseményekről: egy más szemszögből is átéthették az írő megpróbáttatásait.
Résztvevők száma: 40 fő. A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu / hi r/4ĺ 54lVersszi nhazi eloadas-a-H 1 3 - ban /
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í95ó-os onlÁs PLAKÁToK KIHELYEZÉSE. 20í6. oKToBER ĺ8. és 20.
A plakátok tervezése és kivitelezése az í956-os Forradalom és Szabadságharc
ó0.évfordulója tisztetetére szervezett programsorozat részeként kerĹj[t kivitelezésre.
Helyszín: Teleki téri piac
Feladatok: 3 db a Terror Háza áttat elkészített óriás ptakát kihelyeztetése és 2 db október
23-i kerÜteti emtékprogramokat tartalmazó ptakát grafikai terveztetése és kihelyeztetése.
Megvalósítás: Az í956.os forradalom 60. évfordutója atkatmábót 3 ptakát került kihelyezésre
a Terror Háza Múzeummal egyÜttműködve, melyen 56-os hősök táthatóak. Ezen kívül további
2 db óriásptakát kerÜt fel a Teleki téri piac oldalára, mely tartalmazta az október 23-i Corvin
közben és a Horváth Miháty téri emtékprogramokat.

ĺ956.os LöVEG ELHELYEZÉSE A coRV|N KÓZBEN . fo16. oKToBER 20-?4.
A programelem az 1956.os Forradalom és Szabadságharc 60.évfordulója tiszteletére
szervezett programsorozat részeként kerÜlt kivitelezésre.
Helyszín: Corvĺn kcjz

Feladatok: Közterület fogtatási kérelem beadása, biztonsági őrök és behajtási engedéty
intézése. A löveg megrendelése és a száttítás megszervezése.
Megvalósítás: Az október 23-i önkormányzati megemlékezéshez kapcsotódóan, '56-os töveg
került kihelyezésre október 20. és 24. közötti ĺdőtartamra. Aę. ágyÚ e[é Ünnepi dekorációként
virágágyást készített a Józsefvárosi Gazdátkodási Központ Zrt.

1956 JozsEFVÁRosBAN . oTT VoLTUNK, úĺtUK, ÁrÉlrÜx BEszÉLGETÉssoRozłľ
A molinók tervezése és kivitelezése az í 956.os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója tiszteletére szervezett programsorozat részeként került kivitelezésre.
Helyszín: H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Terem fogtatás H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központban, sajtó értesítése
az eseményekről, egyeztetés a beszélgetés moderátorával, Kondor Katalinnal és a meghívott
vendégekkel. Pogácsa és víz biztosítása a helyszínen. Az eseményeken a vendégek fogadásra.
Szakmai háttér: AE. 1956 Józsefvárosban - ott voltunk, láttuk, átéttÜk című
beszélgetéssorozat vendégei az események akkori szereplői, a témát kutató történészek és
az azt fetdotgozó művészek. Az estek szerkesztője és narrátora Kondor Katalin újságíró.
Megvalósítás: 2016. október 6. VARGA JÁNos És rneľcsÉHyl l-łszl-o, ,,pesti srácok''
Két Corvin közi pesti srác beszélt a harcokról, arról, hogyan kerÜltek oda és miért, s arról is,
hogy jelentős erkölcsi adósságaink vannak a forradalomban kivégzettek és hcísi halottak
hozzátartozői, és a harcokban részt vett embereket illetően.
2016. október 13. DR. HORVÁTH ATT|LA, jogász, történész
Dr. Horváth Attita jogász-történész volt Kondor Katalin vendége október ,|3-án, aki a
forradalomről, az azt kiváttó okokrót, a megtorlásról és a koncepciós perekrőt beszétt
hattgatóságának a Horánszky utcai H13 Diák - és Váttatkozásfejtesztési Központban. A
professzor tiszteletbeli '56-os, kiterjedt kutatómunkája etismeréseként. olyan témákat
vizsgált, amelyeket kevesen kutattak.
http: / / iozsefvaros. hu/hir/4144l,|95ó-eqv- ioqasz.es-tortenesz-szemevel
2016. október 20. KoszMoVszKY ED|NA A ,,piros kabátos lány''
Kondor Katalin újságíró vendége a beszélgetéssorozat hetedik, egyben utolsó alkalmán
Koszmovszky Edina volt, aki 18 évesen, 195ó. október 23-án, az Astoriánál csatlakozott az
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utcára vonult tömeghez, ő olvasta be kétszer a Magyar Rádiónát a diákság ,|4 pontos
követelését. http: / / iozsefvaros. hu/hi r/41 70l koszmovszkv-edina.a-hí 3-ban
A résztvevők száma az októbeđ alkalmak során 60 fő vott.

ĺ956 PEsTl sRÁcoK EMLÉKPARK - HoRVÁTH MIHÁLY TÉR - 2016.09.20.2016.11.04
A programsorozat befogadása az 1956.os Forradalom és Szabadságharc 60.évfordu1ója
tiszteletére szervezett programsorozat részeként keri.i[t kivitelezésre, kÜlsős
kísérőrendezvényként.
Helyszín: Horváth Miháty tér
Feladatok: Az önkormányzat részéró| a szervezési feladatok ellátása, programok
promotálása.
A programokat az 195ó-os Emtékbizottság támogatásból valósította meg a szervező
Geriltapress Kft.
Szakmai háttér: Hogyan éltek, mitőt váttak forradalmár-szabadságharcosokká azok a fiatal
tizen- és huszonévesek, akik az 1956-os szabadságharc legvakmerőbbjei voltak? E kérdést
vátaszotják meg a programok során.
Megvalósítás: A szervezők ''Pesti Srácok Emtékpark' néven egy olyan kulturális, közösségi

színteret hozott létre, ahol az í956.os Forradalom és Szabadságharc emlékei között az év és

a korszak művészete, sportja, divatja, étkezési szokásai elevenednek meg, emléket áttítva
a meghatározó eseményeknek csakúgy, mint a hétköznapoknak. október 23.án a Corvin
közben tartott megemlékezés után a Horváth Miháty téren folytatódtak a programok. A
Teleki téri piac oldalán elhelyezett óriásptakátokon hirdettÜk a Horváth Miháty téren
megvalósuló programokat is. A rendezvény két héttet meghosszabbítva, november 4-ig vott
tátogatható.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető et:

http: / / iozsefvaros. hu / hir/41 77l november-4-ie-tart-nvitva-a- pesti -sracok-emtekpark

LENGYEL. MAGYAR EMLÉKTÁBLA KoszoRÚzÁs. 2016. oKTóBER 2ĺ.
Helyszín: Corvin köz
Feladatok: országos Lengyet onkormányzattal és a Bethlen Gábor Alapítvánnyal való
egyi.ittműködés. Sajtó értesítése. Emtéktábta környékének takaríttatás Józsefvárosi
Gazdátkodási Központ segítségével. Koszorú rendelése. Helyszíni koordináció.
Megvalósítás: 2016. október f1-én 1 1 órakor azországos Lengyet onkormányzat és a Bethlen
Gábor Atapítvány tagjai koszorúkat helyeztek et a 2015-ben felavatott, 1944.es varsói
fetketés és az í956-os magyar forradatom lengyel-magyar kapcsolatainak emtéket áttító
táblánát a Corvin közben. A Józsefvárosi tnkormányzat nevében Sántha Péterné Józsefváros
alpolgármestere koszorúzott.
Résztvevők száma: 30 fó vott
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető el:
http: / /iozsefvaros. hu/ hir/4'l 65 /meekoszoruztak-a-lenqvel-maqvar-kapcsotatok-
emlektabtaiat

í956.os MEGEMLÉKEZÉS - 2o16. oKTóBER 23.
Helyszín: Corvin köz
Feladatok: Egyeztetés a Turay |da Színházzal és a Corvin moziva[. Helyszínbejárás a

hangtechnikai szolgáltatóval és részvétel a színház Corvin mozi etőtti főpróbáján.
Moderátorral, hostessekkel és a Magyar Tartalékos Szövetségget történő szeződéskötés.

I

I

f:

t,

L

Ii

r

I

l!

l'rin

H

E

l..

l-,'

l,

1f4



ll

i

ĺ,

Koszorúk, virágok és hangtechnika megrendelése, mécsesek, gyufák beszerzése. Rendezvény
forgatókönyvének elkészítése. Pulpitus, zászlők helyszínre szállítatása. Sajtó értesítése.
Ptakátok kihelyezése a kerÜleti intézményekben.
Megvalósítás: Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordutóján, a harcok
egyik szimbotikus helyszínén, a Corvin közben tartotta ünnepi megemlékezését Józsefváros
cinkormányzata október 23.án détetőtt. dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere mondott
Ünnepi beszédet. Ą megemlékezés a Turay lda Színház Embernek maradni című előadásának
részletével folytatódott, amelyben megidézték a forradalom felemelő pillanatait valamint
annak kegyetten és szívbe markoló következményeit. Az ĺinnepséget koszorúzászárta melyen
az önkormányzat, társadalmi szeryezetek és pártok vettek részt. Az összegyűltek közösen
hetyezték el az emlékezés virágait és mécseseit. A hagyományőrző katonák korhű
járművekkel vettek részt az előadásban és a rendeanény után tehetőség nyítt kcizelebbről is
megtekinteni a korabeli fegyvereket. Az eseményen 250 fő vett részt.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / i ozsefvaros. hu/ hi r/4í ó8 / kocsis- mate- a-szabadsaq. nepe.vaqvunk

1956.os FoRRADALoM És szABADsÁGHARc 60. ÉvroRoul.ó.lÁľłr ALKALMÁBoL
TARTANDó KEÜNTETÉs.ÁrłoÁs És ÜHNepl HANGVERSENY - oKTóBER 24.
Az Emlékhangverseny és Díjátadó az í956.os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója tiszteletére szervezett programsorozat részeként került
megszervezésre.
Helyszín: Budapesti olasz Kultúrintézet
Feladat: Egyeztetés, kitÜntetés tokok, ajándék borok, virágok, hang- és fénytechnika,
hagyományőrző katonák, catering szolgáltatás megrendelése, meghívók, i.jttető kártyák
legyártatása. Szerződés kötés: Hostessek, Máv Szimfonikusok, olasz Kultúrintézet,
kitüntetéseket, okleveleket készítő művészekke[. Helyszínbejárás a hangtechnikai
szolgáltatóval. Rendezvény forgatókönyvének elkészítése. Az eseményen a regisztráció
tebonyotítása, vendégek fogadása, segédkezés a díjátadóban. Sajtó értesítése. Ĺászlők,
putpitus helyszín re szállítatása.
Megvalósítás: Az egykor Józsefvárosban harcotó hősöknek és a szabadságharc emlékét őnő
intézményeknek adott át kitÜntetéseket az önkormányzat vezetése október 24.én az olasz
Kuttúrintézetben tartott í.innepségen, az 195ó-os forradalom 60. évfordutójának atkatmábót.
dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere köszöntötte megnyitó beszédében a
résztvevőket. Ezután az Egmont- nyitányt adta ető a l,tłv Szimfonikusok Zenekara. A
kitüntetés-átadáson Díszpotgári címben részesült: Wittner Mária. Posztumusz díszpotgári
címet kapott: lván Kovács László, Máté Ferenc. Díszharang kerĹilt átadásra - mindazoknak,
akik a magyar szabadságharcért harcoltak ĺ956-ban, melyet Varga János és Weinhardt Vilmos
vettek át bajtársaĺk nevében. Józsefvárosi BecsÜletkereszt kitüntetést kapott:
Szabadságharcosokért Közatapítvány, országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti
Múzeum. A kitijntetések és a díjak átadása után a łtÁv szĺmfonikus Zenekar etőadásában
hattgathatta meg a közönség Beethoven V. szimfóniáját. Az estet áttófogadás zárta. A
résztvevők létszám f80 fő vo[t. A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhetcí
el:
http: / /iozsefvaros. hu/hir/4174ldiszpoleari-cimet-adomanvoztak.%E2%80%995ó-hoseinek

195ó.os FoRRADALoM És szABADsÁGHARc 60. ÉVFoRDULóJA ALKALMÁBóI lYuxłs
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A zászlók terveztetése és kiviteleztetése az ĺ956.os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója tiszteletére szervezett kísérő programelemként kerÜlt megrendelésre és
kihelyezésre.
Feladat: Beszerzési etjárás lefolytatása, szerződéskötés, 2031 db lyukas magyar zászLő
rendelése, tartórúddal együtt, azászlókátvétele és tárolása. Kapcsolattartás a társasáházak
közös képvisetőivel, az átadott zásztókrót nyilvántartás készítése, zászlők kiosztása.

NOVEMBER

MAGYAR oRvosl HALoTTAK EMLÉKNAPJA- 20ĺ6. NoVEMBER 04.
Helyszín: Ludovika tér
Feladatok: Koszorú megrendelése, egyeztetés.
Megvatósítás: November 4-én, a nemzeti gyásznapon azokra az orvosokra, ápolókra és
betegszáttítókra emlékeztek, akik kötetességteljesítés közben az életüket átdozták az elmú[t
századok vitágégései és forradatmai közepette. Ünnepi beszédet mondott és koszorút
helyezett et többek közcjtt Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke, az országgyűlés
a[e[nöke, Szabó |stván vezérőrnagy, a Magyar Honvédség EgészségÜgyi Központjának
parancsnoka. Kerĺjletünk képviseletében Sántha Péterné, Józsefváros alpotgármestere
koszorúzott.
A résztvevők száma: 50 fő
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető e[:

http: / / ĺozsefvaros. hu/ hir/4201 /tiszteletadas-es-fohaitas.a-hos-orvosok-elott

.lózservÁRos 239. szÜurÉsľAPJA . 2016. NoVEMBER 07.
Helyszín: Teleki tér
Feladatok: Egyeztetés a Társak a Teleki Térért Egyesütettet és a Józsefvárosi
Cigányzenekarral, torta megrendelése, a helyszínen dekoráció etkészítése, lufi és torta
osztása a résztvevőknek. Sajtó értesítése.
Megvalósítás: A Teteki téren, a környékbeti takókkat közösen ünnepelte Józsefváros
önkormányzata kerÜletÜnk 239. szÜletésnapját. Dr. Sára Botond alpolgármester köszöntötte
a résztvevőket. A Társak a Teleki Térért Egyesütet és a környékbeli takók közös ünnepségén
fettépett a Józsefvárosi Cigányzenekar is.
A résztvevők száma megközelítőteg 50 fő volt.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi tinken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu / hi r/4205 /239-eves- lett- keruletunk-

szocńLls MUNKA NAPJA - 2016. NoVEMBER í 5.
Helyszín: Apáczai Kiadó Díszterem
Feladatok: Egyeztetés az Apáczai Kiadóval a teremfoglalással kapcsolatban, moderátor és

hostess bĺztosítása. Catering szotgáttatás, virágok, fettépő énekes megrendelése. Sajtó
értesítése. A helyszínen a terem berendezése, a vendégek fogadása, díjkiosztásban való
segédkezés
Megvalósítás: A szociá[is ágazatban dotgozók áldozatos munkáját a Józsefvárosi
onkormányzat minden évben hagyományosan a Szociális Munka Napján [lnnepélyes keretek
között kciszöni meg. A november í 5-ei ünnepségen az elismeréseket Sántha Péterné
alpolgármester asszony és Zentai oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke adta át. A
résztvevők száma í 50 fő vott.
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A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/ hir/4234l iozsefvaros-koszonetet-mondott-a-szocialis-aqazatban-
dolqozoknak

^z 
Év .lozservÁRos REN DvÉoeuĺl MU N KATÁRsA KlrÜ NTETÉS ÁTADó .

2016. NOVEMBER 17.
Helyszín: Önkormányzat - Házasságkĺĺtő terem
Feladatok: Catering szolgáltatás, virág, borok megrendelése. Hostess biztosítása.
Forgatókönyv, meghívók etkészítése. Sajtó értesítése. Egyeztetés. A helyszínen a vendégek
fogadása, díj kiosztásban való segédkezés.
Megvalósítás: Józsefvárosban immár hagyomány, hogy az önkormányzat évről évre a
Rendvédelmi Napon elismeri azoknak a közbiztonság és kcizrend terĺiletén dolgozó
szakembereknek a munkáját, akik kiemetkedően teljesítettek és pétdaértékű munkát
végeztek. November 17-én 10 órakor dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere köszöntcitte
a megjelenteket Ünnepi beszédével, ezután Csampa Zsolt a Belügymĺnisztérium
önkormányzati koordinációért felelős helyettes-államtitkárral egyi.itt adták át a
kitÜntetéseket. Gratulátt és pohárköszöntőt mondott dr. Sára Botond atpotgármester is. Az
eseményt áttófogadás zárta.
A résztvevők száma: 40 fő

A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/4243 /atadtak-az-ev-iozsefvaros-rendvedelmi -munkatarsa-

kitunteteseket

slNKA EMLÉKTÁBLA AVATÁS - 2016. NoVEMBER 18.
A program első alkalommal került megrendezésre.
Helyszín: Nagyfuvaros utca zf.74.
Feladatok: Koszorú megrendelése, versmondó fetkérése. Józsefvárosi újság sajtós, fotós
kottégáinak értesítése. Egyeztetés.
Megvalósítás: November 18-án 10 órakor, emtéktábtát avattak Sinka |stvánnak, a két
vitágháború között jelentkezett népi írói mozgalom egyik tegtehetségesebb, és a második
vitágháború után méttatlanut mettőzött és feledésre ítétt képvisetőjének, egykori
takóházának fatán Józsefvárosban, a Nagy Fuvaros utcában. Az ünnepségen köszöntőt
mondott Sántha Péterné alpolgármester, az atkotó életművét Medvigy Endre
irodalomtörténész, Sinka-kutató méttatta. A koszorúk elhelyezése előtt a köttő két versét
Szabó András etőadóművész szavalta e[. Az avatáson részt vett Gondos Judit önkormányzati
képvisető mellett az emléktábta áttítását kezdeményező Törőcsik Emília, és a Sinka műveit
1939.tőt megjelentető Magyar Étet xĺadó atapítójának, PÜski Sándornak a fia is.
Résztvevők száma: 30 fő
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhetcí e[:

http: / / iozsefvaros. hu/ hir/4246lemlektablat-avattak-sinka-istvan-tiszteletere

.lózservÁRost JÉGPÁlył 2o16. NoVEMBER 27 - FEBRUÁn s.
Helyszín: Horváth Miháty tér
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Feladatok: TerÜletfoglalási engedéty beadása. Ptakátok kihelyezése a ker[]let
intézményeiben és iskotáiban. iriásptakát megrendel'ése és kihelyezése a Teteki Téri Piac
hirdet<ífetÜletére. Józsefvárosi újság sajtós, fotós kottégáinak értesítése.
Megvalósítás: A 375 négyzetméteres korcsotyapátya november 77-én nyitotta meg kapuit a
Horváth Mĺháty téren. A pátya minden nap reggel 8 és este 20 őra között Üzemel z017. február
5-ig. A jégpátya használata a józsefvárosi takosoknak ingyenes, a Józsefvárosi onkormányzat
jóvottábót. A jégpátya hétköznaponként reggel 8 óra és délután 13 óra kcizött a kerületi
iskolákat, este 20 óráĺg és hétvégén a józsefvárosi lakosokat és minden kikapcsolódni vágyót
vár. A résztvevők száma: megközelítőteg 900 fő volt. A programrót szótó sajtómegjelenés az
alábbi linken érhető et:

http: / /iozsefvaros. hu/hir/4274lmeenvilt-a-ieepalva-a-horvath-mihatv-teren

1956.os MoLtNóK .2016. oKTóBER 15..2016. NoVEMBER 16.
A molinók terveztetése és kiviteleztetése az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója tiszteletére szervezett kísérő programelemként kerÜ[t megrendelésre és
kihelyezésre.
Helyszín: Baross utca
Háttér: Az 1956-os emlékév kapcsán októberben molinók kihelyezése történt meg a Baross

utca föté. Az ettávotításukra novemberben kerütt sor.
Feladatok: Egyeztetés a BKV Zrt-vel az utcaszakasz áramtalanításárót a leszedés időszakára.
Aę' 1956-os molinók leszedésének éjszakai fetügyetete.

20 1 6. NoVEMBER 27 . GULĺ\G TÁBoRoKBA ELHU RCoLTAK EMLÉKNAPJA
Helyszín: Rezscĺ téri Magyarok Nagyasszonya templom oszlopcsarnoka
Feladatok: Koszorú rendelése
Háttér: Az országgyűtés 201Z-ben nyilvánította november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt
magyar potitikai rabok és kényszermunkások emtéknapjává, emléket áttítva annak a közel
800 ezer ember tragédiájának, akiket 1944 őszétőt hadifogotyként vagy internáttként
hurcoltak et hazánkból a Szovjetunióba többéves kényszermunkára, iltetve 5.tőt 25 évig
terjedő száműzetésre. A kivégzettek, az éhezésben, betegségekben meghaltak száma
becslések szerint mintegy 200 ezerre tehető.
Megvatósítás: Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottunk november 27-én, a
Szovjetunióba hurcolt magyar potitikai rabok és kényszermunkások emtéknapja alkalmából,
a Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templom oszlopcsarnokában a reggeli szentmisét
követően. Az e[hurcoltaknak emléket áttító domborműnél beszédet mondott a templom
plébánosa, Vargha Miktós Péter, az egyházközség mellett koszorút helyezett el Sántha
Péterné, Józsefváros alpolgármestere is.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető el:
http : / / i ozsefvaros. hu / hi r/4278 / Fohaitas a Gulae-aldozatai-etott/

DECEMBER

HIVATALI M|KULÁS - fo16. december 0ĺ.
Helyszín: onkormányzat, 300-as terem
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