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Feladatok: Egyeztetés, catering szolgáltatás, kézműves program és Mikutás műsor
megrendelése, terem berendezése, technĺkussal való egyeztetés, helyszínen való részvétel,
háttérzene bĺztosítása és koordinálás.
Megvalósítás: A rendezvényre a Hivatati dotgozók gyermekeĺ és unokái voltak hivatalosak.
Kézműves foglalkozás, arcfestés, és egészséges finomságok várták az ünnepségre érkezőket.
í6 órakor a Grimm.Busz Szinház Mikutás műsorát tekintették meg a résztvevők. A gyerekek
a előadás végén név szerint, ajándékcsomagot kaptak a Mikutástót. Ezt követően a
gyermekek manók segítségével kézműveskedtek. Dekopázs technikával készítettek díszeket
és agyag csengettyűket, méhviasz gyertyát csavarinthattak és sütöttek, díszítettek
mézeskalácsot is. A résztvevők száma: 130 fő

TUREK M|KLos VERsszíNH i,,z - zo16. december o7.
Helyszín: Hí3 Diák és Váttatkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetés, a Hí3 Diák. és Váttatkozásfejlesztési Központtal a teremfoglalással
kapcsolatban. lskolák tájékoztatása az eseményről e-maĺlen, telefonon és személyesen. A
helyszínen segédkezés a terem berendezésében. Az etőadás előtt, a vers szedetek
elhelyezése, diákok fogadása.
Megvalósítás: A Fazekas Miháty Gimnázium diákjainak tartott etőadást Turek Miktós szinész
december 7.én a H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központban. 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
keresztÜt informátódhattak a hatvan éwel ezelőtti eseményekrcíl, hanem egy más
szemszögbőt is átéthették Faludy György megpróbáttatásait. A programon részt vettek
nyugdíjasok is. A résztvevők száma: 80 fő

RENDŐRöK ÉvzÁnó VAcsoRÁJ 
^. 

2016. december 10.
Az esemény a Józsefváros Közbiztonságáért Közatapítvány fetkérésére ker[][t megvalósításra.
Helyszín: H13 Diák . és Váttatkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetés a V|l|. kerÜleti Rendőrkapitánysággal, a forgatókönywel
kapcsolatban, valamint a H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központtal a teremfoglalással
kapcsolatban. Hostessek biztosítása, catering szolgáltatás egyeztetése. A helyszínen a
vendégek fogadása, regisztráció, ruhatár biztosítása, tombola sorsolás tebonyolítása.
Megvalósítás: A rendőrség dotgozóit december 14-én este 18 órátót a H13 Diák - és
Váttatkozásfejtesztési Központ nagytermében táttuk vendégüt. A vacsorát követően tombola
sorsolásra kerĹjlt sor, majd a jetentévők kedvÜkre táncolhattak.
A résztvevők száma: ĺ80 fő.

lózservÁnos RENDJÉÉRT KATASzTRóFAVÉDELMl, xözľenÜIETFELÜGYELŐ És
PoLGÁRŐR MUNKATÁRsAK nÉszÉne KITÜNTETÉs Áľłoo - 2016. december í4.
Helyszín: tnkormányzat Hivatat - 300-as terem
Feladatok: Sajtó értesítése. Egyeztetés. Catering szotgáttatás megrendetése. Üttető kártyák
készítése, hostess és narrátor biztosítása. A helyszínen a vendégek fogadása, díjkiosztás
tebonyo[ítása.
Megvalósítás: Józsefvárosban immár hagyomány, hogy az tnkormányzat évrőt évre elismeri
azoknak a közbiztonság és közrend terÜletén dolgozó szakembereknek a munkáját, akik
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kiemelkedően teljesítettek és pétdaértékű munkát végeztek. dr. Kocsis Máté, Józsefváros
polgármestere köszöntötte a megjelenteket Ünnepi beszédével majd a kitüntetettek részére
oklevelet adott át. Az elismeréseket a Vl||. kerÜleti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
áttományának 52, a Po[gármesteri HivataI Közterület-fetÜgyeteti Ügyosztátyának 16

dolgozója, va[amint a Józsefvárosi Közbiztonsági Potgárőrség és KatasztrófavédeImi
önkéntes Tűzottó EgyesÜlet 20 tagja vehette át. A résztvevők száma: 1oo fő
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető e[:
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/4330/atadtak-a-iozsefvaros-rendieert-elismereseket

.lózsrrvÁRos! GAzDÁlrooÁsl KozPoNT zRT. KARÁcsoNYl VAcsoRA - 2016. december
14.
Az est a Józsefvárosi Gazdálkodásĺ Kcizpont Zrt. felkérésére valósult meg.
Helyszín: H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Kcizpont
Feladatok: Egyeztetés JGK Zrt-ve[, valamint a H13 Diák és Váttatkozásfejlesztési Központtal
a teremfoglalással kapcsolatban. Catering szo[gáltatás egyeztetése és bűvész műsor
megrendelése. A helyszínen a vendégek fogadása, regisztráció, háttérzene biztosítása,
tombola sorsolás lebonyolítása.
Megvalósítás: A Józsefvárosi Gazdátkodási Központ dolgozóit december 14-én este a H13

Diák és Váttatkozásfejlesztési Központ nagytermében láttuk vendégül. A résztvevőket Pesti
|vett igazgató és dr. Sára Botond alpolgármester köszöntötte. A beszédek után Badár Tamás
bűvészműsorát tekintették meg a vendégek. Azok a szerencsések, akiket a bűvész a közönség
soraiból kiválasztott, testközelből is megtapasztathatták a varázslatot kártyatrÜkkök
segítségével. A műsort a Vacsora és a tombola sorsolás követte.
A résztvevők száma: í 50 fő

.lózservÁRos RENDJÉÉRI, RENDVÉDELMI MUNKATÁRSAK nÉszÉnr KEÜNTETÉs Áľłoo -
2016. december í6.
Helyszín: onkormányzat Hivatal - 300-as terem
Feladatok: sajtó értesítése. Egyeztetés. Catering szotgáttatás megrendetése. Üttető kártyák
készítése, hostess biztosítása. A helyszínen a vendégek fogadása, díjkiosztás lebonyotítása.
Megvalósítás: A Budapesti Rendőr.főkapitányság V|||. kerületi Rendőrkapitányság 90
dotgozójának december í6.án a Polgármesteri Hivatal dísztermében adták át az
önkormányzat által alapított ,,Józsefváros rendjéért'' kitüntetést. Az elismerést azok a
rendvédelmi munkatársak vehették át, akik pétdamutató munkájukkat kiemelkedően sokat
tettek a kerÜlet közbiztonságáért. Dr. Sára Botond alpolgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd a kitÜntetettek részére oklevelet adott át.
Résztvevők száma: 100 fő A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhető et:

http: / / iozsefvaros. hu/ hir/4340/osszefoqas-a-kozbiztonsaq-tovabbi-iavitasaert

lozsĺrvÁRosl GAzDÁlrooÁsl KözPoNT FoGADÁs - 2016. december 16.
Az est a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felkérésére valósult meg.
Helyszín: Önkormányzat Hivatal - 300-as terem
Feladatok: Egyeztetés. Caterĺng szolgáltatás egyeztetése. A helyszínen a vendégek
fogadása. Hostess biztosítása
Megvalósítás: 2016.1f.16-án a Hivatal dísztermébe voltak hivatalosak a Józsefvárosi
Gazdátkodási Kcizpont Lrt. munkatársai (parkotó őrök, parkőrök, takarítók). A Ĺrt,
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igazgatósági elnöke dr. Pesti |vett és dr. Sára Botond alpolgármester kcjszönte meg nekik az
egész éves munkájukat. Ezután ebéd és kötetlen beszélgetés következett.
A résztvevők száma: 170 fő

KATAszTRórĺvÉoelffi MUNKATÁRSAK ÉvzÁno VAcsoRA - 2016. december 16.
Helyszín: H13 Diák. és Váttatkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetés. A helyszínen a vendégek fogadása, tombola sorsolás lebonyolítása.
Program koordináció.
Megvalósítász 2016. december í6-án este kerÜlt sor a Kcizép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség karácsonyi vacsorájára. A meghívottak betépéskor tombola jegyet kaptak,
melynek sorsolására a Vacsora után kerÜlt sor.
A résztvevők száma: 50 fő

vÁyłnonłs UTcA ÚľguRroLAľAVATo ÜľNepsÉc -2016. december 19.
Az esemény a kerÜteti fejlesztések kivitelezéshez kapcsotódóan valósult meg.
Helyszín: Váy András utca
Feladatok: Egyeztetés. Szalag és ottók biztosítása a helyszínen.
Megvalósítás: Teljes hosszában megújutt a Vay Áaám utcában az útburkotat, fetújították a
parkolósávok és fákat is ültettek. Az utcát december ĺ9.én hétfőn adák át ünnepétyesen,
dr. Sára Botond atpolgármester, Zentai oszkár önkormányzati képvisető és a környékbeti
lakók részvétetévet.
A résztvevők száma: 20 fő
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi [inken érhető e[:

http: / / iozsefvaros. hu/ hir/4348/atadtak-a-vav-adam- utcat

KözMEGHALLGATÁS . 2016. december 20.
Helyszín: tnkormányzat Hivatal - 300-as terem
Feladatok: Egyeztetés, moderátor felkérése
Megvalósítás: 2016. december 20.án közmeghaltgatásra kerljlt sor a Józsefvárosi
tnkormányzatban. A résztvevők száma: f00 fő

VEzETől ÉvÉnrÉrelcĺ x,ąn,ącsoNYl VAcsoRA. 2016. december 20.
Helyszín: otthonka Étterem, Szentkĺrál'yi utca 23.
Feladatok: Egyeztetés a helyszín munkatársaival. Tombola tárgyak beszerzése. Hostessek
biztosítása. A helyszínen a vendégek fogadása, tombola sorsolás lebonyolítása. Zene
szolgáltatás megrendelése.
Megvalósítás: f016. december 20-án 18 órátót érkeztek a meghívottak az otthonka
Étterembe. Az évértékető és a Vacsora után tombolasorsolásra került sor.
A résztvevők száma: 100 fő

HIVATAL| KARÁcsoNY - zo1ó. december 21.
Helyszín: onkormányzat Hivatal - 300-as terem
Feladatok: Egyeztetés. Catering szotgáttatás, stand up műsor megrendelése. A hetyszínen a
vendégek fogadása.
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Megvalósítás.. 701ó. december 21.én 17 őrátol érkeztek a hivatal dolgozói az önkormányzat
dísztermébe. A köszöntcí után Kovács András Péter humorista szórakoztatta a Hivatal
munkatársait, majd áttó fogadás zárta az eseményt. A résztvevők száma: z70 fő

ADVENTJózsEFVÁRosBAN - 20í6.NoVEMBER 26.- NoVEMBER 27.
Helyszín: Horváth Miháty tér
Feladatok: Advent Józsefvárosban programsorozat megtervezése. Egyeztetés, plakátok
kihetyezése a kerÜlet intézményeiben és iskotáiban. óriásptakát megrendelése és

kihetyezése a Teleki Téri Piac hirdetőfetÜletére. TerÜletfoglalási engedéty beadása. Színpad-
hang és fénytechnika, faház, fettépők, állatsimogatóm kézműVes program megrendelése,
moderátor biztosítása. Sajtó értesítése. A helyszínen a programok feliigyelete.
Megvalósítász Az első adventi hétvégén, szombaton détután áltatsimogató és a Grimm Busz

Színház koncertje várta a gyermekeket. Vasárnap Gulyás Lásztó vándormuzsikus és a
gótyatábasok interaktív előadása szórakoztatta a jelentévőket. A játszóházban k[jlönféle
karácsonyi díszeket készítettek és mézes kalácsot sÜtöttek a gyerekek, és állatsimogatásra
is volt lehetőség: pónĺlovak, gĺdák, bárányok várták az apróságokat. A Horváth Miháty téren
átlították fel Józsefváros adventi koszorúját is. ł vasárnapĺ gyertyagyújtáson részt vett dr.
Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, és Sántha Péterné alpotgármester. lgét hirdetett
Kovács Dávid Emil a KÜtső-józsefvárosi Református Egyházkiĺzösség tetkésze. A vasárnapĺ
programot a Cantores Ecclesiae rézfűvős zenekar koncertje zárta. A résztvevők száma
szombaton 150 f ő, vasárnap 300 fő vott.
A programrót szótó sajtómegjelenés az atábbi linken érhetcí el:
http: / / iozsefvaros. hu/ hi r/4275 / meqqvuitottak-az-elso-adventi-qvertvat-'iozsefvarosban

ADVENTJozsEFVÁRosBAN - 20í6.NoVEMBER 26.- DECEMBER í8.
Helyszín: Horváth Miháty tér
Feladatok: Sajtó értesítése. Egyeztetés , f aház, fettépők, állatsimogató, kézműves program

megrendelése, moderátor biztosítása. A helyszínen a programok felÜgyelete.
Közte rÜ tet h aszn á lati hozzáj ár ulás ki ké rése.
Megvalósítász 7016. december 3-4.
A második adventi hétvégén kÜtönféte karácsonyi díszeket készíthettek a gyerekek,

állatsimogatásra volt lehetőség: pónilovak, gidák, bárányok várták az apróságokat és a térre
ezen a hétvégén többször is ellátogatott a Mikulás. December 3-án szombat détután a Vitéz
Lásztó és az elátkozott matom című bábjátékot táthatták a tegkisebbek. A piros sapkás,

mindig vidám fickó patacsintasütőjével tanította móresre az ördögĺiket, sőt magát a hatátt

is. December 4-én vasárnap a Bergengóc Zenegóc Társulat Vonta be egy kis ktjzös mókázásba
a gyerekeket A Mikutás mesekönyve című interaktív etőadásávat. Az Ünnepélyes
gyertyagyújtáson az egybegyűtteket dr. Ferencz orsolya önkormányzati képvisető
köszöntötte, és Michels Antal, a Szent József Templom ptébánosa hirdetett igét a karácsonyi
ünnepkör e jeles napja atkatmábót. Ezt követően a Prima Primissima.díjas Csillagszemű
TáncegyÜttes műsora szórakoztatta a nézőket. A galgamenti, kalotaszegĺ és szatmári
táncokhoz a muzsikát a TÜndök zenekar szolgáltatta. A résztvevők száma december 3-án ,|50

fő, december 4-én 300 fő vott.
http: / /iozsefvaros. hu/hir/4294la.masodĺk.adventi-qvertva.is-ee-a.horvath.miha[v-teren
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Advent harmadik hétvégéjén is színes programok várták a józsefvárosĺakat. December í0-én
szombaton a Horváth Miháty téren a Cantores Ecclesie fúvószenekar lépett fel. December
11-én, vasárnap détután Gondos Judit önkormányzati képvisetcí gyújtotta meg a kerÜlet
főterén a józsefvárosi adventi koszorú harmadik gyertyáját. Az örömteli eseményen Vas
|mre, a keri.jtet országgyűtési képvisetője is jelen vo[t. Az adventi koszorút Vargha Miktós
Péter, a Magyarok Nagyasszonya temptom ptébánosa átdotta meg. Továbbá vasárnap
Százszorszép Bóbiska címmel bábetőadást tartottak a gyerekeknek, valamint az
állatsimogató is kijtönleges élményt nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt, továbbá
fettépett a Józsefvárosi Cigányzenekar is. A résztvevők száma december 10-én 150 fő,
december 11-én 300 fő vott.
http: / / iozsefvaros. hu/ hir/4314l meqqvuitottak-a-harmadik-adventi-evertvat-a-horvath-
miha[v-teren

2016. december 17-18
Advent harmadik hétvégéjén szombaton détután Bartha Tóni Bábszínháza várta a
gyermekeket a Paprika Jancsi visszatér című vidám előadással. Vasárnap sem maradtak
program nétkÜt a térre kitátogató családok, hiszen a Bergengóc Zenegóc együttes Karácsony
Bergengóciában című interaktív zenés műsora szórakoztatta a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Az etmútt hétvégékhez hasonlóan ezúttal is volt tehetőség állatsimogatásra: gidák

és szamarak várták az apróságokat, a bátrabbak meg is etethették a szelíd állatokat.
Emellett az Ügyes kezűek ajándékokat és díszeket készíthettek a Mézeskalács faházban.
Advent negyedik vasárnapján dr. Szitágyi Demeter, a Palotanegyed önkormányzati
képvisetője gyújtotta meg a negyedik gyertyát a keriilet koszorúján. Az utolsó adventi
vasárnapon a Pestĺ Jézus Szíve Templom Musica Sacra kórusa adott koncertet a Horváth
Miháty téren Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a Párbeszéd Háza igazgatója mondott
beszédet. A résztvevők száma december 17-én 150 f ő, december 18-án 300 fő vott.
http: / / iozsefvaros. hu/ hi r/4342la-neqvedik-evertva-is-eq-iozsefvaros-adventi-koszoruian

EGYÉB

20í6.os üzleti tervben az alábbi rendezvények voltak előzetesen betervezve, melyek
megszervezésére nem kerÜlt sor 20ĺ6.ban, vagy más szeryezeten keresztÜl valósult
meg.
Busójárás Józsefvárosban eseményt 2016.évben Mohács város onkormányzatával nem
tudtuk megvalósítani, mert a Mohácsi busójárás fesztiválra vató fetkészÜtésük miatt nem
tudtak meghívásunknak eleget tenni.
Józsefvárosban az idei évben is megrendezésre kerÜlt a Zeneváros-Zenenyár program,

melynek során kerÜteti zenészeink téptek fel józsefvárosi vendégtátó hetyeken, öregbítve a
kerütet zenei kulturátis hagyományainak hírnevét. 2016. évben az eseménysorozat
megszervezésére és megvalósítására onkormányzatunk közvetlenĹit a Cigány Kisebbségi
onkormányzatot kérte fet.
Palotanegyed fesztivá|, az idei évben nem a Palotanegyedi utcákra tervezett zenei
programokként valósult ffi€9, mint az előző években, hanem más Palotanegyedben
megszervezett kulturális rendezvényekre kerütt átcsoportosításra. Az 5 mittió fońnt
keretösszeg a Civilek a Palotanegyedért Egyesület gyermeknapi programjainak fedezte
ó00e forint értékben, a fennmaradő 4.4 mittió forint összeg pedig átcsoportosításra kerÜ[t

az 1956.os Forradalom és Szabadságharc méttó megünneplésének palotanegyedi
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eseményére' az október 24-én, az olasz lntézetben megrendezett łĺÁv szĺmĺonikusok
komolyzenei koncertjére.

ó. Bárka színház feladatok

A X|. Miniszterelnökség és a |X. Hetyi önkormányzatok támogatásai köttségvetésĺ fejezetek
közötti előirányzat-átcsoportosításrót szőlő 1144/2015. (l||.12.) számú Korm. határozat
fethatalmazása alapján a Józsefvárosi tnkormányzat és a Bel[igyminisztérium között, a
Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Bárka Nonprofit
Kft.) etőadó-müVészeti szervezet 2015. évi adósságrendezésével és megszÜntetésével
kapcsolatos feladatok ellátása cétjábót 2015. ápritis 20. napján támogatási szerzddés jött
létre.
Fentiek végrehajtására a támogatási szerzóidés 10. pontja értelmében a kizárólagos
önkormányzati tulajdonú Bárka Nonprofit Kft., valamint a Józsefvárosi onkormányzat között
a támogatási szerzd'désben fogtatt 178.900.000,- Ft összegre vonatkozóan pénzeszköz-
átadásĺ megál|'apodás jött [étre, ennek elszámolása az onkormányzat feté megtörtént.
A Kormányhatározat értelmében a Bárka Nonprofĺt Kft. atapítója ethatározta a Társaság
beolvadással való megszrĺhését. A megszrjhés dátuma 2015. december 31. A Társaság
jogutódja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

vt. KerÜ|eti közé|etű |ap és onkormányzati hon|ap műkodtetése

ĺ. Újság

A Józsefvárosi onkormányzat képvisető-testülete áttat alapított, hetente 52 ezer
pétdányban, ingyenesen megjelenő Józsefváros újság a kcizszolgátatiság jegyében működik.
Az atapító önkormányzat az atábbiakban határozta meg a tap cétját és jettegét:

,,a Józsefváros újsóg önkormónyzati, közszolgáIati, közművelődési és a (akosság hiteles
tójékoztatására alapított időszaki kiadvány, amely a VlIl. kerüIeti lakosságot leginkább
érintő helyi és közügyekben rendszeres tójékoztatást ny(ljt, beszómol a testüIet
Iegfontosabb döntéseirőI. A lap köte|es ktizijlni a jegyzői közleményeket, felhívósokat,
rendeleteket. A lap feladata továbbá, hogy a kerüIet kulturáIis és közművelődési életérőI
tójékoztatást ny(ljtson, megnyilvónulósi lehetőséget adjon a kerületben mĹjködő nagyobb
egyházi gyĹilekezeteknek, a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturáIis jogai
érvényesítésének, és beszámoljon az önkormónyzat intézményeinek éIetérőI,'.

A Józsefváros újság 20í 6-ban 4.| alkalommal jelent meg. Az első öt - 1ó otdat terjedelemben
megjelent - lapszámot követően a további 3ó lapszám megújutt arculattal, bővebb
tartalommal, 20 oldal terjedelemben száttítja a lakosoknak a kerületet érintcí friss hĺreket,
színes témákat. A megszépÜlt önkormányzati lap gazdag képillusztrációkkal, érdekes
kiegészítő információkkat és a korábbinát is több újságcikket jetenik meg hétrőt hétre.
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rendeleteket. A lap feladata továbbá, hogy a kerüIet kulturóIis és közművelodési éIetérol
tájékoztatóst ny(ljtson, megnyilvónulási lehetőséget adjon a kerüIetben mĹjködő nagyobb
egyhózi gyüIekezeteknek, a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturáIis jogai
érvényesítésének, és beszámoljon az önkormányzat intézményeinek éIetérőI''.

A Józsefváros újság 20,|6.ban 4í alkalommal jelent meg. Az etső öt - 16 otdat terjedelemben
megjelent - lapszámot követően a további 36 lapszám megújutt arculattal, bővebb
tartalommal, 20 oldal terjedelemben száttítja a lakosoknak a kerÜletet érintő fńss híreket,
színes témákat. A megszépült önkormányzati lap gazdag képillusztrációkkal, érdekes
kiegészítő információkkat és a korábbinát is több újságcikket jetenik meg hétrőt hétre.

A függetten, közéleti kiadvány a ker[jlet tegtöbb háztartásába és közintézményébe eljutott.
A hirdetési felületek értékesítésévet az újság az önkormányzat és a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit7rt. számára 20í 6-ban bruttó 5,1 mittió forint összegben bevételt is
termett.

Január
A keri.iteti étet kÜtönböző vonatkozásairól a Józsefváros újság és a társult médiumok2016.
január hónapban az atábbi témákban tájékoztatták a lakosságot (a tetjesség igénye nétküt):

. onkormányzati hírek: Étetmentő pont, fenyőgyűjtés, parkol'ási engedétyek, jégpál.ya,

a tegjobb szolgáltatók között, mikrovál[alkozások kamattámogatása, szakmai
előadássorozat társasházaknak, stb.

o Események: tdősek köszöntése, Kölcsey emtéktábta avatás nyítt napok,
megemlékezések, Ünnepségek, kiáltítás megnyitók, kitÜntetések átadása, idősktubok
programjaĺ, stb.

. Kerületi fejtesztések: energetikai korszerűsítések, Európa Belvárosa ||., betegirányító
a Szent Kozma rendelőben, |skolai informatikai fejtesztés, stb.

. Fővárosi hírek, fejlesztések: gyorsuló Ügyintézés, Ludovika Campus, Károtyi.
Csekonics palota, valamint rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreirőt.

. országos kérdések Csatádi otthonteremtési Kedvezmény, adócsökkentés,
bé remelések, közi gazgatási cisztöndíj p rogram.

o Kozbiztonság: csökkent az autólopások száma, polgárőr vizsga, körzeti megbízottak
bemutatkozója, rendőrségi hírek, tűzesetekről beszámoló, a potgárőrség hírei, stb.

. lskolai és óvodai események, hírek: szemléletformátó program' jelmezes program,
stb.

. Nézőpont rovat: a képvisető-testiilet képvisetőinek véleménye a következő
témákban: Csatádi otthonteremtési Kedvezmény.

o Utca hangja rovat: megújutt egészségiJgyi intézmény.
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Portrék, interjúk: kovács a Bródy Sándor utcában, a kcirzeti megbĺzottak
bemutatkozója.

Szociá|'is segítség: Jőzan babák klub, Heim Pátnak adomány, felzárkőztató program

romáknak, családi otthonteremtési kedvezmény, stb.

Jeles napok és megemlékezések: Koszorúzás a doni katasztrófa emlékére, Bauer
Sándor koszorúzás, stb.

o Nekro|'óg: Győrfi lstvánné, a Molnár Ferenc iskola korábbi igazgatója.

. Helyi érték: Meglett pénztárca, Teleki téri piac hírei.

. Szórakoztató és kulturális rendezvények: Szendrey erektyék a Magyar Nemzeti
Múzeumban, Kultúra napja, Szappanyos Tamás naptójegyzetei, stb.

. Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont: festménykiáttítás, kerámia kiáttítás,
łászlőm,Úzeum kiáttítása, a galéria programjainak heti ajántója, stb.

o H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központ: Dohárszky kiáttítás, irodalmi szalon,
tudósítás a jelentősebb rendezvényekrőt és etőadásokrót.

o Programajántók és programbeszámolók: Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Gatéria programjai, a H13 inkubációs programja,zászlőmúzeum kiáttítása, stb.

o Szolgáltató rovatok: receptek, egészséges életmód tanácsok, szépészetĺ tanácsok,
kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény, sajtószemle.

o Hĺrdetmények: Aranykorszorú díj, pátyázati felhívások, szĹĺrőszombat, háziorvosok
rendelése, kéményetl'enőrzés, a JESZ tájékoztatói, áttáshirdetések, az önkormányzat
tájékoztatói, fel.hívásai, közleményei, civil sze]vezetek hirdetményei, bértakás-
pátyázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Február

A kerületi étet kÜtönböző vonatkozásairól a Józsefváros újság és a társult médiumok 201ó.

február hónapban az atábbi témákban tájékoztatták a lakosságot (a teljesség igénye nétküt):

. tnkormányzati hírek: Józsefváros köttségvetése, határozat a betelepítési kvóta
el[en, etőadássorozat társasházaknak, utcaátnevezés, turisztikai eredmények,
kormányablak költtjzése, jégpátya közkedveltsége, termelői piac a Gyulai Pát

utcában, stb.

. Események: |ntézményi tatátkozó a Palotanegyedben, nívódíj a Kátvária téren,
koszorúzás a holokauszt áldozatai em[ékére, nyítt napok, megemlékezések,
Ünnepségek, kiáltítás megnyitók, kitÜntetések átadása, idősktubok programjai, stb.
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KerÜleti fejlesztések: |dősek ktubja a Palotanegyedben, új fejtesztő tornaszoba a
bötcsődében, fetújítási pátyázatok társasházaknak, stb.

Fővárosi hírek, fejtesztések: Segétyhívó oszlopok, zötdhulladék, FUTÁR rendszer a
Combino villamosokon, útfetújítási tájékoztatók, elektronikus városÜzemeltetési
rendszer, valamint rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreirőt.

országos kérdések Európa biztonsága, terror elleni összefogás, fokoződó
migránsáradat.

Közbiztonság: csökkent a bűncselekmények száma, közbiztonságért közatapítvány
bemutatkozása, támogatás az önkéntes tűzoltóknak, betörő fogás, drog prevenciós
tanácsadás, rendőrségi hírek, tűzesetekről beszámoló, a polgárőrség hírei, stb.

Iskolai és óvodai események, hírek: farsang, iskolai rajzpályázat, pátyázat
iskolásoknak, sporttat a kábítószer ellen, floorball sikerek, játékkuckó avatás,
sakkeredmények a Losiban, stb.

Nézőpont rovat: a képviselő-testület képvisetőinek véleménye a következő
témákban : Terrorfenyegetettség.

Utca hangja rovat: a józsefvárosiak véleménye a következő témákban: Családi
otthonteremtési Kedvezmény.

Portrék, interjúk: dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, Bereményi Géza
Józsefváros díszpolgára.

Szociális segítség: Nem Adom Fet Kávézó megnyitója, Családi otthonteremtési
Kedvezmény, stb.

Jeles napok és megemlékezések: Koszorúzás a holokauszt áldozatainak emtékére,
Ĺászlőmúzeumi j ubi leum, stb.

Hetyi érték: a Nemzeti Színház aranykora, híres józsefvárosiak, mesteremberek
bemutatása, Teteki téń piac hírei.

Szórakoztató és kutturális rendezvények: Bemutatók a Turayban, kulturális fesztivát
a körúton, idegenvezetői világnap, Frankofón filmnapok, Eith Piaf színdarab
bemutató, madárvédelem a Természettudományi Múzeumban, gyerekprogram a
Kesztyűgyárban, gyerekek tátogatása az operaházban, festménykiáttítás a H13-ban,
stb.

Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont: Bakos István ptakátkiáttítás,
łászlőmÚzeum jubiteuma' a gatéria programjainak heti ajántója, stb.

137



['

r
. H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központ: Firczák Irén kiátlítás, irodalmi szalon,

tudósítás a jelentősebb rendezvényekrőt és etőadásokrót.

. Programajántók és programbeszámolók: Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Gatéria programjai, a H13 inkubációs programja,zászLómúzeum kiállításai, stb.

o Szolgáltató rovatok: receptek, egészséges életmód tanácsok, szépészeti tanácsok,
kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény, sajtószemle.

o Hirdetmények: Mikrohitet program, támogatásban részesÜlt társasházak,
takáspátyázati fethívások, szűrőszombat, a JESZ tájékoztatói, álláshirdetések, az
önkormányzattájékoztatói, felhívásai, közleményeĺ, civiI szervezetek hirdetményei,
bértakás-pályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Március
. Önkormányzati hírek: Díszpotgári kitÜntetés adományozása, Premier Kul'tcafé

támogatása, rászoruló gyerekek étkezési támogatása, szépkorúak köszöntése, i.jzleti
klub, kedvező áru Üztethetyiségek józsefvárosi vállaIkozásoknak, kábítószer
egyeztető fórum konferenciája, JÁsZER Ütés, előadássorozat társasházaknak,
termelcíi piac a Gyutai Pál utcában, stb.

. Események: Áttásbcirze az óbudaĺ Egyetemen, koszorúzás és fitmvetítés a
kommunizmus áldozatainak emléknapján, JÁszER program bemutatása más
kerületeknek, télrĺző maszkabál, nyílt napok, megemlékezések, ünnepségek, kiáttítás
megnyitók, kitÜntetések átadása, idősktubok programjai, stb.

o Kerületi fejtesztések: Népkonyha fejtesztése, ovi.foci program folytatása, tavaszi
útfetújítások, fejlesztések nyomán növekedtek az ingatlanárak, fetújítási pátyázatok
társasházaknak. stb.

. Fővárosi hírek, fejtesztések: Ú; vittamosok, új ultrahang készütékek a klinikán,
lemosópermetezés a parkokban, újabb alacsonypadlós buszok, útfetújítási
tájékoztatók, valamint rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreirőt.

. országos kérdések: Határozat a határok tezárásárót, Európa határainak megvédése,
nőnapi konferencia, népszavazás a betelepítési kvótáról, fokozódő migránsáradat.

o Közbiztonság: onkéntes tűzottói vizsga, késes rabtó elfogás, csökkent a
bűncselekmények száma, kábítószer-kereskedő fogás, trijkkös csa[ások, drog
prevenciós tanácsadás, rendőrségi hírek, tűzesetekről beszámoló, a potgárőrség
hírei, stb.

. |skolai és óvodai események, hírek: Matekverseny a Fazekasban, óvodásoknak
szervezett húsvéti program a Mátyás téren, Fradisták a Vajdában, néptánc oktatás,
sportnap, iskolai rajzpáIyázat, stb.
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o Utca hangja rovat: a józsefvárosiak véleménye a következő témákban: társasházi
fetújítás, közbiztonság.

. Portrék, interjúk: Molnár Gábor rendőrkapitány, Schuszter Lóránt, a P. Mobit
frontembere.

. Szociális segítség: Étetmentő pont, rászoruló gyerekek étkezési támogatása, JKEF
hírei, ösztöndíjprogram fogyatékos hallgatóknak, stb.

. Jeles napok és megemlékezések: Március 15.i megemlékezések, Húsvét, Szent
József.napi búcsú stb.

. Helyi érték: Zeneĺ terem elnevezése, helyi civil szervezetek bemutatkozása,
Józsefváros kcjzterÜleteinek híres józsefvárosiak, mesteremberek bemutatása, Teteki
téri piac híreĺ.

. Szórakoztató és kulturális rendezvények: Könyvbemutató a magyar művészet
mestereirőt, családi program a szabadságharc jegyében, Tör<ik Áaám koncert a

Józsefvárosi Gatériában, családi détetőtt a |l. János Pát pápa térem, bemutatók a

Turayban, stb.

o Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont: Szárik vitága kiáttítás, Petőfĺ
versszínház,Ĺászlómúzeum ország bemutató programja, a gatéria programjainak heti
ajántója, stb.

o H13 Diák . és Váttatkozásfejl'esztési Központ: Üzleti klub, vállalkozásokat segítő
program, társasházkezelők fóruma, tudósítás a jetentősebb rendezvényekről és
etőadásokrót.

o Programajántók és programbeszámolók: Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Gatéria programjai, a H13 programjai, zászlómúzeum kiáttításai, stb.

. Szolgáttató rovatok: receptek, egészséges életmód tanácsok, szépészeti tanácsok,
kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény, sajtószemle.

o Hirdetmények: óvodai és iskotai beiratkozás hirdetményei, Mikrohitet program'
rajzpáIyázat, Üzlethetyiségek pátyázati felhívásai, művészek, sportolók pátyázati

támogatása, szíjrószombat, a JESZ tájékoztatói, áttáshirdetések, az önkormányzat
tájékoztatói, felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei, bértakás.
pátyázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Ápritis
. tnkormányzati hírek: Béremelés bötcsődei dolgozóknak, befogadó tetepiités cím

etnyerése, Rezső tér átnevezése, gyermekrajzpályázat díjazása, szépkorúak
köszöntése, üztetĺ klub, virágosztás, gálaműsor a 120 éves Németh Lásztó iskola
pedagógusainak, diákjainak, önkormányzati segítség atapítványoknak, adófetajántás
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a káptatanfÜredi tábor fetújításához, turizmusfejlesztés, előadássorozat
társasházaknak, stb.

Események: Kitüntetés a bölcsődék nevelőinek, gondozóinak, az egészség világnapja,
roma világnap, TeSzedd!, gyermekrajzok elhelyezése a köztereken, Budapest,|00,
emtékmű avatás a Teleki téren, újranyitott az orökmozgő mozi, Közszolgátati
Egyetem alapításának évfordulója, Budapesti Tavaszi Fesztivál, nyítt napok,
megemlékezések, Ünnepségek, kiáttítás megnyitók, kitÜntetések átadása, idősktubok
programjai, stb.

Kerületi fejlesztések: Bcjtcsődék fejlesztése, Palotanegyed fejlesztése, tavaszi
útfetújítások, fetújítási pátyázatok társasházaknak, természetfotós játszótér nyitása,
stb.

Fővárosi hírek, fejlesztések: Károlyi-Csekonics palota fetújítása, Corvin sétány
fejlesztése, T[indérpalota fetújítása, villamos vonal fetújítása, útfetújítási
tájékoztatók, valamint rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreirőt.

országos kérdések: Élelmiszerek áfájának csökkentése, |MF hitet visszafizetése,
boltok vasárnapi nyitvatartása, otthonteremtés, bevándorlók bete[epítése,
népszavazás a betetepítési kvótáról, terrorizmus elleni akcióterv, stb.

Közbiztonság: Budapest Közbiztonságáért díj, a potgárőrség beszámolója,
katasztrófavédetmi ifjúsági nap, kerékbi[incs-tolvaj etfogása, illegális szemétlerakás,
nyaktánckitépés megelőzése, csökkent a bűncselekmények száma, kábítószer.
kereskedő fogás, autófettörő elfogása, speedmarathon, drogprevenciós tanácsadás,
rendőrségi hírek, tűzesetekről beszámoló, a polgárőrség hírei, stb.

|skolai és óvodai események, hírek: Kciztekedésĺ verseny a Vajdában, roma gyerekek
festménykiállítása, utánpóttás-neve[és a Losiban, fentarthatósági témahét a
Fazekasban, fiatat tudósok az obudai Egyetemen, Molnár-napok, Bánki Lego nap,
zeneiskolai nyítt nap, Lakatos-napok, óvodások látogatása a FĹivészkertben, sportnap
a Vajdában, Losis énekverseny, iskolai rajzpályázat, kompetenciamérés a Deák Diák
iskolában, szemműtét a Semmelweis Egyetemen stb.

Utca hangja rovat: a józsefvárosiak véleménye a következő témákban:
környezetvédelem, egészségmegőrzés.

Portrék, interjúk: Vági Gyuta orgonaépítő, Rosenstein Tibor étteremtulajdonos, Papp
József postás.

Szociális segítség: Fogyatékkat étők kórusa adott koncertet, fogyatékossággat étők
számára adatbázist hoztak létre, roma előadás, stb.

Jeles napok és megemlékezések: Káttay Miktós emtéktábta avatás, Tormay Cecile
hatátának évfordutóján tartott megemlékezés, stb.
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Hetyi érték: Magdolna Negyed EgyesÜlet bemutatkozója, Ambrus Zoltán, Tamási
Áron, József Attĺta és Táncsics kerü|'eti kötődése, Kuttúrtörténeti séták, azorczy park
tcirténete, hetyi civil szeryezetek bemutatkozása, híres józsefvárosiak,
mesteremberek bemutatása, stb.

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Tudományfesztivál, versmaraton, Sakura
Ünnep, beszélgetés Kassai Lajossal, a denevér éve a természettudományiban,
beszétgetés a Turay művészeivel, családi program a Kátvária téren, csatádi détetőtt
a l|. János Pát pápa térem, bemutatók a Turayban, stb.

Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont: Textilművész kiáttítása, a kelet varázsa,
zászlótudományi nap, Kalotaszeg bemutatása, a gatéria programjainak heti ajántója,
stb.

Hĺ3 Diák . és Váttatkozásfejtesztési Központ: Üzteti ktub, váltatkozásokat segítő
program' társasházkezetők fóruma, tudósítás a jelentősebb rendezvényekről és

etőadásokrót.

Programajántók és programbeszámolók: Kesztyűgyáń programok, a Józsefvárosi
Galéria programjai, a Hí3 programjai, zászlómúzeum kiáttításai, a Turay lda Színház
programjai, a Magyar Nemzeti Múzeum programjai, a Természettudományi Múzeum
programjai, stb.

Szotgáttató rovatok: receptek, egészséges étetmód tanácsok, szépészeti tanácsok,
kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény, sajtószemle.

Hirdetmények: Virágos Józsefvárosért, Mikrohitet program' tavaszi séták
rajzpályázat, Üzlethelyiségek pátyázati felhívásai, fethívás a tűzgyújtás szabályaira,
járművekre szóló pályázat, szűrőszombat, a JESZ tájékoztatói, átláshirdetések, az
önkormányzat tájékoztatói, felhívásai, közteményeĺ, civiI szervezetek hirdetményei,
bértakás-pályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

onkormányzati hírek: 600 miltiós pátyázati lehetőségek társasházi fe[újításra,
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, JÁSzER program bemutatása más

kerÜletekben, Sószobák az óvodákba, Józsefvárosi Üzteti Klub, Virágüttetés a
Népszínház utcába, Térzene - roma zenészek muzsikálnak, előadássorozat
társasházaknak, stb.

Események: Teszedd Józsefvárosban, PÜnkösd, Ludovika Fesztivál, Diptomáciai
testÜlet a Nem Adom Fet alapítványnál, Etőadások a ktizös képviselőknek,
Emtékhetyek napja a Corvin közben, ovitimpia, Múzeumok majálisa, időskciszöntés,
nyítt napok, megemlékezések, Ĺinnepségek, kiáttítás megnyitók, kitÜntetések
átadása, stb.
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Kerületi fejlesztésekz Azorczy negyed városrehabititációja, Megújut a káptalanf[iredi
tábor, kcirzeti megbízotti iroda kialakítása, a Százados úti óvoda újjáépítése és

bővítése, pátyázat házfetújításra, sószobák az óvodákba, Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, stb.

Fővárosi hírek, fejtesztések: Etső vitágháborús emtékmű épÜlhet, Ú: buszok,

Zötdhuttadék gyűjtése, Adomány a Heim Pát kórháznak, vatamint rendszeres
beszámoló a főváros fontosabb híreirőt'

országos kérdések: népszavazás, béremelések, bevándorlók betetepítési kvótája,
stb.

Közbiztonság: Rendőrnap, Józsefváros Rendjéért elismerések, ittegátis
szemétlerakást lepteztek le, negyvenmittiós kábítószerfogás, rendőrségi tanácsok a

zsebtolvajokkal szemben, Népszínház utcai gyilkosság, kristáty és zene nevű droggal
kereskedőket fogtak el, áldozatvédelmi tanácsadás, rendőrségi hírek, tűzesetekről
beszámoló, a polgárőrség hírei, stb.

lskolai és óvodai események, hírek: KiÜrítési gyakorlat a Groupama Arénában diákok
segítségével, Vajda kórus, Erdétybe tátogattak a Molnáros diákok, Zenés délután a
Losiban, A Biztos Kezdet apróságai a tűzoltóknát jártak, színjátsző csoport a Losiban,
Sportpátyáztat a Grundsuliban, megújult a Lakatos udvara, Erdei iskola a Lakatos
diákjainak, egyetemisták a Losiban, egészségnap a Vajdában stb.

. Utca hangja rovat: a józsefvárosiak véleménye a következő témákban: gyermeknap.

o Portrék, interjúk: dr. Kocsis Máté, polgármester, Darvasi |[ona, a Turay |da színház
igazgatója, Bol.la Szimonetta kempóbajnok, Sövegjártó Áron színész, Nagy Sándor
kárpitosmester, a Szent Kozma EÜ. Központ új dotgozóinak a bemutatása.

o Szociális segítség: Tehetségkutató a JEGYM|-ben, vakvezető kutyák világnapja,
Segítség a szenvedélybetegeknek, Delegáció a Nem Adom Fet kávézóban stb.

. Jeles napok és megemlékezések: Ludovika fesztivál, TeSzedd Józsefvárosban,
Múzeumok majálisa, madarak és fák napja, stb.

o Helyi érték: Jókai Mór, Gyulai Pát józsefvárosi kötődése, Pázmány Péter, a 32.esek
szobrának bemutatása, Kulturális program a Teleki téren, Lángosozó a Teteki téń
piacon, Közösségi kert gondozása, hetyi civit szervezetek bemutatkozása, híres
józsefvárosiak, mesteremberek bemutatása, stb.

. Szórakoztató és kulturális rendezvények: Kultúrtörténeti séták, Múzeumok majálisa,
képkiáttítás a Természettudományiban, Kütönös házasság színdarab, családi nap a ||.

János Pát pápa téren, kulturális program a Teleki téren bemutatók a Turayban, stb.
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Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: Kopócsy Judit szövőszék bemutatója,
Csengery Béta festménykiá[[ítása, Dr. Zacher Gábor előadása, Banglades a
zászlőműzeumban, a galéria programjainak heti ajántója, stb.

H13 Diák . és Váttatkozásfejtesztési Központ: Üzteti ktub, váltatkozásokat segítő
program' társasházkezelők fóruma, tudósítás a jelentősebb rendezvényekrőt és
etcĺadásokrót.

Programajántók és programbeszámolók: Történelmi előadások a német kisebbség
múttjárót, Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi Gatéńa programjai, a Hí3
programjai, zászlőmúzeum kiállításai, a Turay lda Színház programjai, a Magyar
Nemzeti Múzeum programjai, a Természettudományi Múzeum programjai, stb.

Szotgáttató rovatok: receptek, egészséges étetmód tanácsok, szépészeti tanácsok,
kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény, sajtószemle.

Hirdetmények: Józsefvárosi em[éktúra, Járásĺ kcizbiztonsági egyeztető fórum,
meghívó a Magyar Hősök Napjára, lakáspályázat, a közterÜtet-feti.igyetet
áttáspátyázata, epervásár, gyermeknapi programok, Mikrohitel program, a BRFK
felhívása, uszoda, új háziorvosi bemutatkozás, Üzlethelyiségek pátyázati felhívásai,
járművekre szóló pályázat, szűrőszombat, a JESZ tájékoztatói, áttáshĺrdetések, az
önkormányzat tájékoztatói, felhívásai, közleményei, civiI szervezetek hirdetményei,
bértakás-pályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Június

. onkormányzati hírek: Béremelés a szociális ágazatban, Bértővédetmi és
otthonfelújítási program' a közösségi együttétés szabályozása' az orczy negyed
fejlesztése, MNP Ill. tapasztalatainak összegzése, Nyári gyermekétkeztetés,
Háziorvosi étetpátyamodell, stb.

. Események: Gyermeknap Józsefvárosban, pedagógusnap, epervásár a Teleki piacon,
K<ilcsey kör a Potgárok házában, óvodapedagógusok napja, ezüstmise, idősköszöntés,
nyítt napok, megemlékezések, Ünnepségek, kiáttítás megnyitók, kitÜntetések
átadása, stb.

. Kerületi fejtesztések: az orczy negyed fejlesztése, MNP|l|. beszámotó, Útfetújítás a
Corvin negyedben, Mátyás téri virágosítás, fejlesztések a Százados negyedben, stb.

. Fővárosi hírek, fejlesztések: VezetőfÜtkék etbontása az M4 metrón, Bokrétaünnep az
MTK stadionban, Közszolgálati Egyetem fóruma, a zsidó temető fejlesztése, valamint
rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreÍrcít.

. országos kérdések: gépjármű támogatás, adócsökkentés, tabdarúgó Európa-

bajnokság, Nemzeti tsszetartozás Napja, stb.
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Közbiztonság: Újann térfigyető kamerák, gyermeknap a rendőrökkel, rabtás a Blaha
Lujza téren, etítéttek egy volt SzDSz képviselőt, Járási közbiztonsági fórum, rabló
migránst fogtak, késes támadó rendőrkézen, áldozatvédetmi tanácsadás, rendőrségi
hírek, tűzesetekről beszámoló, a polgárőrség hírei, stb.

|skolai és óvodai események, hírek: Battagás a józsefvárosi iskolákban,
gyógypedagógiai intézmények fesztiválja, gálaműsor a Molnárban, Deák-diákosok a

Turayban, gálaműsor a Vajdában, tanulmányúton a Vörösmarty tanulói, ballagás az
óvodákban, Fazekas a színházi vetélkedőn, Médiasikerek a Vajdában, Angolóra a

Némethben, kütfötdi vendégek a JEGYM|-ben, Vajda sportsikerek, Diákolimpia, stb.

Utca hangja rovat: a józsefvárosiak véteménye a következő témákban: közösségi

egyÜttétés, foci EB, Nemzeti Összetartozás Napja.

Portrék, interjúk: Vajda Lilien, jó sport érmes, Győri Péter színész, Farkas |stván

hangszerkészítő, Kökény Tamás, a virtuózok műsor győztese, a Szent Kozma Eü.

Központ új dotgozóinak a bemutatása.

Szociális segítség: Béremelés a szociális ágazatban, új módszerek a

szenvedélybetegek kezelésében, konferencia az idősek helyzetérőt, kütfötdiek a

JEGYMt-ben, Juniátis a Napraforgó klubban, környezetvédetmi nap az Értetmi
Fogyatékosok Napközi otthonában, stb.

Jeles napok és megemtékezések: Nemzeti osszetartozás Napja, megemlékezés Bauer
Sándorról, Magyar hőscik napja, Megeml'ékezés Supka Gézárő]., írótatátkozó stb.

Hetyi érték Arany János szobra, Molnár Ferenc, a Mikszáth tér és épÜletei, Kiscsibész
szobor, Karinthy Frigyes, Dinnyeárusítás a Teteki téri piacon, Mándy |ván, helyi civil
szervezetek bemutatkozása, híres józsefvárosiak, mesteremberek bemutatása, stb.

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Múzeumok éjszakája, kamarakiáttítás a

Nemzeti Múzeumban, gyermeknap a Premier Kuttcaféban, Református zenei
fesztivál, Kórusok éjszakája, tattérgyűjtemény, kiáttítás Bódi Barbara munkáiból,
csatádi nap a ||. János Pát pápa téren, bemutatók a Turayban, Futbatl.lázban ég a
nemzet, stb.

Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont: Éremkiáttítás, kiáttítás a körúti rajziskota
növendékeinek alkotásaibó[, a galéria programjainak heti ajántója, stb.

H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központ: Üzleti ktub, váltatkozásokat segítő
program' társasházkezetők fóruma, tudósítás a jelentősebb rendezvényekrőt és

etőadásokrót.

Programajántók és programbeszámolók: Fotókiáttítás a Természettudományiban,
Kesztyűgyári programok, Kórusok éjszakja, a Józsefvárosi Galéria programjai, a H13

programjai, zászlőmĹlzeum kiáttításai, a Turay |da Színház programjai, a Magyar

Nemzeti Múzeum programjai, a Természettudományi Múzeum programjai, stb.
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Szotgáttató rovatok: receptek, orvosi tanácsok, életmód tanácsok, szépészeti
tanácsok, kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény,
sajtószemle.

Hirdetmények: Járási közbiztonsági egyeztető fórum, Kesztyűgyári nyári tábor,
szűrőszombat, véradás, a közterütet-fetügyetet áttáspátyázata, epervásár, meghívó a
Nemzeti osszetartozás Napja atkatmábót, országos Mikrohitet Program, tájékoztatás
a Kormányhivatal Ügyfétfogadásáról, tájékoztatás a LoS| uszoda nyitva tartásáról,
mikrohitel program, Üzlethelyiségek pátyázati felhívásai, a JEsz tájékoztatői, az
önkormányzattájékoztatói, felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei,
bértakás.pályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Július
. onkormányzatĺ hírek: Körzeti megbízotti iroda nyitása a Bauer Sándor utcában,

tetepÜtési Hitd János.díjat nyer a kerÜletünk, párakapuk működése, parlagfűírtás,
stb.

. Események: Köztisztviselői [ôP, Semmetweis-nap, idősköszöntés, nyítt napok,
megemlékezések, Ünnepségek, kiáttítás megnyitók, kĺtüntetések átadása, stb.

o Kerljleti fejlesztések: az orczy Negyed Program előkésztése, új gyermekorvosi
rendelő a Gutenberg téren, homlokzatfetújítás, fotytatódhat az Európa Belvárosa
Program, új tift a Pát utcában, stb.

. Fővárosĺ hírek, fejlesztések: Budapest vonzó turistacélpont, támogatás a védett
épütetek fetújításához, valamint rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreirőt.

. országos kérdések: Brit kitépés az Unióbót, csökkenő munkanélkütiség, népszavazás,
stb.

o Közbiztonság: Rendőrségi tanácsok a gyermekek védelmében, drogprevenciós
előadássorozat, születésnap a kapitányságon, áldozatvédelmi tanácsadás,
kábítószer-kereskedők elfogása, rendőrségi hírek, tűzesetekről beszámoló, a
potgárőrség hírei, stb.

o lskotai és óvodai események, hírek: gyermekprogramok a l|. János Pát pápa téren,
stb.

. Portrék, interjúk: Dr. Fenyvesi Máté, válogatott labdarúgó, Keresztes Itdikó
színművész, énekes, Váradi Gyula, a Virtuózok tehetségkutató korcsoportos győztese,
Pásztor Máté színművész, stb.

o Jeles napok és megemlékezések: Fiedler Ferenc emtéktábta avatás, Egyed lstván
Konferencia a Ludovikán, Emléktábta Jakó Géza tiszteletére, stb.
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Hetyi érték: Szent-Jozsef szobor, Bródy Sándor író, Baross Gábor szobor, híres
józsefvárosiak, mesteremberek bemutatása, stb.

Szórakoztató és kulturátis rendezvények: Cigányzenekar az idősklubban, Trianoni
szemle bemutató, stb.

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: Szekeres István kiáttítása a Galériában,
a galéria programjainak heti ajántója, stb.

H13 Diák - és Váttatkozásfejtesztési Központ: Üzleti klub, vállalkozásokat segítő
program' társasházkezelők fóruma, tudósítás a jelentősebb rendezvényekről és

előadásokról.

Programajánlók és programbeszámo[ók: ,56 kiáttítás a Nemzeti Múzeumban,
Kesztyűgyári programok, Kórusok éjszakja, a Józsefvárosi Galéria programjai, a H13

programjai, zászlómúzeum kiáttításai, a Turay |da Színház programjai, a Magyar
Nemzeti Múzeum programjai, a Természettudományi Múzeum programjai, stb.

Szotgáttató rovatok: receptek, orvosi tanácsok, ÜdÜtési tanácsok, szépészeti
tanácsok, kertészkedés, gasztronómiaĺ fogások, hasznos tanácsok, rejtvény,
sajtószem[e.

Hirdetmények: Kesztyűgyári nyári tábor, strandkézitabda-pálya a Horváth Miháty
téren, kerékpáros regisztráció a rendőrségen, a kcizterütet-fetügyetet áttáspályázata,
országos Mikrohitel Program, a JESZ tájékoztatói, az önkormányzat tájékoztatói,
felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei, bértakás-pályázatok,
árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Augusztus
. tnkormányzati hírek: Iskolakezdési utalvány, strandkézitabda-pátya a Horváth Miháty

téren, tetepÜtési Hitd János-díjat nyer a kerl.iletÜnk, tűzfalfestési-program, stb.

. Események: Augusztus 20. iinnep, Roma-holokauszt, kcizös főzés az idősktubban,
Kesztyűgyári táborozás, idősköszöntés, nyílt napok, megemlékezések, Ünnepségek,

kiáttításmegnyitók, kitÜntetések átadása, stb.

o Kerületi fejlesztések: az orczy Negyed Program pátyázata, Pitypang óvoda építése,
Energetikai pályázat, Losi uszoda fejtesztés, stb.

. Fővárosi hírek, fejtesztések: Múzeumi használatba kerÜlt több épÜtet, Múzeumkert
rekonstrukció, egészségügyi intézmények korszerűsítése, valamint rendszeres
beszámoló a főváros fontosabb híreirőt.

. országos kérdések: Tömeges migráció, stb.
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Közbiztonság: Köaeti megbízottak, rendcírségi tanácsok iskolakezdéshez,
közbiztonsági e[[enőrzések, katasztrófavédelmi fetkészítés, drogprevenciós
előadássorozat, á[dozatvédelmi tanácsadás, kábítószer-kereskedők elfogása,
rendőrségi hírek, stb.

. lskolai és óvodai események, hírek: hasznos tippek tanévkezdéshez, stb.

. Portrék, interjúk: lmre Géza olĺmpikon, Szenes Andrea, Borsos Zottán színművész,
stb.

. Jeles napok és megemlékezések: emtéktábta avatás az 56-os hősöknek,
megemlékezés Berze Ĺsőfiáről a Turay Színház dotgozójáról, megemtékezés Fejes
Endréről, stb.

. Helyi érték Gróf Széchenyi Ferenc szobra, Reviczky Gyula, Mozgő könyvek, Teteki
téri piaci árusok bemutatása, híres józsefvárosiak, mesteremberek bemutatása, stb.

o Utca hangja, a józsefvárosi emberek véleményrovata a kcivetkező témákban:
olimpokonok szereplése, migrációs helyzet, stb

Szórakoztató és kutturális rendezvények: Tündértatálkozó a Turayban, Kiáttítás a 150

éves áttatkertről, Hun tárgyak a Nemzeti Múzeumban, Fiedler képek a Nemzeti
Múzeumban, Anna-bál a Napházban, roma tehetségkutató, a szerb nemzetiség
Ünnepe az lttés-kútnál, Ünnepi koncert a Roma onkormányzatban, stb.
Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont: a galéria programjainak heti ajántója,
stb.

H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központ: Raoul Wallenberg kiáttítás, tudósítás a
jelentősebb rendezvényekről és etőadásokrót.

Programajántók és programbeszámolók: TÜndértatálkozó a Turayban, '56 kiáttítás a
Nemzeti Múzeumban, Riói olimpiai sikerek, Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Gatéria programjai, a H13 programjai, zászlómúzeum kiáttításai, a Turay lda Színház
programjai, a Magyar Nemzeti Múzeum programjai, a Természettudományi Múzeum
programjai, stb.

Szotgáttató rovatok: receptek, orvosi tanácsok, tanácsok szÜlőknek, szépészeti
tanácsok, kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.

Hirdetmények: Magdolna napok, Szenes lván emlékkoncert, kuttúrtörténeti séta,
TÜndértatálkoző, árverési hirdetmény, közterütet-fetügyeteti áttáspátyázat,
Rendészeti képzés a BRFK-n, Újra kinyit a LoSl, Önkormányzati felhívás az elsős
diákoknak, Lakáspátyázat tanároknak, diákoknak, országos Mikrohitel Program, a
JESZ tájékoztatói, az önkormányzat tájékoztatói, felhívásai, közteményei, civil
szervezetek hirdetményei, bértakás-pályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes
képzések.
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Szeptember
. Önkormányzati hírek: Nemzeti Ügy a népszavazás, önkormányzatok a referendum

mellett, sanghaji delegáció, 1956 forradalmĺ zász|ő adományozása a kerÜleti
épÜleteknek, idősek meghívása színi előadásra, támogatás az első évfolyamos
iskolásoknak, tájékoztatás a Gutenberg téri építkezésről, tanévköszöntő
Józsefvárosban, stb.

. Események: Pesti Srácok Emlékpark, Lakossági fórum Varga Miháty részvételével,
lakossági fórum Hoppát Péter részvételével, Ars Sacra fesztivá[, Szenes |ván koncert,
Tündértatálkoző, Magdolna napok, a Teleki tér szÜletésnapi programja,

tisztviselőtelepi bográcsozás, idősköszöntés, nyítt napok, megem[ékezések,
Ünnepségek, kiáttításmegnyitók, kitÜntetések átadása, stb.

. Kerületi fejtesztések: Sebességcsökkentő kÜszöb a Teleki téren, új edzőterem a

kerÜleti rendőrkapitányságon, stb.

. országos kérdések: A migránsvátság tetőzése, orbán Viktor beszéde az Andrássy
Egyetemen, stb.

. Közbiztonság: Úi körzeti megbízottak, közbiztonsági.köztisztasági e[[encírzések,

második vitágháborús gránát, potgárőrök továbbképzése, kábítószer-kereskedők
elfogása, rendőrségi hírek, stb.

. Portrék, interjúk: dr. Kocsis Máté potgármester, Varga Miháty nemzetgazdasági
miniszter, józsefvárosi egyházi vezetők a népszavazásról, stb.

. Nézőpont: a józsefvárosi önkormányzatban működő pártok képvisetőinek véleménye
az alábbi témákban: migráció és terrońzmus közcitti cisszefÜggések, Magyarország
menekÜltpotitikája, népszavazás, EU menekÜttpotitikája,

. |skolai és óvodai események, hírek: |skolakezdés, vízilabda szakosztáty indut a

Losiban, tanévnyitó a Közszolgátati Egyetemen' Nyárbúcsúztató családi program, a

Lakatos tanulói a rendőrkapitányságon jártak, gyermekeket támogat a Katolikus
Karitász, stb.

. Jeles napok és megemlékezések: Teréz anya misszionáriusai Józsefvárosban,
szentmise Márton Áron botdoggá avatásáért, stb.

. Helyi érték: Dr. Fodor József szobra, Kiss József újságíró, híres józsefvárosiak, stb.

o Utca hangja, a józsefvárosi emberek véleményrovata a következő témákban:
migráció és terrorizmus közötti összefüggés, Brüsszel migrációs potitikája,
határvédetem, stb

. Szórakoztató és kulturális rendezvények: Tűzoltók tépcsőfutása, Közösségi kertek
éjszakája,cigányzene a köztereken, Magdolna napok, a Fĺlge tinnepe a
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Füvészkertben, cigányvarázs a Roma onkormányzatban, Magyar orökség-díjas a
Vasas, Forradalmi darab a Turayban, Gyimesi csángók a Potgárok Házában, stb.

o Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont: üvegszobor kiáttítás, a gatéria
programjainak heti ajántója, stb.

. H13 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Kcizpont: tudósítás a jelentősebb rendezvényekrőt
és etőadásokrót.

o Programajántók és programbeszámolók: Jótékonyságĺ koncert a Szent József ptébánia
fetújításáért, Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi Galéria programjai, a H13
programjai, zászlőmúzeum kiáttításai, a Turay |da Színház programjaĺ, a Magyar
Nemzeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum programjai, stb.

. Szolgáltató rovatok: receptek, orvosi tanácsok, tanácsok szÜlőknek, szépészeti
tanácsok, kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.

o Hirdetmények: Parkolási övezetek bővítése, szÜreti mulatság, váttatkozásfejtesztési
tréning, szűrőszombat, Beszélgetéssorozat 1956-ról, kuttúrtörténeti séták, Szenes
lván emlékkoncert, Pesti Srácok Emtékpark, Teleki téđ piac, TÜndértatálkoző, ,56

emlékezések, lakossági fórum meghívók, Termelőĺ piac, népszavazás, rajzpá|yázat,
országos Mikrohitet Program, a JESZ tájékoztatói, az önkormányzat tájékoztatói,
felhívásai, közleményei, civiI szervezetek hirdetményei, bértakás-pályázatok,
árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

október
. onkormányzati hírek: népszavazás Józsefvárosban, forradalmi zásztókat

adományozott az önkormányzat, ajándékcsomag jegyespároknak, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás megújítása, Trianon-emtékmű kerül a Tisztviselőtelepre,
önkormányzati segítség atapítványoknak, stb.

. Események: Díszpotgári cím adományozása, í956-os i.innepség, vállalkozások
ösztönzéséért díjazták Józsefvárost, mindenszentek és halottak napja,
dokumentumfilm díszbemutató a Corvin moziban, beszétgetéssorozat 1956.rőI,
koszorúzás az aradi vértanúk emléknapján, október 6-i testlileti Ü[és, szÜreti
mulatság az idősek világnapján, ĺdősköszöntés, nyílt napok, megemlékezések,
ünnepségek, kiáttításmegnyitók, kitüntetések átadása, stb.

o KerÜleti fejtesztések: Ú1 ovi-foci pátya aszázszorszép óvodában, sószobák kiatakítása
hét kerüteti óvodában, Játszóudvar-fejlesztés a Mini-manó bölcsődében, stb.

. országos kérdések: orbán Viktor miniszterelnök népszavazás.értéketése, a
népszavazás eredménye, konferencia gróf Benyovszky Móric életérőt, az Új Hidegkuti
stadion avatása, 50 új Biztos Kezdet gyerekház létesÜlhet, stb.

o Közbiztonság: a Józsefvárosi Potgárőrség lett az év potgárőrsége, helyszínelő verseny,
nyereményjátékos trükkös csalás, diákok és óvodások látogatása a
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rendtírkapitányságon, új körzeti megbízottak, rendőrségi tanácsok a mikrocenzus
idejére, trtjkkös csatásra figyelmeztet a rendőrség, katasztrófavédelmi gyakorlat,
vádemelés drogkereskedők ellen, intelmek kéménytűz megelőzéséhez, kábítószer-
kereskedők etfogása, vagyonvédelmi technikák a bűnmegelőzés érdekében,
rendőrségi hírek, stb.

Portrék, interjúk: Wittner Mária Józsefváros díszpotgára, Varga János és Trencsényi
Lásztó '5ó.os forradalmárok, Fehér Adrienn énekesnő, Nyírő Bea szinésznő, Csúry
Lásztó órásmester, stb.

|skolai és óvodai események, hírek: Forradalmi színielőadás a Losiban, forradalmi
programok a Deák Diákban, tornaterem etnevezés a Vörösmartyban, olimpikonok a

Vajda iskolában, családi nap a Molnárban, Lakatos diákok faültetése, botgár
pedagógusok tátogatása Józsefvárosban, komplex instrukciós program a Losiban, Diák

,,Ki mit tud?'', mobil planetárium a Deák Diákban, Molnáros elsősegélynyújtók
versenyeztek, stb.

Jeles napok és megemlékezések: Lengyel-magyar kapcsolatok emtéktábtájának
koszorúzása, Pesti Srácok Étménypark a Horváth Miháty téren, '56-os emtéktábta
avatás a Vörösmartyban, stb.

Hetyi érték: Dr. Soltész Etekné zenepedagógus, Tolnai Lajos, szoborcsoport a
Polgármesteri Hivatal épÜletén, híres józsefvárosiak, a Múzeumkert fáinak
á[lapotvizsgálata, stb.

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Fényfestés, Moldvai csángó est a Polgárok
Házában, prímások és zenekarok fesztiválja, Böjte Csaba és Balázs Péter
Józsefvárosban, Kárpáti György a Pesti Srácok Emtékparkban, közönségtatátkozó
Bereményi Gézával, Keteti Éva fotókiátlítása, gyermekprogram a ||. János Pát pápa
téren, stb.

Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont: Űrkutatásrót szótó előadás, grafika
kiáttítás a Józsefvárosi Gatériában, Honduras kiáttítás a Zászlómúzeumban, a gatéńa
programjainak heti ajánlója, stb.

Hí3 Diák - és Váttatkozásfejlesztési Központ: '56-os beszélgetéssorozat, tudósítás a
jelentősebb rendezvényekről és etőadásokrót.

Programajántók és programbeszámolók: Koszorűzás és szentmise, mágnásfertáty
séták, ünnepi koncert a roma önkormányzatban, '56-os megemlékezés a Corvin
moziban, kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi Gatéria programjai, a H13
programjai, zászlóműzeum kiáttításai, a Turay |da Színház programjai, a Magyar
Nemzeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum programjai, stb.

Szotgáttató rovatok: receptek, orvosi tanácsok, tanácsok szülőknek, szépészeti
tanácsok, kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.
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o Hirdetmények: Meghívó a Józsefvárosi tnkormányzat '56.os ünnepi
megemlékezésére, szűrőszombat, felhívás a Bursa Hungarica pályázatra, Lengyel-

magyar emtéktábta koszorúzás, szűrőszombat, Beszétgetéssorozat 1956-rő|,

kuttúrtörténeti séták, Pesti Srácok Emlékpark, Teleki téri piac, Termelői piac,

országos Mikrohitet Program, a JESZ tájékoztatói, az önkormányzat tájékoztatói,
fe|'hívásai, közleményei, civit szervezetek hirdetményei, bértakás-pátyázatok,
árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

November
. Önkormányzati hírek: Fotytatódhat az Európa Belvárosa Program, A,z Év Józsefváros

Rendvédetmi Munkatársa kitÜntetés átadása, Étetmentő.pont, hetyi üzleti
kezdeményezések támogatása, Nívódíj a Teleki Lásztó tér megújításáért, Józsefváros
sportkoncepciója, köszönet a szociális ágazatban dolgozóknak, mikrovállalkozások
kamattámogatása, közparkok téliesítése, stb.

o Események: Jégpálya megnyitó, Adventi gyertyagyújtás, Józsefváros születésnapja,
kiáttás a fizikai dotgozók megbecsüléséért, Pesti Srácok Emtékpark, lengyet detegáció
érkezése, idősköszöntés, nyítt napok, megem[ékezések, iinnepségek, kiáltítás-
megnyitók, kitÜntetések átadása, stb.

. KerÜleti fejlesztések: Ú1 közpark tétesüt a Tisztviselőtetepen, bővütt a Élĺr-
program' német hattgatók cit|'etei kerÜtetfejtesztés kapcsán, fetújítás a Mini.
Manóban, zöldstratégia készÜt Józsefvárosban, a Deák-Diák iskola tetőszerkezetének
fetújítása, okos mérés tesztelése Józsefvárosban, megszépült a kiscsibész szobor

környezete, stb.

. országos és fővárosi kérdések: Minimátbér emelkedés, pályázat az Ezsébet.program
ÜdÜtési lehetőségeire, konferencia az oktatás lehetőségeiről, új szerelvények
tesztelése az M3 vonalán, '56-os ünnepség a Keleti pályaudvaron, Tarlós |stván

e|'kötelezett az M3 metró fetújításáért, nem fogadta el a parlament az
al.kotmánymódosítást, elismerések a főváros napján, stb.

. Közbiztonság: Együttműkcidés a drogellenes harcban, Kcizbiztonsági Fórum,

párbeszéd a drogeltenes kĺjzde|'emről, kö'szönet a polgárőröknek, drogprevenciós nap

a Kesztyűgyárban, rabtó és késetők elfogása, körzeti megbízottak, kábítószer-
kereskedők elfogása, vagyonvédel.mi technikák a bűnmegelőzés érdekében,
rendcírségi ajándékgyűjtés, rendőrségi hírek, stb.

. Portrék, interjúk: Bodrogi Gyuta színművész, Topolcsányi Laura, a Turay |da színház
szerzője, Dr. Donáth Tibor az anatómia professzora, stb.

. lskolai és óvodai események, hírek: Gyermekprogramok a Mátyás téren, rajzpályázat
díjazása, a tolerancia vitágnapja, diáknap a H13-ban, érzékenyítő nap a Molnárban,

cirkuszvilág a Vajdában, Márton nap a Némethben, Vajdás tanárok Észtorságban, nyílt
nap a Lakatosban, stb.
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Jeles napok és megemlékezések: A 32-es gyalogezred katonáira emlékeztek, főhajtás
a Gulag áldozatai előtt, megemlékezés a hős katonaorvosokról, Pedrazzini szobrának
koszorúzása, tűzoltók emtéktábtájának megkoszorŰzása, emtéktábta Sinka lstván
tiszteletére, Sándor Károty szoboravatása, stb.

Hetyi érték: Csúszdázó kisfiú a körút mellett, Magyar lgazság Kútja a Szabó Ervin
téren, Szőnyi |stván festőművész bemutatása, stb.

o Utca hangja - a lakosság véleménye a következő témákban: Advent

. Szórakoztató és kulturális rendezvények: Hungađkumok a Potgárok Házában,
gyermekprogram a l|. János Pát pápa téren, lndonéz nap Józsefvárosban, stb.

. Józsefvárosi Galérĺa és Rendezvényközpont: '5ó.os ptakátok a Gatériában, családi
kiáttítás a Józsefvárosi Gatériában, a galéria programjainak heti ajántója, stb.

o Hí3 Diák . és Váttatkozásfejtesztési Központ: í']z[eti klub a H13-ban, kulturális
kavalkád, tudósítás a jelentősebb rendezvényekrőt és etőadásokrót.

Programajántók és programbeszámolók: Mini áttásbörze a Kesztyűgyárban, JSZSZGYK
süteményverseny' az év fotói a Természettudományiban, egy józsefvárosi szkanderes
sikerei, idősktubok programjai, Katalin-bál, kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Gatéria programjai, a H13 programjai, zászlómúzeum kiáttításai, a Turay |da Színház
programjai, múzeumok programjai, stb.
Szotgáttató rovatok: receptek, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.

o Hirdetmények: közmeghallgatás, józsefvárosi jégpátya, advent Józsefvárosban,
meghívó karácsonyi ĺlnnepségre, nemzetiségi önkormányzati meghallgatások,
pátyázati fethívás épÜtet értékesítésre, pátyázat nem takáscétú hetyiség
bérbeadására, árverési hirdetmény, pályázat ingatlan értékesítésre, meghívó
jótékonysági estre, egészségnapra felhívás, meghívó emtéktábta avatásra,
áttásbörze, Teteki téri piac, országos Mikrohitet Program, a JESZ tájékoztatói, az
ön kormányzat táj ékoztatói, felhívásai, közleményei.

December
. onkormányzati hírek: onkormányzati segítség csatádoknak, időseknek, bértakás.

gazdátkodási koncepció, meglepetés a kerÜleti bötcsődéseknek, óvodásoknak,
adathordozó a demens személyeknek, áldozatvédelmi ülés, jelzőrendszeres

segítségnyújtás, Smart City, közterület hasznátati fettételek változása, zöldstratégia,
babacsomag, házaspárok évfordutós ajándéka, támogatás a Fazekasnak, fejlesztési
tervekről beszámoló, stb.

o Események: Mikutás, Józsefváros rendjéért díjátadás, gyertyagyújtás Józsefváros
adventi koszorúján, időskciszöntés, kerÜleti karácsonyfa állítás, nyítt napok,
megemlékezések, ünnepségek, kiáttítás-megnyitók, kitÜntetések átadása, stb.
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KerÜteti fejtesztések: fotytatódnak a társasházi fetújítások, fetújították a Vay Áaám
utcát, Vitágos kapualjak, elektromos autó töttőállomás, megszépÜlt a Mikszáth tér
egy homlokzata, faÜltetések a Százados negyedben, stb.

országos és fővárosi kérdések: adócscikkentés, Potgári Magyarországért díjátadó,
foglalkoztatás, Benyovszky emlékév, stb.

Közbiztonság: kciztekedésbiztonsági nap, életmentő nyomozók, rendőrcjk adománya a
rászorulóknak, ovisok a rendőrkapitányságon, rendvédelmi bemutató, konzuttáció a
közbiztonság javításáért, rabló és késetők elfogása, körzeti megbízottak, kábítószer-
keresked<ík elfogása, vagyonvédelmi technikák a bűnmegelőzés érdekében,
rendőrségi ajándékgyűjtés, rendőrségi hírek, stb.

Portrék, interjúk: ortóci László, a FÜvészkert igazgatója, Koós János énekes, Bódi
Barbara színésznő, stb.

|skolai és óvodai események, hírek: Gyermekprogramok a Mátyás téren,
adománygyűjtés az óbudaĺ Egyetemen, Losis matematikai sikerek, Vajdás
sportsikerek, drogprevenciós nap, stb.

. Jeles napok és megemlékezések: a fogyatékos emberek vitágnapja, stb.

Hetyi érték: Petőfi Sándor bemutatása, Egressy Béni bemutatása, allegorikus szobrok,
Gulácsy Lajos festő bemutatása, stb.
Utca hangja - a takosság véteménye a következő témákban: Advent

Szórakoztató és kutturális rendezvények: fényvittamos, maciaukció, paralimpikonok
Józsefvárosban, karácsony az idősktubokban, temptomi koncertek, összefogtak a
Magdolna negyediek, stb.

Józsefvárosi Gatéria és Rendezvényközpont: Malek Andrea koncert, Versadvent, a
gatéria programjainak heti ajántója, stb.

H13 Diák - és Vátlatkozásfejlesztési Központ: tudósítás a jelentősebb rendezvényekrőt
és etőadásokrót.

Programajántók és programbeszámolók: Széketyek a Polgárok Házában, fotó-kiáttítás
a Nemzeti Múzeumban, CAPE karácsonyi programja, Ünnepi kesztyűgyáđ programok,
a Józsefvárosi Galéria programjai, a H13 programjai, zászlómúzeum kiáttításai, a
Turay |da Színház programjai, múzeumok programjaĺ, stb.

. Szolgáltató rovatok: receptek, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.

. Hirdetmények: közmeghallgatás, díszpotgári kĺtĹ]ntetések javaslat, józsefvárosi
jégpátya, advent Józsefvárosban, meghívó karácsonyi Ünnepségre, nemzetiségi
tinkormányzati meghallgatások, pátyázati fethívás épütet értékesítésre, pályázat nem
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takáscétú hetyiség bérbeadására, árverési hirdetmény, pályázat ingatlan
értékesítésre, meghívó jótékonysági estre, egészségnapra felhívás, meghívó
emtéktábta avatásra, állásbörze, Teleki téri piac, országos Mikrohitet Program, a

JESZ tájékoztatói, az önkormányzat tájékoztatóĺ, felhívásai, közleményei.

2. Honlap

online felÜletek
A Józsefváros újsággat párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Jőzsefváros internetes
honlapját, a Facebook közösségi oldal, és a Józsefváros mobitapptikáció megjelenéseit,
valamĺnt a Józsefváros Videó Youtube csatornát. A jozsefvaros.hu honlapon és a közcisségi

oldalon éves összegzésben 1445 tartalom (cikk, programajántó, képriport, hirdetmény)
jelent meg. Emellett a képvisető-testület előterjesztései, az önkormányzati határozatok,
rendeleteket, az önkormányzati intézményi és gazdasági társaságokat érintő információk,
valamint az önkormányzati és áttamigazgatási hatósági ügytípusok is elérhetők a honlapon.
Ezeket a Polgármesteri Hivatat ittetékes szervezeti egységeivel, Ügyintézőkket és tetötthető
nyomtatványokkal összekapcsolva tettük közzé, mindezt kiegészítve teljes archívum- és RSS

funkcióval, Facebook-integrációva[, szavazással kapcsolatos adatok kcizzétételéve[,
keresőfunkcióval, stb. A honlapon továbbá követhetők voltak a képvisető-testÜlet Ütései is.
A webtapon 20,|ó.ban 264.852 felhasználó 1 .097 ,916 oldalmegtekintést generált. A honlapot
több mint 100 országbót érték et. Az oldal követőinek száma 201ó. január 1-jéhez képest az
év végére 11%uka|, emelkedett. A megjelent tartalmak több mint 1.900.000 etérést
generáltak. A Józsefváros alkalmazást eddig több mint 1000 Android és ioS rendszerű
okostelefonra töltötték te.

^f016-os 
évre tervezett 1350.í400 tartalom megjelenítését az online felületeken sikerÜlt

elérni.

A jozsefvaros.hu honlapra hetente készítünk kisfilmet kÜtönböző terjedelmekben, formai és

tartalmi korlátok nétkÜt. Az anyagok többféte stílusban és technikával készljtnek. A 20íó-os
évtőt kezdve ismét megtalálhatóak narrációs anyagok, híradós és magazin stílusban. Szintén
a tavalyi évtőt kezdve több Józsefvároshoz kapcsotódó ismert, elismert személyiséggel
készítettünk beszélgetéseket. Ezek az anyagok hosszabbak az átlagosnát (9-15 perc), két
részbőt áttnak (1. és 2. fejezet), de egyben kerĺjltek feltöltésre. Etkészítésük is több időt
igényel, azonban színvonalas tartatommat töttik meg a csatornát. A jozsefvaros.hu oldalon
és Józsefváros Facebook-oldalán megjelenő kisfitmek így még igényesebbek, érdekesebbek
tettek. 201ó.ban éves összegzésben 83 db kisfitm készi.jtt. Aaújság megjelenésének minden
hetében új anyagokkat tudtuk bővíteni a tartalmat. Youtube csatornánk 20,|6-os nézettsége
összesen 21.957. A mozgóképes beszámotókat a vitág 67 országábót nézték és a 25-44 éves
korosztály körében a legnépszerűbb. A 2016-os évre tervezett, összesen mintegy 300 percnyi

anyag gyártását sikerült elérni.

3. PR tevékenység

Egyéb kiadványok f016. január
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A szerkesztőség a fent említett médiumok meltett további grafikai munkákat is végzett:
. Plakátok, flyerek, grafikai munkák -meghívó készütt a társasházi szakmai programra.

Feladatok

a

a

Magas színvonalon szolgálni a kerÜletben étők információhoz jutását hetyi Ügyekben
és a kerÜletet érintő országos témákban.
Etső kézbcít tájékoztatást nyújtani az önkormányzat fontos döntéseiről, a képviselő-
testület határozatairól.
Az önkormányzat áttat kiadott közlemények megjelentetése.
Folyamatos tájékoztatás a közterÜleteinket érintő fejlesztésekről, beruházásokrót.
Szoros kapcsolatot tartani Józsefváros közintézményeivel, beszámolni működésükrőt.
Kiemelt feladat: tájékoztatás a Józsefvárosi EgészségÜgyi Szotgátat áttat nyújtott
egészségügyi szotgáttatásokró[.
Lehetőséget biztosítani a képvisető-testÜtet pártjainak (Fidesz-KDNP, MSZP, Jobbik,
l-^ĄP, DK, PM), hogy a közérdektődésre számot tartó, fontos és aktuális kérdésekben
ki nyi tvánítsák véteményiiket.
Bemutatni és népszerűsíteni Józsefváros kulturális, művészeti és civit étetét.
Tudósítani a kerületĺ iskolák, óvodák és bötcsődék étetérőt, eredményeiről, a
gyerekek kiemetkedő szerepléseirőt ugyanúgy, mint az idősek otthonaiban történő
közösségi eseményekről, vagy a lakosokat érintő szociális témákrót.
Teret adni a kerületben működő nagyobb egyházi gyÜlekezetek bemutatkozására.
A kerüteti hagyományok ápotása, a helyi identitástudat erősítése.
Az egészséges életmódra való serkentés.
A környezettudatos és jogkövető magatartás népszerűsítése.
A kikapcsolódás, a rekreáció elősegítése.
A józsefvárosi fesztivátok és kulturális rendezvények beharangozása és tudósítás
ezekről.

Tájékoztatás a kerljleti egészségÜgyi, oktatási, sport- és gyermekprogramokról.

Február, március
EGYÉB KhDVÁNYoK, GRAFIIGK
A szerkesztőség a fent említett médiumok mellett további grafikai munkákat is végzett
márciusban:

. Beszámotó készütt a 2015 évrőt 28 o[da[ terjedelemben. A'20x74 cm méretű színes
kiadványban Józsefváros cinkormányzata tájékoztatja a lakosságot az etmúlt év
fejtesztéseiről, eredményeirőt és eseményeirőt a következő témákban: Józsefváros
újjáépüt' kĺizbiztonság, köztisztaság, közösségépítés, kulturális élet, idősek és

fiatalok valamint a jövőbeni tervek.
. Nőnapi virágvásár az Úi Teteki téri piacon címmel grafika készÜtt a Józsefváros

újságba í /8 otdat méretben.
A Józsefvárosi onkormányzat áttat indított társasházi szakmai előadássorozathoz
ptakát készi.jtt A/3 méretben, valamint az újságba grafika készÜtt í /3 oldat méretben.
5 otdatas grafika készi.jtt a józsefvárosi iskoták Józsefváros újságban történő
bemutatkozőjához.

o 5 oldalas grafika készütt a józsefvárosi óvodák Józsefváros újságban tcjrténő
bemutatkozőjához.
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Grafika készĺjtt az új Teteki téri piac húsvéti vásárához % o|dat méretben.
Ptakát készÜtt a Józsefvárosi onkormányzat rajzpályázati fethívásához Al3 méretben,
valamint a Józsefváros újságba % oldal méretben.
Húsvéti képestap készÜtt a Józsefváros újságba % o|dal méretben.
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. Emtékl.ap és oklevél készÜtt 

^l4 
méretben az önkormányzat áttat kiírt

gye rmekraj zpály ázat d íj azottj ai n ak,

A Józsefvárosi onkormányzat áttat indított társasházi szakmai előadássorozathoz
ptakát készütt A/3 méretben, valamint az újságba grafika készütt í /3 otdat méretben.

ttájus
. Grafika készütt az újságba az Ú; reteki téri Piac epervásárárót % otdat méretben,
. Meghívó készÜtt a Magyar Hősök Napja rendezvény atkatmábót az újságba Vą oldal

méretben
o A Józsefvárosi KcjzterÜlet.fetÜgyetet áttáshirdetésérőt grafika készÜtt az újságba lz

oldal méretben.
Jitnius

o Meghívó készütt az újságba a társasházi előadássorozat júniusi program jára lz oldal
méretben

. 5 db tabtó készült a Magdotna Negyed Program l||. eredményeiről A3 méretben

Julius
o Tájékoztató készÜtt a közösségi együttétés szabályairót az újságba 2/3 otdat

méretben, valamint ptakát A5 és A3 méretben
. Grafika készütt a Józsefvárosi Strandkézitabda.pátyárót az újságba lz o\da|, méretben,

valamint ptakát A3 méretben

Augusztus
o Kisfatudy utcai lakossági tájékoztató ptakát készÜtt A3 méretben
. Sajtófat tervek készítése a Józsefvárosi onkormányzat számára

Szeptember
. 1f oldalas, A5 méretű programfüzet az '5ó-os józsefvárosi emlékprogramokról;

nyomdai költség: 873.ó00 +Áfa

. A5 méretű szóról'ap a Százados úti fizető parkolás bevezetéséhez, fekvő fétotdatas
grafika az újságba; nyomdai köttség: 39.500 +Áfa

o A3 és /ł oldal méretben grafika az '56-os rajzpályázathoz;
. egyoldatas meghívő az 1956-os beszélgetéssorozatról, majd 2x fétotdatas meghívó

ugyanerről (időpontok szerint folyamatosan fńssítve);
o /ą oldatas cinkormányzati fethívás az í956.os tútétőkhöz, szereplőkhciz, akkoń kerÜleti

lakosokhoz;
o Kreatívok készítése Józsefváros népszavazási kampányára: Promobike, óriásplakát,

lengőkaros oszlopreklám, A3 és A4 méretben, valamint hűtőmágnes és to[[ grafika is
készÜtt;
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o grafika ĺ/ł méretben a Teleki piacon tartandó szőlővásárra.

október
o 70 oldalas, 20xf4 cm méretű kiadvány az 1956-os józsefvárosi eseményekrőt és

személyekről, 55.000 példányban,
. A3 valamint A4 méretben 1 oldalas meghívó készÜtt az1956.os forradalom atkatmábót

rendezett Ünnepségre , az A4 meghívó az úJság hátoldatán Jetent még' az A3 ped|g a
Gatéria divíziő készíttette.

November
o ptakátok készÜttek a józsefvárosi jégpátya meghirdetésére: óriásptakát, A1, A3, A4

méretben, illetve az újságba Tz és % méretben,
o Az Advent Józsefvárosban című programsorozathoz kreatív anyagok készültek:

óriásptakát, A1, A3, A4 méretben, illetve az újságba lz o\dal és 1 l1 oldal méretben,
. Emléklap és oklevét készÜtt az '5ó.os rajzpályázat díjátadój ára A4 méretben,
. Sajtófat készütt a Józsefvárosi onkorm ányzathoz 402 x 226,5 cm egyedi méretben

December
. ?017.es naptár, behúzva az újság utolsó lapszámába
. Karácsonyi képeslap (2,|0x99 mm)
. Karácsonyi meghívó (99x210 mm)
. Teleki téri piac hirdetés az újságba 7ł méterben
. Facebook borító terv

Budapest Főváros Józsefvárosi onkormányzat Képvisető-testülete 19312015. (|X.17.) sz.
határozatában úgy döntött, hogy 20,|6. január 1. napjátó.2019. december 31. napjáig
városmarketing tevékenységre évenként nettó 20 000 e Ft 4 évre összesen bruttó 101 600 e
Ft összegig előzetes kötetezettséget váttal. A tevékenység tebonyotítására a JK NZRT-t
jetötte ki. A JK NZRT. nyítt közbeszerzési etjárást folytatott le, ,,Józsefváros marketing
megjelenésének biztosítása 4 éves határozott idejű szerződés keretében ingyenes,
gyűjtőtádás és postatádás fővárosi terjesztésű hetilapban'' tárgyban. Az etjárás nyertes
ajántattevője a Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. [ett, akivel 2015.
december ,|0. napján a szerződés aláírásra kerlilt. Az információs és szórakoztató hetitap
beszámol többek közcitt a Józsefvárost érintcĺ aktuátis rendezvényekről, eseményekről,
közérdekű hírekről, elősegítve a kerÜlet minél pozitívabb megítétését.
Budapest Főváros ingyenes magazinjában, a Lokát című hetilapban Józsefváros marketing
megjelenését a 2016-ban 12 hónapon keresztüt 50 tapszámban, 2?994 500 Ft összegben
biztosítottuk.

He|yi vá||alkozás fejlesztését segítő feIadatok
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A H13 az
utca 13.

Belvárosa program részeként valósult meg Józsefvárosban, - a Horánszky
a fővárosi védelem alatt áttó épütet fetújításávat. A program az ,,Úi



Magyarország Fejtesztési Terv Kĺĺzép-Magyarországĺ operatív Program'' támogatására
benyújtott pátyázatban valósult meg, amelyet a Regionátis Fejtesztési Programok lrányító
Hatósága 900 mittió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette (KMOP.

5.f.ftB-z008-0015). A hetyi önkormányzat önrésze 45,49 % vott. A H13 Diák- és
Váttatkozásfejtesztési Központ 2012 őszén kezdte meg működését a Horánszky utca 13-ban.

Fő tevékenységi kłjreink

l. lnkubáció

A H13 kiemelt feladatának tekinti, hogy váttatkozói inkubációs központként
infrastruktúrával, szakmai programokkal, és mentorálással segítse a fiatalok vállalkozóvá
vá[ását, valamint a pályakezdők öngondoskodását.

A kezdő váltalkozások támogatásának kiemelt eleme az Inkubációs Program, amely során a

bekerĹitő Start up-ok kedvezményes fettétetekkel 1+1 évig hasznáthatják a felszerelt
munkaátl'omásokat, a ház infrastruktúráját, emellett szakmai támogatást kapnak a
váttatkozásaik beindításához, Vagy megtévő vá[lalkozásaik továbbfejtesztéséhez. Az
inkubáció időszakát követően Józsefváros onkormányzatától kedvezményes ingatlanbérleti
tehetőséget igényethetnek a vállalkozások. Az inkubációs programban való részvételre,
valamint a munkaállomásokra szakmai koncepcióval, üzleti terwel tehet pátyázni. A H13

inkubátt váttatkozásai vatódi közösséggé kovácsolódtak, tapasztalataikat, probtémáikat

megbeszél'ik egymással és aktívan étnek a tudásmegosztás lehetőségeivel; ezen tút pedig

Üzteti megbízásokat is közvetítenek egymásnak.

A H13 Váttatkozói Inkubációs Programjában résztvevők a tegkÜtönbözőbb üzleti terÜletekkel
fogtalkoznak, hiszen vannak köztÜk informatikai, grafikai, on-line marketinges, cukrászdai,
filmes, médiakommunikációs váltalkozás is.

Il. Váltalkozásfejlesztés

A Központ váttatkozásfejtesztési tevékenységének fő cétkitűzése a negyed váttatkozói
aktivitásának ntivelése, a helyi erőforrások koncentrálása, a kreatív iparágak, szolgáltatások
letelepedésének elősegítése.

A H13 a Váttatkozói lnkubációs Programja mellett a Coworking iroda szolgáltatással kívánja
segíteni a fiatal váttatkozókat és megfelelő munkakörnyezetet teremteni nekik. Aho[ a

munkaáttomás és az irodai infrastruktúra mellett opcionálisan számítógépet és irodai
szotgáttatásokat is biztosítunk számukra. Jelenleg 8 irodahelyiségÜnk van, amelyek
kütcinböző méretűek, így egyéni váttatkozók és kisebb-nagyobb csapatok, cégek igényeit is ki

tudjuk etégíteni. Ezenfelül van 3 termÜnk _ melyeket a házban dotgozók mellett kÜtsős

érdektődők is bérbe vehetnek , amelyek tárgyatások, workshopok, konferenciák
tebonyotítására alkalmasak.

A szakmai programok mellett (előadás, tréning, meetup, workshop) közösségépítő

eseményeket is szervezünk a H13 Ügyfeteinek, akik a Coworking Vagy az |nkubációs

szotgáttatásunkat veszik igénybe. Havonta megszervezett programokon tehetőségÜk van
jobban megismerni egymás cégeit, így elősegítve a közös szakmai munkát és
együttműködést.
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osszesen 62 munkaátlomással dolgozunk a Váttatkozói |nkubációs Programot és Coworking
lrodát együttvéve.

l!l. lnformációs pont. lnfobox

A Központ információs teret biztosít a negyedben zajtó fejlesztési folyamatok, valamint a

városrész kulturális, történelmi emlékeĺnek felfedezése iránt érdektődő kcizönség számára
annak érdekében, hogy a hetyi közösség tagjai jobban megismerjék környezetüket. EzenkívÜl
a kerütetben működő vállalkozásokkal kapcsolatban bocsát rendelkezésre folyamatosan
fđssijtő adatbázist a V|||. kerÜleti Üzletek, szállásszolgáltatók, albérletek stb. adataival.

|V. Diákcentrum

A Hí3 diákcentrum részének fő fetadata a kerÜleti egyetemisták szellemi-, kulturális-,
szabadidős színterének megvalósítása.

Elsősorban a diákszervezetekkel egyÜttműködve olyan programokat szervezljnk, illetve
olyanoknak adunk helyet, amelyekre egyetemi/főiskotai keretek között nincs lehetőség,
iltetve azok kiegészítéséüt szotgát (tréningek, workshopok, szakmai előadások, tagszervezeti
napok, közgyűtések, megbeszétések).

v. Kulturális színtér

Kortárs művészeti, képzőművészeti, zenei, színházi, gasztronómiai és egyéb kulturális
programjaink a fiatal fel'nőtt, egyetemista korosztály számára nyújtanak közösségi
étményeket.

A Központban mindezek mellett önáttó művészeti galéria is működik, amely kortárs művészek
munkáit mutatja be időszaki kiáttítások megvalósításával.

Vt. Befogadottönkormányzatirendezvények

A H13 jó viszonyt ápot a Nonprofit Zrt. további divízióival, egyéb önkormányzati szervekket,
kisebbségi cinkormányzatokkal, kerületi civil szervezetekkel. Egymás munkáját segítve
biztosítunk helyszínt, valamint egyéni kérések szerint további segítséget nyújtunk.

Rendezvény kategóriák
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esemény megtervezése, létrehozása, népszerűsítése
résztvevők toborzása
terem berendezése
etőadó technikai igényének felmérése, bekészítése
irányítótábla készítés, kihetyezés
i nf rastruktúra biztosítása

Saját szervezésű program



résztvevők regisztrálása
résztvevők tájékoztatása, irányítása
az esemény koordinálása

Saját szervezésű program +

catering
megfelelő időpont egyeztetése az előadókkal
esemény megtervezése, létrehozása, népszerűsítése
résztvevők toborzása
terem berendezése
etőadó techni kai i gényének felmérése, bekészítése
irányítótábla készítés, kihelyezés
i nf rastruktúra biztosítása
résztvevők regisztrátása
résztvevők tájékoztatása, irányítása
az esemény koordinálása
catering biztosítása

BeÍogadott partnen
rendezvény

a helyszín rendelkezésre bocsátása
terem berendezése
infrastruktúra biztosítása
résztvevők szervezésében való részvétel
részvétel az eseményen

Befogadott partneń
rendezvény + catering

a helyszín rendelkezésre bocsátása
terem berendezése
infrastruktúra biztosítása
résztvevők szervezésében való részvétel
részvétel az eseményen
catering bĺztosítása

Saját szervezésű program,
fizetett etőadóvat

terem berendezése
i nfrastruktúra biztosítása
irányítótábla készítés, kihetyezés
etőadó technikai igényének felmérése,
résztvevők regisztrálása
résztvevők tájékoztatása, irányítása
az esemény koordinálása
etőadói díj kifizetése

bekészítése

sajat szervezesÚ program
inkubáltaknak,
coworkereknek

megfelelő időpont egyeztetése a résztvevőkket
esemény megtervezése, létrehozása, népszerűsítése
terem berendezése
infrastruktúra biztosítása
résztvevők regisztrálása
résztvevők tájékoztatása, irányítása
részvétel az eseményen
catering biztosítása
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2016. január

. Magyar tjzletasszonyok EgyesÜlete klubesemény (január ĺ ĺ.)
Befogadott partneri rendezvény
A 2016-os év első tatátkozóján ,,Évértéketés . a vezető feletcíssége'' címmel Kolossváry
Judit tartott etőadást. Az est során szó volt arrót, hogy minden új év tehet egy új
kezdet - természetes, hogy jobbak, többek szeretnénk lenni. A rendezvényen 10 fő
vett részt.

2016. februór

. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(február 2.,9., 16., 23.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi önkormányzat és a Budapesti Váttatkozásfejtesztési Közatapítvány
(BVK) egyÜttműködésének köszönhetően kerÜleti székhetyű mikrovállalkozások
juthatnak kedvező kamatozású hitetekhez, feltételektőt fÜggően akár 2,4 vagy ?,97o-

os kamattal. Az egyÜttműködést Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi etnöke és dr. Kocsis
Máté Józsefváros polgármestere január 13-án írta atá a H13 Diák- és
Váttatkozásfejtesztési Kcizpontban. A Hí3 hetyet biztosított a tanácsadásokhoz, mely
fix időpontban keddenként í0 és 13 óra közötti intervallumban történt.

. Józsefvárosi Üzleti Ktub (február 23.)
Saját szervezésíj program + catering
Két témában tájékozódhattak az érdeklődők: Egry Attita Józsefváros alpolgármestere
a kerĹiletet érintő aktualitásokrót és az idei köttségvetésről, Szolnoki Szabolcs, a
Budapesti Váttatkozásfejtesztési Közalapítvány munkatársa pedig a Budapest
Mi krohitet Programról tartott etőadást.
Egry Attita etőadásában Józsefváros februárban elfogadott 20í6-os köttségvetését
ismertette. Rámutatott, hogy a stabil, kiegyensútyozott büdzsének köszönhetően
folytatódnak a korábbi években megkezdett, a kerÜtet megújítását cétzó programok.
Ezt követően Szolnoki Szabolcs, a Budapesti Váttatkozásfejtesztési Közalapítvány
munkatársa ,,Budapest tegkedvezőbb váttatkozói hiteIkonstrukciója'' címmel
ismertette azt az előnyös kamatozású fővárosi kisvállalkozásoknak nyújtott pénzügyi
szolgáttatást, amely - a Józsefvárosi onkormányzat kamattámogatásának
köszönhetően - legkedvezőbben ker[]tetĹinkben érhető e[ Budapesten. Az eseményen
25 fő vett részt.

. lnkubált workshop: Farsang (február 24.)
Saját szerv ezésíj p rogram i n ku bá ltaknak, coworkereknek
Február tévén a workshop keretében farsangot rendeztÜnk. Az alkalomra nem kettett
jelmezt ölteni, mert nem szerettÜk volna ezelfeszélyezni a résztvevőket, a farsang
Ĺlnnepe inkább egy apropót biztosított ahhoz, hogy a jetentegi inkubáttak és a házban
dotgozó coworkerek nem formális keretek között is találkozhassanak és építhessék
kapcsolataikat. A program keretében olyan információ cserék valósultak meg, melyek
a jövőben mĺnden fét számára kedvező együttműködéseket eredményezhetnek. Az
cisszejövetel hangulata pedig arra enged következtetni, hogy a résztvevők szívesen
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jönnek majd hasonló rendezvényekre, erről konkrét visszajelzések is érkeztek. Az
eseményen ?7 fő vett részt.

2016. marcius

o Hí 3 Meetup (március í.)
Saját szervezésÍĺ program
A Hí3 soron következő előadása ,,Egy magyar startupper a világ körÜ['' címet viselte.
Fodor Ákos, az |dea Manufactory inkubátor egyik atapítója vott a vendégÜnk, akĺ két
éve úgy döntött, Rotterdamban fotytatja Entrepreneurship tanulmányait. ott szinte
azonnal bekapcsotódott egy startupba, amelyik elnyerte a Rocket Internet, Európa
leghangosabb befektetőjének kegyeit, így Bertinbe köttözött a céggel. Majd azt
otthagyva egy újabb saját öttettel, a Selfmapping-get fetvételt nyertek a Startup
Chite programjába. Az érdektődők az etőadás közben és utána minden felmerÜlő
kérdésükre is választ kaphattak. Az eseményen 50 fő vett részt.

. Budapesti Váltalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(március ĺ., 8., 2?,.'29.,t
Befogadott partneri rendezvény
A H13 hetyet biztosított a mikrohitellet kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban, keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Március
hónapban a 4 alkalommal, összesen 7 érdektődő jetent meg.

. Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete klubesemény (március 7.)
Befogadott partneri rendezvény
,,Mikor érdemes, hasznos, illetve kett közjegyzőhoz fordulnunk cég., illetve
magánügyeinkben?'' címmel dr. Gosztonyi Jútia közjegyző tartott előadást. Ezt
követően Újvaĺ Erika okteveles könywizsgátó ismertette a résztvevőkket a 2016 évi
adótörvények váttatkozásokat érintő specialitásait. A rendezvényen 12 fő vett részt.

. Perényi András: Webáruház építés. Nutláról a sikerig. (március 2í.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
A következő etőadásunkon a résztvevők sok hasznos eszközzel és gyakorlati tippekket
ismerkedhettek meg a webáruház építés teri]letén. Etőadónk Perényi András reklám.
és startup múttját maga mögött hagyva webáruházakkal foglatkozik. A szakember
etőadásában kitért a webáruház indításának jelentősebb kérdéseire, többek között
az atábbiakra: products (termékfotók, termékleírások), webáruház (domain,
fejtesztés), fizetési rendszer, akvizícĺós csatornák (honnan lesz vásár[ó), logisztika
(ki száttítja ki a termékeket), customer support (ki válaszotja meg a telefonokat),
jogi háttér. Az eseményen volt tehetőség kérdezni az etőadótól, így ha valaki konkrét
megoldásra váró problémával érkezett, az ezzel kapcsolatos kérdések is
megválaszolásra ker[]lhettek. Az eseményen 70 fő vett részt.

. lnnovatív Time Managment (március 23.)
Saját szervezésű program
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Az előadás a hatékony időbeosztás eszközeit mutatta be. A főbb érintett témák a
halogatás, az időrablók leküzdése, profi időgazdálkodás, hatékony időbeosztás,
feladataink priońzálása, hatékony követése, |T eszközcik, segédprogramok
használata, Excel, outlook, PowerPoint időhatékonysági tippek. Az etőadó Jobbágy
Szabolcs a HR Training Solutions tréningcég tulajdonosa, Time Coach,
időhatékonysági szakértő vo[t. Az eseményen 20 fő vett részt.

. H13 Startup Booster (március 24., 31.|
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
A Hí3 megrendezte Startup Booster rendezvénysorozatának újabb áttomását. A
programsorozat kÜlönbciző tréning, illetve csoportos coaching technikákkaI dolgoz fel
egy Startup-okat, illetve KKV-kat éńntő témát. A Startup Booster az |nkubációs
Program szakmai programja, melyet megnýtottunk a kütső érdektődők feté is. A
márciusi alkalom ,,A profi igényfetmérés'' avagy ,,Mire van szüksége az Ügyfelemnek?''
címet viselte, melyen Monostori Brigitta tréner segítségévet fettérképezhették, mi
átt a neheztelés érzelme mögött, mi történik ityen szituációban, mitőt vátik
veszteségessé a projekt és kezd et romlani a kapcsolat. Mit tehetnek annak
érdekében, hogy megáttítsák, megfordítsák, illetve megelőzzék ezt a folyamatot. Az
eseményen ,|5 fő vett részt.

2016. április

. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(ápritis 5., 12., 19.,26.\
Befogadott partneri rendezvény
A H13 hetyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mety fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Ápritis hónapban
a 4 alkalmon összesen 6 érdektődő étt a tehetőségget.

o A sikeres e.mail marketing titka. Az első tépések. (április 5.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
A következő etőadásunkon a résztvevők sok hasznos eszkcizzet és gyakortati tippekket
ismerkedhettek meg az e-mail marketing terÜletén, azon be[[i[ is az e-mait tisták
építésérőt. Etőadónk Ĺáborszky Mátyás Üzletember és marketing szakember. otyan
cégek áttnak mögötte, mint pétdáut a BMW Magyarország kommunikációjáért felelős,
Pole Position reklámügynökség. Az etőadás egy workshop.sorozat első részét képezi.
Az etőadáson 89 fő vett részt.

o Sikeres e-mail marketing webshopokra szabva (április ĺ9.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
Ez a workshop az ápritis 5-ei etőadás következő áttomása, ahol sok hasznos eszkĺizzel
és gyakorlati tippekkel ismerkedhettek meg a résztvevők az e-mail marketing
területén, azon belül is webáruházakra szabott tanácsokkat. Etőadónk Łáborszky
Mátyás Üzletember és marketing szakember. olyan cégek áttnak mĺigötte, mint
pétdáut a BMW Magyarország kommunikációjáért fetetős Pole Position
reklámÜgyncikség. A workshop-on í í fő vett részt.
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H í 3 Startup Booster (április 19., 21 .)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
A Hí3 megrendezte Startup Booster rendezvény sorozatának újabb áttomását. A
programsorozat k[]lönböző tréning, illetve csoportos coaching technikákkat dolgoz fel
egy Startup-okat, itletve KKV.kat érintcj témát. A Startup Booster az lnkubációs
Program szakmai programja, melyet kinyitottunk a kÜtső érdektődők feté is. Az
ápritisi alkalom a sales folyamatok eredményességének és hatékonyságának
ncivelésére szolgált két részes workshop keretében. A tréningen 9 fő vett részt.

Sikeres Twitter hirdetési stratégiák, lépésről lépésre. (április 2í.)
Saját szerv ezésíj program' fizetett e lőadóva l

Az etőadáson sok hasznos eszközzel és gyakorlati tippekkel ismerkedhettek meg a
Twitter advertising területén. Etőadónk Nagy Gábor, egy százmilliós befektetéssel
rendelkező tech startup online marketing specialistája, az általa használt Twitter
hirdetési stratégiát mutatta be. Etőadásának központjában egy Twitter kampány
indításának jelentősebb kérdései átttak. Az etőadáson 1f fő vett részt.

Startup Safary (április 2í.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 a Startup Safary keretében otthont adott egy kerekasztal beszélgetésnek, majd
azt követően egy kötetlen, beszélgetős esti programnak. A résztvevők meghívott
etőadók segítségévet térképezhették fel az európai startup ökoszisztémát, ki]tönös

fĺgyelemmel a felsőoktatásban születő innovatív öttetek becsatornázására, az
egyetemi inkubátorok szerepére és lehetőségeire. A beszélgetés második fetében
pedig etső kézbőt hatthattak kütönböző európai startup programokról, il[. arró[, hogy

mĺlyen lehetőségei vannak egy magyar startupnak, aki a tanulás és fejtődés mellett
kicsit vitágot is szeretne látni. A rendezvényen 50 fő vett részt.

Józsefvárosi Üzleti Klub (április 26.)
Saját szervezésű program + catering
Az. ápritisi Üzleti ktub két etőadást fogtatt magában. Az. elsĺít Egry Attila,
atpolgármester tartotta, metyben Józsefváros köttségvetéséről, gazdasági

aktualitásairől., adozásáról beszétt. Ezt követte Bencze Dániet prezentációja, aki a
TNDR Service Kft..tőt érkezett hozzánk és a vissza nem térítendő pátyázati

tehetőségekrőt tartott etőadást. Az' esemény kötetlen beszélgetéssel,
kapcsolatépítésset zárult. Az eseményen 27 fő vett részt.

H13 Meetup (április 26.)
Saját szervezésű program
Tolnai Ákos etőadásának középpontjában annak a témának az átbeszétése áltt, hogy

milyen legyen az üzleti modelled, milyen csapdákat, tévedéseket érdemes elkerĹ]lni.
Gyakorlati pétdákon keresztül megvizsgálhattuk, hogyan érdemes előre gondotkodni,

mik a buktatók, mik azok, amire sokan nem gondolnak egy vállalkozás
elindításakor. Érdemes volt fontos, releváns kérdésekkel érkezni, mert a

résztvevőknek arra is tehetősége nyílt, hogy ezek megosztásával valóban hasznos,

személyre szabott megoldási javaslatot kapjanak. Az eseményen 20 fcí vett részt.
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. optimalizált tartalom marketing a gyakorlatban - SEo esettanulmány. (április 28.)
Saj át szerv ezésíj P rogra m' fizetett e lőadóva 1

Az etőadáson sok hasznos eszközzel és gyakorlati tippekkel ismerkedhettek meg a

tartatom gyártás és SEo terÜletén a résztvevők. Az etőadó Papp Gábor, sEo
szakember, a thepĺtch.hu/btog társatapítója. Ad etőadás során a szakember
megmutatta, hogyan kett egy blogposztot tartalmi szempontból optimalizálni,
előkészíteni közösségi megosztásra és indexálni a Google algoritmusa által. Ezt
nemcsak elmondta, hanem egy konkrét btog postot élesíthettek egyÜtt azok, akik
ellátogattak hozzánk. Az etőadáson 5í fő vett részt.

2016. majus

o Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(május 3., ĺ0., 17.,24.,31.)
Befogadott partneri rendezvény
A Hí3 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Május hónapban
az 5 atkalmon összesen 7 érdeklődő étt a tehetőségget.

. Magyar Üzletasszonyok EgyesÜtete közgyűlés (május 9.)
Befogadott partneri rendezvény
A májusi közgyűtés alkatmával az egyesület tagsága új tisztségviselőket vátasztott a

korábbi etnökség mandátumának tejárta miatt. Az Új, citfős etnökség 3:2 arányban
megszavazta Tar Juditot az elnöki poziciőĺa. Az atáírók bejelentését, valamint a
Fővárosi Bírósághoz benyújtandó dokumentumokat - Ĺ]gyvédi közreműködéssel - a régi
és az új etnökség közösen készíti ető. Az új etnök röviden ismertette az egyesület
megújítását cétzó koncepcióját és ethangzottak a jetentévőknek az év ll. fétévére
vonatkozó programjavaslatai is. A rendezvényen 8 fő vett részt.

. Amikor a biztos biztos nem biztos . A drámai változások kora (május 10.)
Saját szervezésű program
Kelemen Attita (cEo, ProSelf |nternational lnc.) etőadásában áttekinthettük a
negyedik ipari forradalom okozta kihívásokat, hatásokat és lehetőségeket társadalmi
és technológiai szempontbót egyaránt. A komoly témát hol elgondolkodtató, hol
vidám, interaktív formában vizsgáttuk. A meetupon 12 fő vett részt.

o Pá|yázat, fröccs és pogácsa (május ĺ7.)
Saját szerv ezésíj program
A H13 és a TNDR Service Kft. egy asztalhoz Ültetette e három összetevőt. Szeretettel
táttunk mindenkit, aki váttatkozóként szeretné fejleszteni a cégét és ehhez igénybe
Venne vissza nem térítendő pátyázati lehetőségeket, ezt pedig egy jó hangulatú
beszétgetés keretében tehették meg. Az eseményen .|2 fő vett részt.

. Vasvári Zsombor: Árazásról mindent (május ĺ9.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval

ľ.

i

I

I

I

Lr

ffi
fr,ll
l.:r. i

L' 165

I



Etőadónk Vasvári Zsombor, értékesítési szakember. Az etőadás során a szakember
bemutatta az árazás főbb modettjeit és megmutatta, hogy ő hogyan szokott árazási
kérdésben gondolkodni. Az eseményen résztvevőknek lehetőségük adódott kérdezni
iS, így akár konkrét megoldásra váró problémában is segítséget kaphattak az
érdektődők. Az etőadáson 30 fő vett részt.

Email marketing vs. adatvédelem (május 24.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
A következő előadásunkon sok hasznos eszközzel és gyakorlati tippekket
ismerkedhettek meg az e-maiI marketing adatvédelmével kapcsolatban érdektődők.
Etőadónk 7áborszky Mátyás Üzletember és marketing szakember. olyan cégek áttnak
mögötte, mint pétdául a BMW Magyarország kommunikációjáért fetetős Pole Position
rektám Ügynökség. Az etőadáson 8 fő vett részt.

Kedvezményes kamatozású mikrohitel józsefvárosiaknak workshop (május 27.)
Befogadott partneri rendezvény
Ezúttat workshop keretében nyítt tehetőség arra, hogy az érdektődők mindent
megtudhassanak a Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjáról,
mely józsefvárosi mikrovállalkozások számára nyújt kedvező kamatozásű hiteleket.
Az esemény a Budapesti Váttatkozásfejlesztési Közatapítvány szervezésében jött
[étre, melyen 5 f ő vett részt, ezáltal tehetőség nyítt a konkrét esetek
megbeszélésére.

Sikeres crowdfunding a gyakorlatban. A DoBox sztori. (május 31.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
A soron következő előadásunkon sok hasznos tanáccsal és gyakorlati tippekket
ismerkedhettek meg a közösségi finanszírozás terén. Etőadónk Molnár Máté, a
Kickstarteren 69 000 fontos közösségi finanszírozási kampányt bonyotító DoBox

Ügyvezetője volt. Az etőadás után további két aktuális kampány vezetője csatlakozott
és kerekasztat beszélgetéssel folytattuk az estét. Az eseményen 25 fő vett részt.

Józsefvárosi Üzleti Klub (május 3í.)
Saját szervezésíi program + catering
A májusi üzleti ktub négy etőadást fogtatt magában. Az. elsőt Egry Attila,
a[po[gármester tartotta, melyben Józsefváros köttségvetésérő[, gazdasági

aktualitásairól, adózásáról beszélt. Ezt követte Bobor.Baranyay Boglárka

,,Budapest legkedvezőbb váttatkozási hitet konstrukciójáról'' szótó etőadása, aki a
Budapesti Váttatkozásfejlesztési Közatapítványtól érkezett hozzánk. Végezetüt pedig
a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. két munkatársát hattgathattuk meg, először
a programiroda bemutatásárót Szűcs Mátyást, majd a FA|R rendszerről a gyakorlatban
Tóth Tündét. łz esemény kötetlen beszétgetéssel, kapcsotatépítésse[ zárult. Az
eseményen 20 fő vett részt.
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Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kłizatapítvány mikrohitel program tanácsadások
(június 7., 14., ?,1.,28.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mĺkrohitellel kapcsotatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és í3 óra közötti intervallumban történt. Június hónapban
a 4 alkalmon összesen ó érdektődő étt a lehetőséggel.

ötlettől a sikerig . Beszélgetés a Hí 3 áttal inkubátt csapatokkal (június ĺ.)
Saját szervezésíĺ program
A H13 és az AbitityMatńx közcis rendezvényén az általunk inkubátt fiatat startupokkal
ismerkedhettek meg az érdektődcík, akik saját történeteiken keresztÜt mesélték e[,

mit jelent ma az' hogy valaki az álmait, cétjait követi és igyekszik abbót megétni. Szó

volt többek között arról, egy cittetbőt hogy lesz vállalkozás, milyen kezdeti probtémák
merÜlnek fel, milyen az út a fennmaradáshoz, a munkatársakkal és váttatkozókkat
való kapcsolat erősítésének fontossága, valamint milyen más szemlétet kett ehhez,
hogyan formá|'ódsz ebben, mint ember. A beszétgetést Tolnai Ákos vezette,
kérdéseire a választ pedig az Artnroll Creative Solutions, a PONT5 Studio és a Solut
Ltd. munkatársa adta. Az eseményen27 fő vett részt.

Visual storytelling prezivel (június 2.)
Saját szervezésÍĺ program, fizetett előadóval
Következő eseményünkön a vizuális történetmesélés vitágába invitáttuk az
érdektődőket. A történetmesélés a marketing hatadó szintje, a vizuális
történetmesélés pedig a mesterfoka. Minden egyes előadáson önmagunk, a
projektÜnk Vagy a cégĺ.ink sorsa mú[ik. Ez alkalommal Csúsz |stván mesélt a hatásos
prezentácĺók receptjérőt. lstván atapító tagja az 5 éve indult PreziMagyarul.hu
szakértői csoportnak, ami 20,|5.ben megnyerte a Prezi Desĺgn Award-ot ó000

versenyző közÜt. Emellett 3 évig a Prezi.com Learn&Support csapatában került
kcizetebb a vizuális kommunikáció mesterségéhez. Az etőadás a kulcsfontosságú
vizuális szabályokra és a történetmesétés atapjaira fókuszátt. Gyakorlati tippeket,
rengeteg pétdát és inspirációt tartogatott a résztvevőknek, hogy következő
alkalommat még magabiztosabban átlhassanak a vetítővászon mellett. Az előadáson
30 fő vett részt.

online kereskedelem: a skálázhatóság titka (június 6.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Az esemény a Forbes és a H13 egy[ittműkcidésében jött [étre, az előadást pedig
Peréný András tartotta, aki az Insomnia RektámiJgynökség korábbi társtulajdonosa,
reklámszakember, Üzletfejlesztési tanácsadó, számos online váttatkozás
öttetgazdája, webáruházak Üzemeltetője. Mondanivatójának középpontjában két
kérdés áttt: Vajon mitől van az, hogy bizonyos webáruházak néhány hónap alatt
hatalmas növekedést érnek et, míg mások hónapokon, Vagy akár éveken keresztÜl
sem képesek ezt az eredményt etérni? Miért Van az' hogy bĺzonyos termékek
..mennek'', míg mások kudarcra vannak ítétve? Egy indutó online kereskedelmi
vállalkozásnak rengeteg dologra kell koncentrátnia. Etőadásunkon azt tudhatták meg

az érdektődők, hogy mi dZ, amivel könnyíthetik a mindennapjaikat, amikkel
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alacsonyan tarthatják a fix köttségeiket, csökkentik a pénzÜgyi nzikőt, és amivel egy
skátázható növekedést érhet et. Az előadáson 32 fő vett részt.

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete klubesemény (június 6.)
Befogadott partneri rendezvény
Az Egyesütet májusban megválasztott elnöke, Tar Judit mondott köszöntőt a júniusi
klubeseményen' majd a ,,Nyárköszöntő - az egészség jegyében'' címmel dr. Faragó
Katalin bőrgyógyász tartott előadást. Miután a hattgatóság minden információt
megtudott az aktuális nyári bőr-, haj- és körömápotásról, védelemről; tehetőségÜk
nyítt vásárolni az Egyesület azon vállalkozóitól, akik az egészséges étetmód
fenntartásával kapcsotatos termékeket, szotgáttatásokat árulnak. A rendezvényen 8

fő vett részt.

Üzleti tervíró tréning (június 7.,9.|
Befogadott partneri rendezvény
Sőregi Viktória és dr. Laczkó Zsuzsanna fetkészítő tréninget tartott a Hí3.ban, olyan
munkanélküliek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala áttat kiírt
áttáskeresők vállalkozóvá vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A tréning
elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientátt fetkészítés, amely váttatkozói
ismereteket nyújt a résztvevők speciális igényeĺre alapozva. A résztvevők egyénileg,
illetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
probtémáikat áttíthatják a kcizéppontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondotják végig ĺ.izleti ötletüket, a vállalkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és
kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a vátasztható jogi formákról, illetve a

váttatkozásindításhoz szükséges gyakorlati teendőkről, a kisvállalkozások
pénzÜgyeirol, az adózásról, a tikviditási probtémák etkerĹitésérő|,, az értékesítésrőt és
a marketingrőt. A második nap végére a jelentkezők etkészíthették Üzleti tervÜket,
mellyel a Munkaügyi Központ támogatására pályáznak. A júniusi tréningeken 5
résztvevő készítette el üzleti tervét.

Váltalkozói lehetőségek felismerése és teremtése (június 14.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Ez atkatommal Rajnai Richárd, a ,,7O1f az Ev Fiatal Váttatkozója'' díj birtokosa, a
Kötéltechnika.hu atapítója és tutajdonosa volt a vendégünk. Szó volt róla, hogy

milyen váttatkozói lehetőségek áttnak etőttÜnk 201ó.ban, valamint hogyan lehet
sikeres váttatkozást építeni, erősségeinkre alapozva. AZ' érdektődők azt is
megtudhatták, hogyan tekintsenek magukra és a világra úgy, hogy tehetőségek és

értékek szÜlessenek betőte. A résztvevcíknek arra is nyítt módjuk, hogy kérdezzenek

, így akár konkrét, vállalkozásukkal kapcsolatos kérdést is feltehettek a jelentkezők.
Az etőadáson ĺ8 fő vett részt.

Mire elég łjt év? - Az egyik első HW startup története (június 2í.)
Saját szerv ezésíj program
VendégÜnk volt Erki Szabolcs, a Remagine Technologies egyik alapítója,
szolgáltatásokért és azok fejlesztéséért felelős vezetője. 

^ 
7011.ben alapított cég

mérési és diagnosztikai rendszert fejleszt ipari gyártóváttatatok . jellemzően
nagyváttatati hotdingok magyar teányváttatatai - részére, mellyel előre jelezhetik
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kritikus berendezéseĺk meghibásodását. Az est folyamán szóba kerÜlt a kÜtfötdi
piacok meghódításának tehetősége, a Hardware Startupok magyarországi helyzete,
illetve a 201Z.ben a Primus Capital tőkeataptól kapott kockázati tőkebefektetés is.
Az eseményen í2 fő vett részt.

. lnkubált workshop (június 22.)
Saját szervezésű program inkubáltaknak, coworkereknek
A Váttatkozói lnkubácĺós Program részeként egy közös szurkolást szerveztljnk a
Magyarország-Portugátia EB mérkőzés atkatmábót. Ennek okán a jetentegi inkubáttak
és a házban dolgozó coworkerek nem formális keretek között is találkozhattak és
építhették a kapcsolataikat. A program célja nemcsak az ismerkedés volt, hanem
hogy létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik egymás munkáját,
váttatkozását; így Üzleti partnerségĺjkben és egyÜttműködésükben segíthessék
egymást. A programról nagyszerű visszajelzések érkeztek, a résztvevők kifejezték
azon igény[iket, hogy a munkakapcsolaton tú[, kötetlen programokon keresztüt még
jobban etmétyÜthetnek a bizalmi kapcsolatok. Az eseményen í2 fő vett részt.

. ötlettől az első mitlióig online (június 28.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
Következő eseményünkön az online váttatkozásindítás gyakorlati otdatát mutattuk be
a résztvevőknek. Szó volt többek közĺjtt arró[, hogyan tatátja meg valaki a hozzá ittő
váttatkozási ötletet, milyen tépéseket kell kcivetni az első bevételek megszerzéséig,
mennyi pénzre van szĹ]kség az induláshoz, valamint hogy milyen terÜleteket érdemes
kiszervezni és mit érdemes saját kézben tartani.
Az előadónk, Várhegyi Tamás 7 éve fogtatkozik online vállalkozások fejlesztésével, és
az elmúlt években több száz váttatkozónak segített online vállalkozást indítani. Az
etőadás részben inspirá[ó, részben gyakorlati alapokon nyugszik. Emellett
fetajántotta, hogy az előadás után megoszt egy áttata összeállított eszközlistát, ami
egy váttatkozás fejlesztése során értékes alapot jelenthet. Az etőadáson 51 fő vett
részt.

2016. jitlius

. Budapesti Váltalkozásfejlesztési Kłjzalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(július 5., 12., 19., ?6.,
Befogadott partneri rendezvény
A H,|3 helyet biztosított a mikrohitetlel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és í3 óra közötti intervallumban történt. Jútius hónapban
a 4 alkalmon összesen 2 érdektődő élt a tehetőségget.

. Üzleti tervíró tréning (júlĺus 12., 18.|
Befogadott partneri rendezvény
Sőregi Viktória és dr. Laczkő Zsuzsanna fetkészítő tréninget tartott a H,|3.ban, olyan
munkanélküliek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala áttat kiírt
áttáskeresők váttatkozóvá vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A tréning
elméleti alapokon nyugvó gyakorlatońentátt fetkészítés, amely váttatkozói
ismereteket nyújt a résztvevők speciátis igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg,
iltetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
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probtémáikat áttíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondotják végig üzleti ötletüket, a vállalkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és

kockázatait. Atapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a

vállalkozásĺndításhoz szÜkséges gyakorlati teendőkről, a kisvállalkozások
pénzĹigyeiről, az adózásról, a tikviditási probtémák elkerü[éséről, az értékesítésrőt és
a marketingrőt. A második nap végére a jelentkezők elkészítik i.lztetĺ tervüket,
metlyel a Munkaügyi Központ támogatására pályáznak. A jútiusi tréningen 4 résztvevcí
készítette e[ Üzleti tervét.

2016. augusztus

. Budapesti Váltalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(augusztus 2.,9., í6.' 23.' 30.)
Befogadott partneri rendezvény
A Hí3 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Augusztus
hónapban az 5 alkalmon tisszesen í érdektődő étt a tehetőségget.

. Üzleti tervíró tréning (augusztus 3., 5.)
Befogadott partneri rendezvény
Sőregi Viktória és dr. Laczkő Zsuzsanna fetkészítő tréninget tartott a H13.ban, olyan
munkanél'küliek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiírt
áttáskeresők váttatkozóvá vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A tréning
etméleti atapokon nyugvó gyakorlatońentált fetkészítés, amety váttatkozói
ismereteket nyújt a résztvevők speciális igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg,
illetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglatkozásoknak, saját kérdéseiket,
probtémáikat áttíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondotják végig üzleti ötletÜket, a vállalkozásalapítás, műk<idtetés lehetőségeit és

kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a

vállalkozásindításhoz szÜkséges gyakorlati teendőkről, a kisvállalkozások
pénzÜgyeirőL, az adózásról, a tikviditási probtémák elkerütéséről., az értékesítésrőt és

a marketingrőt. A második nap végére a jelentkezők elkészítik iizteti tervĺ.iket,
mellyel a MunkaÜgyi Központ támogatására pályáznak. Az augusztusi tréningen 2
résztvevő készítette el Üzleti tervét.

lnkubátt workshop (augusztus 31.)
Saját szervezésű program inkubáttaknak, coworkereknek
A Váttatkozói |nkubációs Program részeként egy közös grittezést szerveztĺjnk, mely
augusztus utolsó napján egyszerre funkcionált nyárzárőként és szezonnyitóként.
Ennek okán a jetentegi inkubáttak és a házban dolgozó coworkerek informális keretek
között is találkozhattak és építhették a kapcsolataikat. A program célja nemcsak az
ismerkedés vo[t, hanem hogy létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik
egymás munkáját, vállalkozását így Üzleti partnerségükben és együttműködésükben
segíthessék egymást. Az eseményen 31 fő vett részt.
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Budapesti Váltalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(szeptember 6., 13., 2O., 27.)
Befogadott partneri rendezvény
A H,|3 hetyet biztosított a mikrohitellel kapcsotatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként .|0 és í3 óra közcitti intervaltumban ttjrtént. Szeptember
hónapban a 4 alkalmon összesen 6 érdektődő étt a tehetőségget.

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete klubesemény (szeptember 12.)
Befogadott partneri rendezvény
''Brexit e[őtt, Brexit után'' címmel Karsai Judit és Ĺatykő Szilvia beszéltek az angliai
EU-tagság megszüntetésével kapcsolatos vitárót a médĺa és a hétköznapi élet
vetÜletében. A későbbiekben szó esett a kitépés várható következményeirőt is. A
rendezvényen 1f fő vett részt.

citlettől a sikerig . Beszélgetés a Hĺ 3 áttal inkubált csapatokkal (szeptember ĺ 3.)
Saját szervezésű program
Rendhagyó módon a Ház falain kívlil, a ProjectPlacc.on tartottuk az előadást. A
Vodafone áttat létrehozott rendezvénysorozat az egyetemi hattgatók számára
készült, hogy pozitív pétdákat lássanak és inspirációt nyerjenek az etőadásokbót. A
H13 és az AbitityMatrix közös rendezvényén az áttatunk inkubátt fiatal startupokkal
ismerkedhettek meg az érdektődők, akik saját történeteiken keresztül mesélték el,
mit jelent ma az' hogy valaki az álmait, cétjait követi és igyekszik abbót megétni. Szó
vott többek között arról, egy öttetbőt hogy lesz vállatkozás, milyen kezdeti probtémák
merülnek, milyen az út a fennmaradáshoz, a munkatársakkal és váttatkozókkat vató
kapcsolat erősítésének fontossága, valamint milyen más szemlétet kett ehhez, hogyan

formátódsz ebben, mint ember. A beszétgetést Totnai Ákos vezette, kérdéseire a
választ pedig az Artnroll Creative Solutions, a PONT5 Studio és a Solut Ltd. adta. Az
eseményen 40 fő vett részt.

Üzleti tervíró tréning (szeptember 21.|
Befogadott partneri rendezvény
Sőregi Viktória és dr. Laczkó Zsuzsanna fetkészítő tréninget tartott a H13-ban, olyan
munkanélkÜliek számára, akĺk a Budapest Főváros KormányhÍvatala áltat kiírt
áttáskeresők váttatkozóvá vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A tréning
elméleti alapokon nyugvó gyakorlatońentátt fetkészítés, amely váttatkozói
ismereteket nyújt a résztvevők speciátis igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg,
illetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
probtémáikat áttíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondotják végig Üzleti ötletüket, a vállatkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és
kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a
vállalkozásindításhoz szÜkséges gyakorlati teendőkről, a kisváttatkozások
pénzÜgyeiről, az adózásról, a tikviditási probtémák etkerĹjtéséről, az értékesítésrőt és

a marketingrőt. A második nap végére a jetentkezők etkészítik Üzleti tervĺiket,
mettyet a Munkaügyi Központ támogatására pátyáznak. A szeptemberi tréningen 1
résztvevő készítette el üzleti tervét.

. Emich Szabolcs: Facititálás 10ĺ (szeptember 22.)
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Saját szerv ezésíj p rogram' fizetett előadóva l

Következő eseményÜnkön a facilitátás vitágába invitáltuk az érdeklődőket. Előadónk,
Emich Szabolcs a facitĺtátás szakértője. Kisebb-nagyobb szervezeteknél segít a
hatékony munkakörnyezet és cégvezetés fetáttításában. A Facititátor Műhety keretein
betĺjt számos tréninget tartott már cégeknek és kezdő vállalkozóknak.
Az este során vott szó a facititátás elméletéről, de a gyakorlat sem maradhatott el. A
konkrét praktikus gyakorlatokat lelkesen fogadták a részvevők, ami ennek
köszönhetően nagyon eredményesnek bizonyult. Az esemény zárásaként egyéni
kérdések feltételére is nyítt tehetőség. Az eseményen 25 fő vett részt.

Perényi András: Shopify: hogyan adj el a neten? (szeptember 27.)
Saját szervezésíĺ program' fizetett előadóval
Rendhagyó módon a Ház falain kívÜl, a ProjectPlacc.on tartottuk az etőadást. A
Vodafone áttat létrehozott rendezvénysorozat az egyetemi hattgatók számára
készült, hogy pozitív pétdákat lássanak és inspirációt nyerjenek az etőadásokbő.. Az.

előadáson a résztvevők sok hasznos eszközzel és gyakortati tippekkel ismerkedhettek
meg a webáruház építés terÜletén. Etőadónk Perényi András reklám- és startup
múttját maga mögött hagyva webáruházakkal foglatkozik. András etőadásában kitért
egy webáruház indításának jelentősebb kérdéseire, többek kcizött az alábbiakra:
products (termékfotók, termékleírások), webáruház (domain, fejlesztés), fizetési
rendszer, akvizíciós csatornák (honnan lesz vásárló), logisztika (ki száttítja ki a
termékeket), customer support (ki válaszotja meg a telefonokat), jogi háttér. Az
eseményen volt lehetőség kérdezni Andrástól, így ha valakĺ konkrét megoldásra váró
probtémával érkezett , az ezzel kapcsolatos kérdések is megválaszolásra kerülhettek.
Az eseményen ,|02 fő vett részt.

Józsefvárosi Üzleti Ktub (szeptember 27.)
Saját szervezésÍĺ program + catering
A szeptemberi Üzteti ktub két etőadást fogtatt magában. Az etsőt Bobor-Baranyay
Boglárka ,,Budapest legkedvezőbb váttatkozási hitel konstrukciójáró['' szóló előadása,
aki a Budapesti Váttatkozásfejtesztési Közatapítványtól érkezett hozzánk. Majd Vikár
Béta a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. egy munkatársát hattgathattuk meg,
amely a programiroda bemutatásárót szólt. Az eseményen24 fő vett részt.

o lnkubált workshop (szeptember 29.)
Saját szervezésű program inkubáltaknak, coworkereknek
A Váttatkozói lnkubációs Program részeként közös bográcsozást szerveztÜnk. Ennek
okán a jetentegi inkubáttak és a házban dolgozó coworkerek informátis keretek között
is találkozhattak és építhették a kapcsolataikat. A program cétja nemcsak az
ismerkedés vo[t, hanem hogy létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik
egymás munkáját, váttatkozását így ljzleti partnerségükben és egyÜttműködésükben
segíthessék egymást. Az eseményen f7 fő vett részt.

2016. október

. Magyar Üzletasszonyok Egyesülete klubesemény (október 3.)
Befogadott partneri rendezvény
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A ,,Nem celeb, csak híres'' című könyve kapcsán hangzott el beszélgetés Szegvári
Katatinnat a média mai helyzetérőt. Katatin kiáttt amettett, hogy a kereskedelmi
tévék üzleti vállalkozások, amelyek a piac szabátyai szerint működnek. A
rendezvényen 12 fő vett részt.

Budapesti Vátlalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohiteI program tanácsadások
(október 4., 11., 18., f5.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 hetyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként í0 és 13 óra kcizötti intervallumban történt. október
hónapban a 4 alkalmon összesen 6 érdektődő étt a tehetőségget.

Vátlalkozó anyukák (október í í.)
Saját szervezésíÍ program
A következő rendezvényÜnk vendégei olyan fiatal anyukák, akik a gyereknevelés
mellett újabb és újabb kihívásokat keresnek és olyan vállatkozásokat hoztak létre,
melyben <jtvöződik a szakmaiság, az önfejtődés igénye és az anyaság. Vendégeink:
Táncsics Judit, a Ptukkido egyik kitatátója, eredeti végzettségét tekintve
pszichológus. Szabó Ági, portré- és családi fotós, a MoMents365 fotóprojekt és
közösség atapítója. Katona Eszter, a babyberry és a Pici Piac megálmodója, szintén
a gyermekváttatás hatására fordított hátat karrierjének. Az eseményen 14 fő vett
részt.

Üzleti tervíró tréning (október ĺ 2.)
Befogadott partneri rendezvény
Sőregi Viktória és dr. Laczkó Zsuzsanna fetkészítő tréninget tartott a H13.ban, olyan
munkanélkÜliek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala áttat kiírt
áttáskeresők vállalkozóvá vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A tréning
elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientátt fetkészítés, amely váttatkozói
ismereteket nyújt a résztvevők speciátis igényeire alapozva. A résztvevők egyéni[eg,
illetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
probtémáikat áttíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondotják végig Üzteti öttetÜket, a vállalkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és
kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a
vállalkozásindításhoz szÜkséges gyakorlati teendőkről, a kisvátlalkozások
pénzĺJgyeiről, az adózásról, a tikviditási probtémák elkerÜlésérő|, az értékesítésrőt és
a marketingről. Az októberi tréningen ĺ résztvevő készítette el üzleti tervét.

Vasvári Zsombor: Árazásról mindent (október í3.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóvat
Etőadónk Vasváń Zsombor, értékesítési szakember. Az előadás során Zsombor
bemutatta az árazás főbb modettjeit és megmutatta, hogy ő hogyan szokott árazási
kérdésben gondolkozni. Az eseményen résztvevőknek lehetőségÜk adódott kérdezni
Zsombortót, így akár konkrét megoldásra váró probtémában is tudott segítséget
nyújtani. Az etőadáson 20 fcĺ vett részt.

. Mobilapp marketing és nemzetközi PR a Shapr3D.nél (október 18.)
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Saját szervezésű program' fizetett előadóval
A Shapr3D (http://shapr3d.com/) egy budapesti startup, amely egy közet 30 éves
iparágat próbát meg alapjaiban újragondolni. A Shapr3D termékét több tízezren
hasznátják, a világ minden pontjárót. Etőadónk Papp Gábor, aki arról mesélt hogyan
jutottak et idáig kevesebb, mint 1 év leforgása alatt. Hogyan lehet egy 3 fős cégget
az Apple látókörébe kerülni és harcba szállni a több száz fős versenytársakkal. Az
etőadáson 47 fővett részt.

!nkubált workshop (október 26.)
Saj át szerv ezésíj program i n kubáltaknak, coworkereknek
A Váttatkozói lnkubációs Program részeként közös bográcsozást szerveztÜnk. Ennek
okán a jetentegi inkubáttak és a házban dolgozó coworkerek informátis keretek között
is találkozhattak és építhették a kapcsolataikat. A program célja nemcsak az
ismerkedés volt, hanem hogy létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik
egymás munkáját, vállalkozását így üzleti partnerségükben és egyÜttműködésÜkben
segíthessék egymást. Az eseményen 20 fő vett részt.

Budapesti Vá t latkozásfej lesztési Köza tapítvány mi krohite I workshop (október 26. )
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi onkormányzat és a Budapesti Váttatkozásfejtesztési Közalapítvány
(BVK) együttműködésének köszönhetően kerületi székhetyű mikrovállalkozások
juthatnak kedvező kamatozású hitetekhez, feltételektőt fĹiggően akár 2,4 vagy 2,9%.

os kamattat. Az egyÜttműködést Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke és dr. Kocsis
Máté, polgármester január í3.án írta alá a H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési
Központban. A Józsefvárosi tnkormányzat, a BVK és a Hí3 közös szervezésében
workshopot tartottunk, melyen mĺnden érdeklődő meghatlgathatta a legfontosabb
tudnivalókat, feltehették kérdéseiket és egyéni konzultációkra is tehetőségük nyítt.
Az eseményt dr. Sára Botond, alpolgármester köszöntő beszéde nyitotta meg, melyet
Szalai Piroska és Bobor-Baranyay Bogtárka etőadási követtek. Az eseményen 31 fcĺ
vett részt.

A hatékony előadás művészete (október 26.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
Etőadónk, Sűdy lstván jelenleg a harmadik startup szekerét tolja, és mindemellett
vezető mentor volt a Vitágbank befektetésre felkészítő programjában, kezdetek óta
vezető trainer a bécsi Pioneers Festiválon és a portugát áttam megbízásábót a Web
Summit konferenciára is készít fel számos startartupot. lstván a Women Startup
Competition társalapítója és vezető trainere, és megtalálható számos Startup Live,
Startup Weekend, Lean Startup Machine rendezvényen. Szakterülete az előadás-
technika és a váttatkozások érték-ajánlatának (value proposition) fetfedése, így biztos
kezekben vagy, ha ő segít pitched kidotgozásában. Az elcíadáson 31 fő vett részt.
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. Üzleti tervíró tréning (november 2., 3., 8.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
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Sőregi Viktória és dr. Laczkó Zsuzsanna fetkészítő tréninget tartott, azok számára,
akik a H13 Váttatkozói lnkubációs Programjára kívánnak pátyázni. A tréning elméleti
alapokon nyugvó gyakorlatorientált fetkészítés, amely vátlatkozói ismereteket nyújt
a résztvevők speciális igényeire alapozva. A résztvevcík egyéni[eg, illetve
csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
probtémáikat áttíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondotják végig tjzleti ötletÜket, a váltalkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és
kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a
vállalkozásindításhoz szÜkséges gyakorlati teendcíkről, a kisvállalkozások
pénzügyeiro|, az adózásról, a tikviditási probtémák elkerÜléséről, az értékesítésrőt és
a marketingrőt. A novemberi tréningen 8 résztvevő készítette el Üzleti tervét.

Budapesti Váttalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohiteI program tanácsadások
(november 8., í 5., 22.,29.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellet kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként í0 és 13 óra közötti intervallumban történt. November
hónapban a 4 alkalmon összesen 5 érdektődő étt a tehetőségget.

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete közgyűlése (november 7.)
Befogadott partneri rendezvény
A közgyűtés szavazott az Alapító okirat módosításáról, amelyre a Civil törvény
változása miatt van szükség. A májusban megválasztott új atáírók bejelentését,
valamint a Fővárosi Bírósághoz benyújtandó dokumentumokat Ügyvédĺ
közreműködéssel - az elncikség készíti ető. A rendezvényen ó fő vett részt.

Webáruház építés felsőfokon (november 9.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
Valner Szabolcs, a Magyarországon piacvezető, közel egymĺttiárdos forgalmú, online
kontaktlencse és optikai szakÜzlet, az eoptika.hu atapítója, korábban a Vatera és a
NetRisk tulajdonosa igazi nagyágyúnak számít az online vállalkozásfejlesztési
világban. Beszélgetőtársa Perényi András jó néhány tépésset mögötte járva, több
sikeres, kisebb, közet százmilliós forgalmú online shop tulajdonosa, Shopify
tanácsadó, korábban az Insomnia Rektámügynökség atapítója. Az etőadáson 117 fő
vett részt.

Termékfejlesztés workshop (november 1 5.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
A workshop vezetője Vidos Péter, a Product Genie alapítója, ex-startupper, aki az
utóbbi 6 évben 4 kÜtönböző innovatív termék fetépítésében, piacra vitetében és
nemzetközi értékesítésében szerzett tapasztatatokat. Az etőadás során
áttekintettük a termékfejlesztési folyamatot, az egyes fázisok legfontosabb céljait,
feladatait és azokat a szakmákat, diszciplínákat, amelyek segítenek az ötleted
termékké formátásában. Az előadáson 30 fő vett részt.

A Hĺ 3 bemutatása a kerÜleti kiizépiskolák vezetőinek (november 28.)
Saját szervezésű program + catering
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Zékány Zoltán mesélt a H13 megalakulásának körülményeiről, az e[mú[t évek
eredményeiről, a tevékenységeinkről és a középiskolákhoz kapcsolódó
lehetőségekrőt. Ezután dr. Sára Botond Józsefváros alpolgármesterével válaszoltak a
hét intézményvezető áttat fettett kérdésekre. Végüt kötetlen formában folytatódott
a beszélgetés a Ház által biztosított kávé mellett. Az eseményen a Kövessi Erzsébet
Szakképző |skola és Gimnázium, a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és
Szakiskola, a Széchenyi lstván Gyakortó Kereskedelmi Szakkĺizépiskola, a Mándy |ván

Szakközépiskola és Szakiskola és a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző lskota és
Kottégium munkatársai vettek részt. Az eseményen í0 fő volt jelen.

. lnkubált workshop (november 29.)
Saját szervezésű program inkubáltaknak, coworkereknek

Meghívtuk a Szentpéterváron és Tel.Avivban szerencsét próbátó a BVK áttat
szervezett 4. Be Smart Verseny nyerteseit, hogy meséljenek magukról,
projektjeikrőL, az utazások és a verseny során szerzett tapasztalataikrót. A meghívást
elfogadta a Verseny második helyezettje, a kamera stabilizátort fejlesztcí Sybritto
csapata, és a negyedik helyezett Motibatl csapata, akik a stroke és más neurológiai
betegségek utáni fetépÜtést segíti, a mozgásszervi gondok mego[dását támogatja. Az
eseményen 20 fő vett részt.

. Józsefvárosi Üzleti Klub (november 29.)
Saját szervezésű program + catering
A novemberi Üzleti ktub két etőadást fogtalt magában. Az elsőt Egry Attila,
alpolgármester tartotta, melyben Józsefváros köttségvetéséről, gazdasági
aktualitásairól, adózásáról beszélt. Ezt követte Bencze Dániet prezentációja, aki a
TNDR Service Kft.-tőt érkezett hozzánk és a vissza nem térítendő pátyázati
tehetőségekrőt tartott etőadást. Az esemény kĺjtetlen beszélgetéssel,
kapcsolatépítésset zárult. Az eseményen 30 fő vett részt.

. Google Adwords gyorstalpaló (november 30.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Vrancsik János etőadásán a PPC (Pay Per Ctick) marketing alapjait mutatja be -

kampánytípusok, célzási lehetőségek, ajánlattéteti stratégiák, leggyakrabban mért
metrikák. Az előadás tematikájában inkább az alapokra helyeztük a hangsúlyt, az
elméleti alapozó után néhány gyorsan alkalmazható, gyakorlati tanácsot is
érintünk. Az előadáson 80 fő vett részt.

2016. december

o Magyar Üzletasszonyok Egyesülete klubesemény (december 5.)
Befogadott partneri rendezvény
Az egyesÜlet évzáró klubeseményét idén is a jótékonyság jegyében szeryezte.
A hagyományos rendezvényen a tagok és leendő tagok ezúttal is lehetőséget kaptak
vállalkozásaik bemutatására és kapcsolatépítésre egyaránt. A rendezvényen sor
kerÜlt a jótékonysági tombola, karácsonyi vásár, valamint a sÜtiverseny; és
természetesen az elmaradhatatlan árverés megtartására is. A rendezvényen 14 fő
vett részt.
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Budapesti Váltatkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(december 6., 13.,2.0.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként í0 és 13 óra közötti intervallumban történt. December
hónapban a 3 alkalom alatt összesen 3 érdektődő étt a lehetcíséggel.

. A zing Burger Story (december ĺ 3.)
Saját szervezésű program' fizetett előadóval
Meghívtuk Susánszky Ádámot, a Zing Burger társatapítóját, arrót kérdeztÜnk hogyan

építette fel sikeres vátlalkozását. A zlng Burger jelenleg a nagy nemzetközi márkák
mellett a legismertebb hamburgerezők közé tartozik. A márka öttetgazdája és
társtul'ajdonosa Susánszky Ádám rengeteg tanutság és nehézség árán érte el, hogy

ilyen előkető piaci szereplő legyen ma. Beszélgetésünkben szó volt Üzleti számokról,
branding és marketing kihívásokról, emberi kitartásrót és nem utolsó sorban sok-sok
hamburgerrőL. Az eseményen 25 fő vett részt.

. lnkubált workshop (december 20.)
Saját szervezésíĺ program i n ku bá ttaknak, coworkereknek
December 20-án megrendezésre kerijlt Központunkban az lnkubátt Karácsony
etnevezésű program, melynek célja, hogy a Váttatkozói |nkubációs Programban
szereplcí váttatkozásokkal, illetve coworker-einkkel egyĺJtt zárjuk az évet és

ÜnnepetjÜk közcis sikereinket. A meghitt hangulatban ettöttcitt pár óra kĺvátó
lehetőséget biztosított az inkubáttjainknak és coworker.einknek arra, hogy ne csak
egymás mellett dolgozó személyek legyenek, hanem erősebb kötődésű közösségé
válhassanak. Az eseményen 32 fő vett részt.

2. Diák program

2016. január

. EVS (Európai önkéntes Szotgátat) Tájékoztató (január 14.,26.|
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerÜnk, a Messzetátó EgyesÜlet januárban két alkalommal tartott EVS

tájékoztatót a l-tĺ3-ban. Az EVs (European Voluntary Service) két héttőt 12 hónapig
terjedő kütfötdi önkéntes munkatehetőség a non-profit szférában, elsősorban az
Európai Uniós országok valamelyikében, melyet az Európai Unió támogat. A
programban való részvételért pátyázni kell a nemzeti irodánát (ezt áttatában a fogadó
szervezet teszi meg), mely az önkéntes szolgálattal kapcsolatos Ügyeket kezeli. A
program cétja etősegíteni a fiatalok informális tanulását, és segíteni a hetyi
közösségeket. A résztvevő fiatalok az életre szótó étményen kíviil munkatapasztalatot
szereznek, fejlesztik megtévő nyelvtudásukat vagy új nyetvek ismeretére tehetnek
szert. A Messzelátó EgyesÜtet önkéntesei, Kiss Andrea és Hetyey Annamária által
tartott tájékoztatókon az érdektődő fiatatok megismerkedhettek az Európai Önkéntes
Szotgátat működésével, a jelentkezés menetével, a kÜldő és a fogadó szervezet
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szerepéVel. A januári tájékoztatókon nagy volt az érdektődés az első találkozón 20,

a másodikon ,|5 fő vett részt.

. University of South Denmark szeminárium (január 23.)
Befogadott partneri rendezvény
A január 23-án rendezett University of South Denmark szeminárium cétja az vo[t,

hogy a dániai továbbtanutás iránt érdektődő diákok minét több hasznos információt
kapjanak a University of South Denmark áttat indított angol nyelvű képzésekrőt. A
szeminárium első felében az egyetem hattgatója tartott izgalmas prezentáciőt az
egyetemről, az egyes szakokról, az egyetemi é[etrő[, a dániai munkalehetőségekről,
az életvitetrőt és egyéb praktikus dotgokrót. Az etőadás után a résztvevőket
foglalkoztató kérdések is megválaszolásra kerÜltek, a jelenlévők sok praktikus

információval gazdagodtak a fetvéteti jelentkezés menetétől kezdve, a

szálláskeresésen át, a képzések utáni szakmai ösztĺindíj tehetőségekig. A

szemináđumon ó0 fő vett részt.

2016. február

. EVS (Európai önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (február 4., 18.)

Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerĹink, a Messzelátó Egyesütet két alkalommal tartott EVS tájékoztatót
a H13-ban. A februári tájékoztatókon is nagy volt az érdeklődés az első találkozón
13, a másodikon ,|7 fő vett részt.

. A változás logikája (február 6.)
Befogadott partneri rendezvény
A dételőtt szakmai programmat kezdődött. Gondolatébresztő szombat reggeli
tömörÜtés beszélgetéssekkel, networkinggel, árral szemben úszókkal, álmodozókkal
és megvalósítókkal. A beszélgetés fő témái voltak: a kis és nagy változások kÜtső és

betső fettételei, mi szÜkséges ahhoz, hogy etérjÜk, valami másképp legyen, mint
ahogyan van, mibe kapaszkodjunk, amikor nem m€9Y, hogyan lesz a sok kis tépésbőt

vatódi eredmény. Az eseményt KÜttői Péter nyitotta meg beszélve a változás
togikájárót, ezt követte a beszélgetés innovátorokkal: L. Ritók Nóra (|gazgyöngy

Atapítvány), Czeizel Barbara (Korai Fejtesztő Központ), Havasi Zottán (Budapest Bike
Maffia), Jakab Áron (Fruit of Care), Küttői Péter (Bátor Tábor Atapítvány). A détután
a Youth2Youth társadalmi innovációs verseny döntőjévet fotytatódott. Te mit tennél
annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű fĺatalok jcivője éthetőbb legyen? A
Youth2Youth társadalmi innovációs versenyben résztvevő fiataloknak már van

válaszuk erre a kérdésre. A verseny nyilvános döntőjén megismerhettÜnk 7 lelkes és

kreatív csapatot és megoldási terveiket. Az eseményen 130 fő vett részt.

o Fürge Diák Matrica (február í6. . március ĺ6.)
Befogadott partneri rendezvény
Február 16-án fetkerÜtt egy FÜrge Diák matrica a H,|3 autájának padtójára, egy hónap

időtartamra. Aa' |skolaszövetség kezdeményezésének cétja a diákoknak szőLő

munkalehetőségek népszerűsítése, hirdetése egy olyan nyereményjáték keretében,
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amiben a vátlatkozó szettemű fiatatok akár jutatomban is részesülhetnek. tsszesen
20 fő vett részt.

o Szeryezett ház bemutatás diákoknak (február 22.)
Saját szervezésű program
Egy budapesti középiskotai kottégĺumból érkezett hozzánk megkeresés, miszerint
szeretnék, ha bemutatnánk nekĺk a H13-at. A program egy etőadással kezdődcjtt,
melyben elmondtuk a legfontosabb információkat a ház történetéről, majd
részletesen bemutattuk mind a diák-, mind a vátlalkozásfejlesztési
tevékenységeinket. Ezután - a nagyrészt végzos középiskotás diákok - fettehették
felmerÜlő kérdéseiket, ami kis bátorítás után nagy sikert aratott és jobbnát, jobb
egymás számára is hasznos téma került a beszélgetés középpontjába. A
legnépszerűbbek ezek közÜl a pátyavátasztás, saját váttalkozás indítása, valamint
érdektődés dĺákprogramjaink iránt. VégezetĹlt egy körbevezetést tartottunk, ahol a
gyakorlatban is megmutattuk az elméletben említetteket. Az eseményen 25 fő vett
részt.

. FDE Café és RendkívÜti Kłizgyűlés (február 24.)
Befogadott partneri rendezvény
Az FDE RendkívÜti Közgyűtésének összehívására személyi változás miatt volt szükség,
a megÜresedett hely sorsáról szavazás keretében döntöttek az illetékesek. Ezt
követően a résztvevők egy izgalmas, évindító FDE Cafén vehettek részt, ahol a
diákszervezetezés melletti munkavállatás témája kerül terítékre. Minden bizonnyal
ez a kérdéskör minden diákszervezetezőt foglalkoztat. A Ketty Services Hungary
képvisetetében Földes Péter (Sourcing Hub Manager) és Szabó András (Campus
Recruitment Coordinator) vettek részt etőadóként, moderátorként. Cétjuk a
diákszervezeti tagokat, főiskotai/egyetemi hattgatókat több tehetőségget is
megismertetni. Egyrészt HR tanácsadó váttatatként bemutatták, miben tudnának a
segítségükre lenni, akár diákszervezeti tagként, akár diákként. Továbbá ismertették
azokat a lehetőségeket, amelyek várhatók az SSC szektorban' a magyar gazdaság
egyik legdinamikusabban fejtődő területén. A Cafe második fetében az előadók a
véleményekre, kérdésekre, elképzelésekre voltak kíváncsiak az addig
elhangzottakkal kapcsolatban, illetve meg akarták tudni, milyen munkaerőpiaccal
kapcsolatos kihívásokkal, problémákkat szembesülnek a résztvevők, hogy a jövőben
HR tanácsadó váttatatként segíteni tudják e kérdések megoldását. Az eseményen 35

fő vett részt.

2016. március

. EVS (Európai önkéntes Szotgálat) Tájékoztató (március 3.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerljnk, a Messzelátó Egyesĺ.itet két alkalommal tartott EVS tájékoztatót
a Hí3-ban. A márciusi tájékoztatón70 fő vett részt.

. BEST Budapest Karrier Napok és Mérnökverseny (március 8.í 1.)
Befogadott partneri rendezvény
A BEST Budapest Case Study elnevezésű mérn<jkverseny résztvevőinek lehetősége
nyílt rá, hogy segítsenek megoldani a Procter & Gamble esettanulmányi probtémáját.
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Ha pedig valaki inkább barkácsolni szeret, akkor a MoL és az E.oN által szponzorált
Team Design Verseny keretében tatáthatott testhezálló feladatokat, hiszen itt minden
előzetes készÜtés nétkÜt a helyszínen kellett megépítenĺ egy működő szerkezetet.
A versenyt megelőző két napban karrierprogramokon vehettek részt az érdektődők.
A keddi napon szakemberek tartottak etőadást arró[, hogy hogyan találhatja és

szerezheti meg az ál[ást, ami hozzá ittik. Az lT Napon, szerdán, gyakortó mérnökök,
informatikusok, |T vezetők meséltek a cégüknét lévő karrierutakról, projektekről és

mindennapokról. Rövid prezentációik után kötetlen beszélgetések során tudhattak
meg tőtÜk mindent. Az eseményen a 4 nap alatt összesen 1í0 fő vett részt.

Nemzeti Sörpingpong Liga. H13 Kupa (március 17.)
Befogadott partneri rendezvény
A Ktizpont szabadĺdős színterének megvalósítása szempontjábót fontos, hogy olyan
programoknak, tevékenységeknek adjunk helyt, metyek valóban népszertĺek a
fiatalok körében és emellett közösségformátó szerepet is betöltenek, ezzel is
elősegítve a H13 széles körű ismerté tétetét. A Magyar Sörpingpong EgyesÜtet

szervezésében kerül megrendezésre a Nemzeti Sörpingpong Liga, melynek soron

következő fordutója a H13.ban kerÜlt megrendezésre. A sörpingpong kupán 64 csapat
versengett a győzetemért. Érdektődőkket együtt a rendezvényen ,|50 fő vett részt.

o FDE Akadémia (március 24.)
Befogadott partneri rendezvény
Az FDE Akadémia soron következő tréningje az ,,Értem! Érzem! Érted! - Asszertív
kommunikáció'' címet viselte, melynek keretében tehetőség volt megtapasztalni
hogyan szÜlethetnek a legbonyolultabbnak tűnő helyzetekben is jó megoldások. A
tréninget Fütöp Tamás és Pávet Luca tartották. Az eseményen 15 fő vett részt.

2016. aprilis

o FDE megbeszélés (ápritis 5.)
Befogadott partneri rendezvény
Aház diákközpont profitjának szempontjábót fontos, hogy minét több diákszervezet
tevékenységét tudja támogatni, hogy ezá[tal minél szélesebb hattgatói rétegekkel
ismertessÜk meg a H13 funkcióit és az áttata kínátt lehetőségeket. Az FDE ebben
partnerünk, április hónapban úgy tudtuk segíteni munkájukat, hogy megbeszéléshez
biztosítottunk helyet nekĺk. Az alkalmon í0 fő vett részt.

o EVS (Európai önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (ápritis 7., 21.\
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerÜnk, a Messzelátó Egyesütet havi két alkalommal tart EVs

tájékoztatót a Hĺ3-ban. Az ápritisi tájékoztatókon nagy volt az érdektődés, összesen

32 fő vett részt rajtuk.

. ELTE PPK Kari Napok záró buli (április ĺ4.)
Befogadott partneri rendezvény
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre ker[jlt az ELTE PPK Kari Napok
rendezvénysorozat. Ebben a négy napban kiemelten fontosnak tartották, hogy
mindenki megtalálhassa a számára érdekes és szórakoztató programokat, ezért
igazán változatos eseményekket készüttek, a minél szélesebb cétközönség elérése
érdekében. A négy nap zárásaként egy bulira kerÜlt sor, melynek a H13 adott otthont.
Az eseményen 150 fő vett részt.

HuPSA Magyar Gyógyszerészhallgatók EgyesĹilete: lpari gyógyszerészet tréning
(ápritis í 5.)
Befogadott partneri rendezvény
Új szakmai partnerÜnk első nagy rendezvényére keri.itt sor a H13-ban. Egy a HuPSA
által szervezett tréningre, melynek keretein belĹjl kb. 30 perces előadásokat
hallhattak a diákok a legnagyobb magyar győgyszergyárak, ipari szervezetek
képvisetőitől, Az esemény kivételes lehetőséget biztosított a hattgatóknak, hogy első
kézbőt kapjanak információt a szakmában dolgozóktól, valamint arra' hogy
kapcsolatot és közösséget építhessenek. A programon 80 fő vett részt.

2016. május

. FDE Akadémia: Padawan és Jedi mester, avagy a hatékony tudásátvétel és
tudásátadás (május 5.)
Befogadott partneri rendezvény
A tréningiink során többek között olyan eszközöket és módszertant mutattunk meg,
amely segít hatékonyabban átadni, iltetve átvenni a tudást és a delegátandó
feladatokat. A tudásátadás sikerességéhez nagybanhozzájárut a két fél mentalitása,
cétja és motivációja is, így a módszertan mellett ez volt a másik irányadó téma. A
tréningen 17 fő vett részt.

. EVS (Európai önkéntes Szolgátat) Tájékoztató (május í0.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerljnk, a Messzelátó EgyesÜlet május hónapban egy alkalommal tartott
EVS tájékoztatót a H13-ban. Az májusi tájékoztatőn 19 fő vett részt.

. EVS (Európai önkéntes Szotgátat) Tatátkozó (május 12.)
Befogadott partneri rendezvény
A Messzelátó EgyesÜlet immáron harmadik alkalommat készütt rendhagyó EVS

Tájékoztatóvat. A tatátkozó cétja az volt, hogy miné[ több ex-EVS önkéntesük mesétje
el a történetét és ossza meg a tapasztalatait valamint megmérettetéseinek
tanutságát. Étmények, tippek, jć, tanácsok és válaszok a Miértekre.
A Mit és Hogyan kérdések esetében pedig a Messzelátós csapat segített a válaszaival.
Az eseményen 32 fő vett részt.

. ELTE PPK Kari Buti (május í2.)
Befogadott partneri rendezvény
A Hí3 tatátkozási pontként is funkcionát a kerÜteti egyetemisták számára, ezért
biztosít lehetőséget a szakmai programok mellett szabadidős tevékenységek számára

[..
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ĺs. Az ELTE PPK hattgatói május 12.én tartották egyetemi butijukat a H13-ban. Az
esemény közösségformátó szerepet tölt be, valamint segít a hattgatók körében
népszerűsíteni a H13 intézményét. A rendezvényen kd,zel 120 hattgató vett részt.

2016. junius

o EVS (Európai önkéntes Szolgátat) Tájékoztató (június 2.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerÜnk, a Messzelátó EgyesÜlet június hónapban egy alkalommal tartott
EVS tájékoztatót a H13-ban. Az júniusi tájékoztatón 13 fő vett részt.

. BEST Budapest megbeszélés (június 8.)
Befogadott partneri rendezvény
A BEST (Board of European Students of Technotogy) egy nemzetkcizi, növekvő,
nonprofit szeryezet, mely 1989 óta biztosít kommunikációs, kooperációs és csere-
lehetőségeket Európa mérnökhaltgatói számára. A BEST 33 országban 95 Helyi
tagozatával egy növekvő, jólszervezett, fiatal és innovatív diákhátózatot atkot. Több
mint 4000 aktív tagot számlálnak, akik éves szinten több mint 100 programot
szeryeznek, mellyel majdnem egymittió hattgatót érnek et. A BEST Budapesttel7014
júniusa óta áltunk partneri kapcsolatban. Júnĺus hónapban úgy tudtuk segíteni
munkájukat, hogy megbeszéléshez biztosítottunk helyet nekik. Az alkalmon 10 fő vett
részt.

2016. jtilius

. EVS (Európai önkéntes Szolgátat) Tájékoztató (jútius 5.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerÜnk, a Messzelátó Egyesütet jútius hónapban egy alkalommal tartott
EVS tájékoztatót a H13.ban. Az jútiusi tájékoztatőn7 fő vett részt.

. Magyar Sörpingpong EgyesÜlet (július 5., 14., 21., 28.)
Befogadott partneri rendezvény
A Magyar Sörpingpong EgyesÜtet (MsE) 2012 augusztusában a[aku[t, és célja, hogy a

Sörpingpong (Sörpong, Beer Pong) játékot, illetve annak változatait népszerűsítse
Magyarországon, valamint minden formáját szervezett keretek közé fogja, minden
érdektődő számára lehetőséget biztosítson a játék gyakorlására.
A Magyar Sörpingpong EgyesÜtet rendszeresen rendezi a H13-ban a Nemzeti
Sörpingpong Liga fordutóit és egyéb szabadidős programjai. Jútius 5.én sikeresen
megrendezésre kerÜlt az első 1v1 Sörpingpong Kupa, ahol a megszokott kétfős
csapatok helyett egyéni indutók kÜzdöttek az első hely megszerzéséért.
Jútius 14-én és a következő kettő csĹjtörtökön lebonyolították a Nyári Serpingpong
Kupa ||., |||. és |V. fordutóját is. A négy rendezvényen összesen több mint 200 fő vett
részt.

2016. augusztus
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EVS (Európai önkéntes Szolgátat) Tájékoztató (augusztus 4.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerÜnk, a Messzelátó EgyesÜtet jútius hónapban egy alkalommal tartott
EVS tájékoztatót a H13-ban. Az augusztusi tájékoztatón ĺ1 fő vett részt.

Magyar Sörpingpong EgyesÜlet (augusztus 4., 9.)
Befogadott partneri rendezvény
Augusztus 4-én sikeresen megrendezésre került a Nyári Serpingpong Kupa V.
fordulója, majd 9-én a döntő esemény is. A két rendezvényen összesen több mint 150
fő vett részt.

BEST Budapest - Őszi kurzus (augusztus 29. - szeptember ĺ.)
Befogadott partneri rendezvény
A BEST (Board of European Students of Technology) egy nemzetközi növekvő
nonprofit szervezet, mety 1989 óta bĺztosít kommunikációs, kooperációs és csere-
lehetőségeket Európa mérnökhaltgatói számára. A BEST 33 országban 95 Helyĺ
tagozatávat egy növekvő, jől. szervezett, fiatal és innovatív diákhátózatot atkot. Ttibb
mĺnt 4000 aktív tagot számlálnak, akik éves szinten több mint í00 programot
szerveznek, mellyel majdnem egymittió hattgatót érnek et. A BEST Budapestte.2014
júniusa óta áttunk partňeri kapcsolatban, ennek keretén betüt 20í6. augusztus zg.tő|,
szeptember 1-ig az oszi kurzus nevű rendezvényét tartotta a H13.ban. A
rendezvényen összesen több mint í00 fő vett részt.

2016. szeptember

EVS (Európai önkéntes Szolgátat) Tájékoztató (szeptember 6., 29.|
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó EgyesÜtet két alka[ommal tartott EVS tájékoztatót
a H13-ban. Szeptember 29-én rendhagyó módon a Vodafone áttat szervezett
ProjectPlacc-on kerÜlt megrendezésre a havi nagy tájékozatató a Hĺ3 segítségével,
ahot 4 korábbi önkéntes mesélt a tapasztatatirót. A szeptemberi tájékoztatókon 94
fő vett részt.

Globono Budapest (szeptember 15., 20.)
Befogadott partneri rendezvény
A Globono projekt a társadalmi fetetősségváttatás jegyében alakult 201ó nyarán, és a
civil szféra jobbá tétetét tűzte ki a zászlajára. A négy pittérbőt áttó projekt egyik
legfontosabb és a tegetső eleme a pro bono consulting, azaz az ellenszotgáttatás
nétkiiti i.izleti tanácsadás. A Globono szerepe a következő: civil szervezetek
probtémáit csatornázzák olyan motivált egyetemisták felé, akik a tudásukat és
idejüket arra áldozzák, hogy egy fontos társadalmi probtémát egy í0 hetes periódus
alatt megoldjanak, ameIlett, hogy szakmaspecifikus tudást és tapasztalatot
szereznek. Az etső 10 hetes periódus 201ó szeptemberétől decemberéig tart.
A problémamegoldás folyamatát egy.egy vezető tanácsadó cégtőt érkező mentor
segíti, akik koordinátják és tapasztalatukkal segítik a 4 fős csapatok működését.
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A H13 felismerve ezt az előremutató kezdeményezést, együttműködési szerződést
kötött a Globono-val, így szeptember 15-én a Házban tartották meg a nyitó
ceremónĺát. Etsőként az alapító tagok meséltek a Globono ötletének szÜletéséről,
illetve rövid- és hosszútávú cétjaikrót, ezután a pilotprojektben résztvevő
tanácsadókat és civil szervezetek vezetőit hallhattuk. Végüt az első körbe bekerÜlő
csapatok kerÜltek kihirdetésre, akik szeptember 20.án szintén a Házon belÜl részt
vettek az első képzésen. A két esemény résztvevőinek száma: 65 fő.

2016. október

o FDE - GyíÍlés, Jövőalkotó Gyűlés (október 7., 20.)
Befogadott partneri rendezvény
Az FDE (Fetsőoktatási Diákszervezetek Egyesülete) sok szakmai diákszervezetet
magában foglaló, 2001.ben indított kezdeményezés. Ernyőszervezetként
politikamentes, nem profitorientált egyesÜletként működik az országban.
Tagszervezetein keresztül ott van szinte valamennyi felsőoktatási intézményben a
műszaki, közgazdasági, orvosi, jogi, kutatói szakterÜleteken egyaránt. Az FDE

tagszervezetei révén ma a magyar fetsőoktatás vezető ernyőszervezete, amely
komoly nemzetközi, gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerrel rendetkezik. Az
október 7.i gyűtésen az FDE munkatársai tartottak gyűlést, majd a 20-i rendezvényen
az FDE tevékenységérőt és jövőjérőt hallhattak a résztvevők. A rendezvényeken
összesen 27 fővett részt.

. BEST Budapest (október 11., 20.)
Befogadott partneri rendezvény
A BEST Budapestte| f014 júniusa óta áttunk partneri kapcsolatban, ennek keretén
betÜl 201ó. október 11-én egy tréninget, majd 20.án gyűtést tartottak a Házban. A
rendezvényeken cisszesen 45 fő vett részt.

o EVS (Európai önkéntes Szolgátat) Tájékoztató (október 25.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó EgyesÜtet jútius hónapban egy alkalommal tartott
EVS tájékoztatót a H13.ban. Az októberi tájékoztatón 6 fő vett részt.

. HUPSA Magyar Gyógyszerészhaltgatók EgyesÜlete - Kórházi.Klinikai
győgyszerészet tréning (október 26. )
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerĺink, a Magyar Gyógyszerészhallgatók EgyesÜlete országos
szervezetként képviseli hazánk gyógyszerészhaltgatóit itthon és kütfcitdön egyaránt.
október hónapban egy alkalommal tartottak tréninget a kórházi-ktinikai
gyógyszerészetr<íl. A tréningen a következő kérdésekre kaphattak választ a
jelenlevők: Mit takar a kórházi-ktinikai gyógyszerészet? Mit csinál egy ktinikai
győgyszerész? A tréningen 36 fő vett részt.

. Magyar Sörpingpong EgyesÜlet (október 27.)
Befogadott partneri rendezvény
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október f7-én sikeresen megrendezésre kerĹjlt az első 7016 őszi H13 Sörpingpong
Kupa, ahot kétfős csapatok küzdöttek az első hely megszerzéséért. A rendezvényen
1f0fő vett részt.

2016. november

o FDE - Éves Kłizgyűtés (november 9.)
Befogadott partneri rendezvény
A november 9.i éves közgyűtés legfontosabb témája az FDE jövője volt. A
rendezvényen összesen 10 fő vett részt.

o Tudatos Fiatalok Köziissége (november ĺ 5.)
Befogadott partneri rendezvény
A Tudatos Fiatalok Közösségét Tóth Gábor hozta létre, hogy a hasonlóan gondolkodó,
tudatos fiatalok megoszthassák egymással a konstruktív gondolataikat, kreatív
ötleteiket és tanulhassanak egymástót. Gábornak több terve van, melynek egyik része
egy online magazin elkészítése. Szeretne létrehozni egy olyan weboldalt, ahol
különböző, a tudatos élethez kapcsotódó témákban jelennek meg rendszeresen
írások. Szerkesztőként bárki részt vehet a projektben, aki érez magában ambíciót,
hogy egy számára fontos témában készítsen cikkeket. Ennek a magazinnak volt az
első szerkesztőségi Ülése. A rendezvényen összesen 22 f<í vett részt.

. Nemzetközi Diáknap (november íó.)
Saját szervezésű program' catering biztosítása
A Nemzetkcizi Diáknapot november 17-én ünneptik vitágszerte. A Hí3 rendhagyó
módon november 16-án tartotta, azegész napos rendezvényen egyaránt részt vettek
középiskotában és felsőoktatásban tanutók is. Détetőtt a Vcirösmarty Miháty
Gimnázium végzős hattgatói vettek részt egy 90 perces pályaorientációs workshopon.
A détután folyamán az IAESTE Hungary és a Messzetátó Egyesület képviselői várták a
nemzetközi szakmai csereprogramok és nemzetközi önkéntesség iránt érdeklődőket
az aulában fetátlított standjaiknál. A workshop teremben szünet nétküt követték
egymást az előadások. 14 őrakor a FÜrge Diák |skotaszövetkezet nyitotta a sort, majd
az IAESTE Hungary, a Messzelátó EgyesÜtet tartott etőadást. VégÜt a Felsőoktatási
Diákszervezetek Egyesülete által tartott angol nyelvű, interkulturátis tréning zárta a
sort. A nap záróeseménye a Tudatos Fiatalok Közössége által szervezett ,,Az
önmegvalósítás 7 csodája'' című etőadás volt. A programok alatt szendvicseket és
forró teát kínáttunk a résztvevők számára, itletve ĺngyenes hasznátatot biztosítottunk
a csocsóhoz és a ping-ponghoz. A rendezvényeken összesen 100 fő vett részt.

o Tudatos Fiatalok Közössége (november 2ĺ.)
Befogadott partneri rendezvény
A Tudatos Fiatalok Közcisségét Tóth Gábor hozta [étre, hogy a hasonlóan gondolkodó,
tudatos fiatalok megoszthassák egymással a konstruktív gondolataikat, kreatív
ötleteiket és tanulhassanak egymástót. A kéthetente megrendezésre kerütő tatátkozó
egy teljesen kötetlen beszélgetés. Egy bemutatkozőkiĺr, ahol mindenki megoszthat
magáról, amit szeretne. Azután pedig a témák adják magukat. A rendezvényen
cjsszesen 50 fő vett részt.
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Tudatos Fiatalok Közłissége (november 24.)
Befogadott partneri rendezvény
A Tudatos Fiatalok Közösségét Tóth Gábor hozta [étre, hogy a hasonlóan gondolkodó,
tudatos fiatalok megoszthassák egymással a konstruktív gondolataikat, kreatív
cjtleteiket és tanulhassanak egymástót. A rendezvényen összesen 10 fő vett részt.

. FDE Akadémia: Lépj előre - változások megélése és kezelése (november 30.)
Befogadott partneri rendezvény
A november 30-i tréninget Szabó Bátint és Szamosi Rita, az FDE munkatársai
tartották. A tréningen olyan modellt és módszereket mutattak be, melyekkel az
ember könnyebben meg tudja lovagolni a változás hullámait. Egyéni és csoportos
gyakorlatok segítségévet ismerhették meg magukat a résztvevők, hogyan kezelik a

változásokat, és mik okozzák számukra a legnagyobb akadátyt a továbbtépés feté. A
rendezvényen összesen20 fő vett részt.

2016. december

o Tudatos Fiatalok Kłizössége (december 6.,21.)
Befogadott partneri rendezvény
A Tudatos Fiatalok Közösségét Tóth Gábor hozta [étre, hogy a hasonlóan gondolkodó,
tudatos fiatalok megoszthassák egymással a konstruktív gondolataikat, kreatív
ötteteiket és tanulhassanak egymástót. A kéthetente megrendezésre kerÜtő tatátkozó
egy teljesen kötetlen beszélgetés. Egy bemutatkoző kör, ahol mindenki megoszthat
magáról, amit szeretne. Azután pedig a témák adják magukat. A két rendezvényen
összesen 62 fő vett részt.

. Tudatos Fiatalok Közössége (december 7.)
Befogadott partneri rendezvény
A Tudatos Fiatalok Közösségét Tóth Gábor hozta [étre, hogy a hasonlóan gondolkodó,
tudatos fiatalok megoszthassák egymással a konstruktív gondolataikat, kreatív
ötleteiket és tanulhassanak egymástót. Szeretne tétrehozni egy otyan webolda[t, ahol
kÜlönböző, a tudatos élethez kapcsotódó témákban jelennek meg rendszeresen
írások. Szerkesztőként bárki részt vehet a projektben, aki érez magában ambíciót,
hogy egy számára fontos témában készítsen cikkeket. Ennek a magazinnak volt a

második szerkesztőségi ütése. A rendezvényen összesen 24 fő vett részt.

. Globono Budapest (december 8.)
Befogadott partneri rendezvény
December 8-án az első projektekben elért eredményekrőt számoltak be a csapatok,
majd a Globono atapítói tartottak értéketést és meséltek a 7017-es terveikről. Az
esemény résztvevőinek száma: 30 fő.

o EVS (Európai önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (december 14.)
Befogadott partneri rendezvény
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Szakmai partnerünk, a Messzetátó EgyesÜlet december hónapban egy alka[ommal
tartott EVS tájékoztatót a H13-ban. A decemberi tájékoztatón 21 fő vett részt.

3. Kulturális programok

2016. januőr

. Dohárszky Béla kiátlítás (január 5.f9.,
Saját szervezésű program
Januárban Dohárszky Béla'.Kortárs Barokk.című tár|'atára kerütt a sor a Hí3
gatéńájában. A kiáttítás képeĺ között szerepelnek Velazquez, Gerhard Richter és
Caravaggio egyes műveinek átiratai. A barokk és kortárs mesterek festészete, témáik
újragondolása és aktuatizátása, technikáik fetidézésének igénye hatja át a művész
tegújabb alkotásait, melyek egyszerre képvisetik a hagyományt és szólnak a mai
közönséghez. A kiáttítás megnyitó január 5-én kerÜtt megrendezésre. Az eseményt
Kecskés Laura zongorajátéka színesítette, ezt követően KÜrtösi Brigĺtta szavai
készítették e[ő a látnivatókat. A megnyitón 20 fő vett részt.

. Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési EgyesÜtet (január 6.)
Befogadott partneri rendezvény
A januári tatátkozót az Újevĺ köszöntő nevet viselte. A tagsággal egyeztetve
etfogadták a 7016-ra szóló egyes[]leti programokat, kiáttítási. és egyéb terveket.
Kiemelt rendezvényként szeretnék kezelni az 1956.os forradalom évfordutójának
tiszteletére meghirdetett kiáttítást ',Forradalmak és szabadságharcok
Magyarországon,' címmel. Ezt művész- és gyűjtőtagjaik anyagábót fogják
megrendeznĺ. Az eseményen: 13 fő vett részt.

. Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (január 14,28.)
Befogadott partneri rendezvény
A diákok gasztronómiai edukációjának részeként 14-én alap csokoládé kurzust tartott
a H13-ban Szántó Tibor csokotádékészítő mester. A kurzuson f0 fő nyerhetett
bepillantást a professzionális csokotádé készítés és kóstotás vitágába. 28-án a haladó
csokoládé kurzuson Venezuela, Kolumbia és Brazília csokotádéival ismerkedtek meg
a résztvevők. A hatadó kurzuson 20 fő vett részt.

. lrodalmi Szalon (január 22.)
Befogadott partneri rendezvény
Januárban ismét megrendezésre kerÜlt az Irodalmi Szalon, mely egy
ktubfogtatkozással kezdődött a verset szerető közönségnek ajántva. Ezután a Tarka
Színpad előadása, majd Asztalos Levente Juhász Gyuta műsora következett. A
meghívott vendégek: Börcsök Enikő színművésznő, Szabó Emese, a Suhajda Cukrászda
tutajdonosa és Szentesi József borász. Műsorvezető, szerkesztő: Linka Ágnes. A
rendezvényen 52 fő vett részt.

. CaPE |ntézményi Tatálkozó (január 27.)
Befogadott partneri rendezvény
A tatátkozót dr. sipka Jútia üdvözlő szavai nyitották meg, melyben az cisszejövetel
cétjait is meghatározta. Kezdésként rövid bemutatkozásra kérte fel a résztvevőket,
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ezzel biztosítva, hogy mindenki számára ismert legyen ki, honnan érkezett erre az
eseményre. Ezt követcíen Perényi László ismertette a 7015-ben elvégzett
feladatokat, melyeket rögtön a7016-ra irányutó elképzelések, javaslatok követtek
az önkormányzat képviseletében, dr. Szitágyi Demetertől. Ezt a gondolatot Tircsi
Anikó folytatta a CaPE idei terveiről beszélve, melyhez valamennyi résztvevő
hozzászőlhatott ötteteivel, egyĹlttműködési etképzeléseivel. A talátkozó sĺkeres volt
és tetkesítő, új kapcsolatokkal és inspirációkkat teti. A találkozón 25 fő vett részt.

2016. februar

o Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesütet (február 2.)
Befogadott partneri rendezvény
A februári klubnapon az aktuálĺs kérdések megbeszélése után úgynevezett cserenapot
tartottak. A vidéki és budapesti tagtársak a gyűjteményükben szereplő duplum
pétdányokat cserélték egymással. Az eseményen: ,|8 fő vett részt.

Fircák lrén festőművész kiáltítása (február 3.z9.|
Saját szervezésű program + catering
A tárlatot dr. Szabó János, a Józsefvárosi Ruszin tnkormányzat elnöke nyitotta meg,

majd ortutay Mária író méltatta a művész munkásságát. Ezt követően dr. Lyavinecz
Marianna, a Fővárosi Ruszin tnkormányzat elnöke hívta fel a figyelmet Fircák lrén
jelentős ruszin nyelvű lírájára, elszavalva egy költeményét az egybegyűlteknek. A
bemutatott művek a Magyarországon alkotó kárpátatjai művész etmútt másfét
évtizedben született atkotásaiból adnak metszetet. A képek - legyenek azok színes
akril csendéletek, tájképek, portrék, avagy komor vonalakkal megrajzott tusrajzok
az orosz-ukrán konftiktus eseményeirőt - egyvalamiben közösek: mindnek témája a
szÜtőfötd, a hazai táj és a ruszin nép iránti szeretet. A megnyitónf0fő vett részt.

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (február 11., z5.)
Befogadott partneri rendezvény
A diákok gasztronómiai edukációjának részeként 11.én alap csokotádé kurzust tartott
a H13-ban Szántó Tibor csokotádékészítő mester. Az alap kurzuson f0 fő nyerhetett
bepiltantást a professzionális csokotádé készítés és kósto[ás vitágába. 25-én a haladó
csokotádé kurzuson Venezuela, Kolumbia és Brazília csokoládéival ismerkedtek meg

a résztvevők. A hatadó kurzuson 20 fő vett részt.

lrodalmi Szalon (február ĺ9.)
Befogadott partneri rendezvény
A détután a verskedvelő közönség szereplésével kezdődött a farsang témakörében;
metyet Kurucz Áaám Konrád és Kozma Krisztián ifjúsági díjnyertes versmondók József
Attila műsora követett. Ezután Vette kezdetét a Kultúr-Szaton, aminek keretében
vendégek voltak: Börcsök Enikő - Jászaĺ.és Príma-díjas színésznő, érdemes művész,
a Hathatatlanok Társutatának örökös tagja, Disztl Anna . Magyar orökség-díjas
divattervező, Lévai Katalin - irőnó, akinek eddig tíz kötete jelent meg. A szerkesztő
műsorvezető: Linka Ágnes. Az estről fetvétel't készített a City Tv. Az. eseményen 50

fő vett részt.
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2016. március

. Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület (március 1.)
Befogadott partneri rendezvény
Márciusban Ürmösi Péter tartott rövid etőadást, amivet összefogtalta az ex librisekre
vonatkozó ismereteket az új tagtársak részére .'Könyvjegyművészeti kalauz'' címmel.
Az eseményen 20 fő vett részt.

. Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (március 3., ĺ0., 24.,31.)
Befogadott partneri rendezvény
A diákok gasztronómiai edukációjának részeként alap és hatadó csokotádé kurzusokat
tartott a H13-ban Szántó Tibor csokotádékészítő mester. Az alap kurzuson a
résztvevők a professzionális csokotádé készítés és kóstotás vitágába nyerhettek
bepillantást. A hatadó csokoládé kuzuson Venezuela, Kolumbia és Brazítia
csokoládéival ismerkedtek meg a résztvevők. A kurzusokon alkalmanként 70.20 fő
vett részt.

. EVS Fotó Kiáttítás (március 7.3ĺ.)
Saját szervezésű program + catering
A kiáttítás a KtZ-Pont |fjúsági Egyesütet debreceni irodájában önkéntes szotgátatot
tetjesítő németországi önkéntes, Sophie V. RuRdorf áttat megátmodott és
megszervezett EVS fotóversenyre beérkezett fotók közÜt kiválasztott tegjobb 20
képbőt áll. Ezen fotókat és történeteket, a tavaty nyáron, Magyarországon Erasmus+
program keretein betÜt Európai onkéntes Szolgálatot teljesítő fiatatok készítették
azzal a céllal, hogy a magyar fiatalokkal megismertethessék az EVS programot és
megmutathassák, mit is jelent számukra; ezzel motivátva őket hasonló kalandokban
való részvételre. A kiáttítást 50 ember tekintette meg.

. |rodalmi Szalon (március 18.)
Befogadott partneri rendezvény
A détután a verskedve[ő közönség szereplésével kezdődött, melyet Szív a tÜkörben
címmel Bakos Vera, Kövér Marika és Ster Erika irodalmĺ műsora követett. Ezután vette
kezdetét a Kultúr.Szalon, aminek keretében vendégek voltak: Kiszelné Mohos Katalin,
Nagykovácsi polgármestere és Csabay Károty a budaörsi Gr. Bercsényi Zsuzsanna
Városi Könyvtár igazgatója. A szerkesztő műsorvezető: Linka Ágnes volt. Az estről
felvételt készített a Buda Környéki Televízió. Az eseményen 50 fő vett részt.

o CaPE Lakossági Fórum (március 23.)
Befogadott partneri rendezvény
A CaPE 21. alkalommal rendezett lakossági fórumot, ezúttal a városrészben várható
fejlesztésekről, beruházásokról. Kiemelt figyelmet kapott a közintézmények
megújítása, valamint a Magyar Rádió épÜtetegyÜttesének sorsa. Részt vettek az
országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum, aSzínház- és Fitmművészeti
Egyetem, a Sophianum Kft., a Magyar Református Egyház, a RÉva Zrt. képviselői,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztátyvezetője és dr. Sotti Péter
miniszteri biztos. Az eseményen 50 fő vett részt.

I

I

Ir
Lrri

I
L-l

ĺ;l
[,,i

Ii

F'ilpn
lě'tj
lŁ:r

Ffi
FÍ.l
ŕ::i:r

|łł

t?i.i

blt

[, í89

F



2016. aprilis

. Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesütet (április 5.)
Befogadott partneri rendezvény
Ápritisban az egyesület közgyűtést tartott az aktuátis és a közetjövőre vonatkozóan
fontos kérdések megbeszélésére. Az eseményen 25 fő vett részt.

. Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (április 14., 15., 28.)
Befogadott partneri rendezvény
Atap és hatadó csokoládé kurzusokat tart a H,|3-ban Szántó Tibor csokoládékészítő
mester. Az alap kurzuson a résztvevők a professzionális csokotádé készítés és kóstolás
vitágába nyerhettek bepi[[antást. A hatadó csokotádé kurzuson Venezuela, Kolumbia
és Brazília csokoládéival ĺsmerkedtek meg a résztvevők. A kurzusokon alkalmanként
20-20 fő vett részt.

. Józsefvárosi Botgár önkormányzat Kiáltítása: Színek hangjai (április 7.29.|
Saját szervezésű program + catering
A Józsefvárosi Bolgár onkormányzat által Csörgey Turi Mária festcíművész kiáttítását
táttuk vendégÜt ápritis hónapban. A megnyitó ápritĺs 7-én kerÜlt megrendezésre, a
képek pedig egészen 29.ig megtekinthetők voltak. A tárlatot Kalicov Gizetla nyitotta
meg, melyet zenei program követett. Ennek keretében Kertész Mónika, Kertész
Szilvia és Héja Benedek mutatta meg tehetségét. A megnyitón 50 fő vett részt.

. lrodalmi Szalon (ápritis 22.)
Befogadott partneri rendezvény
A détután a verskedvelő közönség szereplésével kezdődött, melyet Látóhatár címmel
Albert Ferenc műsora követett. Ezután vette kezdetét a Kultúr-Szalon, aminek
keretében vendégek voltak: Igó Éva Jászai-díjas színésznő és Érdemes Művész, Berkes
Gyula a Biarritz Étterem tu|'ajdonosa és Bezerédi Zottán Kossuth- és Jászai-díjas
színész, rendező. A szerkesztő, műsorvezető: Lĺnka Ágnes. Az estről fetvétett
készített a City Televízió. Az eseményen 50 fő vett részt.

2016. majus

. Szántó Tibor kézmíĺves csokoládé kurzus (május 5., 1z.\
Befogadott partneri rendezvény
Atap és hatadó csokoládé kurzusokat tart a H13-ban Szántó Tibor csokoládékészítő
mester. Az alap kurzuson a résztvevők a professzionális csokoládé készítés és kóstotás

vitágába nyerhettek bepillantást. A hatadó csokoládé kurzuson Venezuela, Kolumbia
és Brazília csokoládéival ismerkedtek meg a résztvevcík. A kurzusokon alkalmanként
20-20 fő vett részt.

. Ami a halon kívÜlvan, az nem a hal című kiáttítás (május 6. - 23.\
Saját szervezésű program
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Szabó Károty és a Medgyessy Ferenc Művészeti Szakközépiskola (Debrecen)
közreműködésében kerijlt sor a diákok műveinek kiáttítására. A megnyitó beszédet
Uht Gabriella művészettörténész tartotta. A megnyitón 13 fő vett részt.

o lrodalmi Szalon (május 20.)
Befogadott partneri rendezvény
A détután a Memoriter klubtagok szereplésével kezdődött, melyet ,,oh, tarts ki addig
[é[ek, védekezz,, címmel az Ady Versmondó Szalon műsora követett. Ezután vette
kezdetét a Kultúr.Szalon, aminek keretében vendégek voltak: Dévai-Nagy Kami[[a,
Eszterhai Katalin, Gór Nagy Mária és Szikora János. A szerkesztő, műsorvezető: Linka
Ágnes. Az estrőt fetvétett készített a Buda Környéki Tetevízió. Az eseményen 50 fő
vett részt.

2016. j(tnius

. Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (június 9., í0.)
Befogadott partneri rendezvény
Atap és hatadó csokoládé kurzusokat tart a Hí3-ban Szántó Tibor csokotádékészítő
mester. Az alap kurzuson a résztvevők a professzionális csokoládé készítés és kóstotás
vitágába nyerhettek bepi[[antást. A hatadó csokotádé kurzuson Venezuela, Kolumbia
és Brazília csokotádéival ismerkedtek meg a résztvevők. A kurzusokon alkalmanként
z0-?0 fő vett részt.

Körúti Rajziskola: Tanítványok című kiállítása (június ĺ7. . 30.)

Saját szervezésÍĺ program + catering
2016. június 17-én, 18 órakor kerÜtt megrendezésre a H13 Gatériában a Körúti
Rajziskola Tanítványok című kiáltításának ünnepétyes megnyitója. EzzeL a tárlattal a
Rajziskola tanítványainak szerettÜnk volna teret adni a szélesebb közönség etőtti
bemutatkozásra. A Körúti Rajziskola az 1996.os megalakulása óta, 19 éve működik
képzőművészeti szabadiskotaként Józsefvárosban. Az iskola mélyen hisz az alkotási
folyamat értelem-, érzelem- és tétekformátó hatásában. Az itt oktató művészek
célja, hogy a hagyományos képzőművészeti ismereteken túl, ezt a fajta szellemiséget
is átadja diákjaiknak. A művészeti és készségtárgyak csoportos művelése
közösségfejlesztő, az összetartozás örömét kettő tevékenység, ezért az oktatás 6-8
fős csoportokban történik, természetesen az egyéni képességeket figyelembe véve,
egyénre szabottan. Az iskola növendékei között megtalálhatók óvodás-, kisiskolás,
általános- és középiskolás gyermekek, valamint fiatal fetnőttek is. Az iskola bÜszke
fá, hogy számos tanulója nyert fetvétett képzőművészeti szakközépiskotákba,
főiskolákra, egyetemekre. A kiáttítást Kiss ltdikó művészeti vezető nyitotta meg, aki
a tárlat elemzése során elmondta, hogy annak ellenére, hogy az alkotások kütönböző
eszközökkel, különböző stílusokban készÜltek mégis Van egy dolog, ami összeköti őket
és az pedig az az alkotásra ösztönző [égkör, melyben készüttek. A megnyitón 3f f ő
vett részt.

Francois Fiedler GyermekrajzPályázat Kiállítás (május 30. - június ĺ0.)
Saját szervezésíĺ program
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A pátyázat cétja óvodás és általános iskola alsó és felső tagozatos gyermekek
kreativitásának és önkifejezésének az osztonzése, vizuális kuttúrájának fejlesztése,
a kísérletező művészet felfedezése, figuratív és nonfiguratív formában. A beérkezett
rajzokbót kiáttítás nyílt a H13-ban, melynek megnyitójára május 30-án kerÜlt sor. A
megnyitó 12 fő vett részt.

2016. augusztus

. Valeriu Metiu és octavian Mardale kiátlítása (augusztus 16-26.|
Saját szervezésű program + catering
201ó. augusztus 16.án 18 órakor kerÜtt megrendezésre a Hí3 Gatériában Valeriu
Metiu és octavian Mardale közcis kiáttításának megnyitója. Ezzeĺ a tárlattal két
erdétyi származású, Budapesten tevékenykedő művésznek szerettÜnk volna teret
adni a szélesebb közönség etőtti bemutatkozásra. Valeriu 1991-ben kottözött
Budapestre és hosszabb kihagyás után újra alkotni kezdett. Budapesti utcarészleteket
örökít meg akvarett és grafika technikával. octavian a fotóművészete kitetjesedése
miatt köttözött Budapestre. Egyedi nézőpontokbót örökítette meg gyerekkorának

városát, Nagyszebent.
A kiáttítást Valeriu nyitotta meg, röviden beszélt az éttérőt és művészetéről, majd
egyes képeirőt mesélt a kiáttításra tátogatóknak. A megnyitón 30 fő vett részt.

2016. szeptember

. Raoul Wallenberg Egyesület: R. Wallenberg, a Humánum Lovagja című kiállítása
(augusztus 29. - szeptember 9.)
Saját szervezésű program + catering
201ó. augusztus 29.én 18 órakor dr. Sebes József a Raoul Wallenberg Egyesület soros

elnöke nyitotta meg a kiáttítást. Beszédében bemutatta az EgyesÜlet munkáját és

cétját, hogy minét több emberrel megismertessék Raoul Wallenberg tetteit és
pétdaképet állítsanak a fiatalok számára. A második felszólaló prof. dr. Szita
Szabolcs, a Holokauszt Emtékkcizpont igazgatója vo[t, aki részletesen mesélt
Watlenberg csatádi hátteréről, életéről, tetteiről és arról a szomorú tényről, hogy

mennyire nem szerepel a köztudatban. Végüt Kirschner Péter a Magyar-Zsidó
Kulturátis EgyesĹjlet elnöke mondta el gondolatébresztő beszédét. A megnyitón 31 fő
vett részt.

o lrodalmi Szalon (szeptember 23.)
Befogadott partneri rendezvény
A détután a verskedvelő kcjzönség szereplésével kezdődött, majd a Kultúr.Szalonnal
fotytatódott, aminek vendégei a következők vo|.tak: Árendás Péter, a budaörsi Iltyés

Gyuta Gimnázium igazgatója, Berkes Kátmán Érdemes Művész, Liszt.díjas
klarinétművész, ' a Győri Fĺlharmonikus zenekar művészeti vezetője és Karinthy
Márton Kossuth-díjas rendező, irő, színházigazgatő. A szerkesztő _ műsorvezető:
Linka Ágnes. Az estrőt fetvétett készített a Buda Környéki Televízió. Az eseményen
50 fő vett részt.

l:-*:

tl
t--':l

ĺ':'.-
[.]: I
f--.t

[::

ĺ'

Ĺ.

['

t

ĺ:

I.

Ĺ.i

ĺ"j

l:';

l"

I

l,

[i

Ii,
i,.

l.'19f

l-.



i

iĺ'i t-;iti
i

,|

rll
rll
'l'
7t,
{,

.t'

1r
.ll: |:
: t,. I

l'

[,
I

itl

l ľ.

ll

l,

I

t,

. Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület kiállítása
(szeptember 28.)
Saját szervezésű program + catering
A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művetődési EgyesÜtet kiáttítása az 195ó-os
forradalom 60. évfordutójának tiszteletére szervezett kiáttítást az Egyesütet elncike,
Ürmcis Péter nyitotta meg. Beszédében részletesen kitért a gyűjtők, itletve az alkotók
áttat kiáttított művek jetentőségére, majd kötetlen beszétgetés vette kezdetét. Az
eseményen 25 fő vett részt.

2o16. oktőber

. Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyíĺjtő és Művelődési EgyesÜlet kiállítása
(szeptember 28. - október 21.)
Saját szervezésíĺ program + catering
A Kisgrafika Barátok Köre GrafikagyĹĺjtő és Művetődési Egyesütet kiáttítása az 1956-os
forradalom 60. évfordutójának tiszteletére szervezett kiáttítást az Egyesület elnöke,
Ürmös Péter nyitotta meg. Beszédében részletesen kitért a gyűjtők, illetve az atkotók
áttat kiáttított művek jetentőségére, majd kötetten beszétgetés vette kezdetét. Az
eseményen 25 fő vett részt.

. Szántó Tibor kézmÍĺves csokoládé kurzus (október 27.)
Befogadott partneri rendezvény
A diákok gasztronómiai edukációjának részeként alap és hatadó csokotádé kurzusokat
tartott a H13-ban Szántó Tibor csokotádékészítő mester. A kurzuson a résztvevők a
professzionátis csokotádé készítés és kóstotás vitágába nyerhettek bepittantást, majd
Venezuela, Kolumbia és Brazília csokoládéival ismerkedhettek meg. A kurzuson 20 fő
vett részt.

. lrodalmi Szalon (október 28.)
Befogadott partneri rendezvény
A détután a verskedvelő közönség szereplésével kezdődött, majd a Kultúr-Szatonnal
fotytatódott, aminek vendégei a következők vottak: Pásztor Erzsi Kossuth-, Jászai
Mań-díjas színművésznő, Láng Miticzky Katalin festő-és textitművész, a Lions Club
volt kormányzója, Frigyesi András rendező, a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója.
A szerkesztő műsorvezető: Linka Ágnes. Az esemény zárásaként Kásai Anna Lelkem
étke cím verseskötetének bemutatója vott hatthatő. Aa, estről fel.vétett készített a
Buda Környéki Tetevíziő, Ađ. eseményen 48 fő vett részt.

2016. november

. Kiss Adél és otáh Mátyás László kiáltítása (november 4. . november 22.)
Saját szervezésű program + catering
Novemberben Kiss Adét festő, képzőművész és otáh Mátyás Lásztó szobrász,
képzőművész közös kiáttítása vott táthato a Ház gatériájában. A kiáttítása címe ,,Az
érzéketés töredékei'', amely részben az 1956-os forradalom 60. évfordutójának
tiszteletére lett szeryezve. A kiáttítást Rónai-Balázs Zottán köttő nýtotta meg.
Beszédében részletesen szólt az atkotók áltat kiáttított művek mondanivatójárót,
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illetve jetentőségérőt, majd kötetlen beszélgetés vette kezdetét. Az eseményen 40
fő vett részt.

lrodalmi Szalon (november 18.)
Befogadott partneri rendezvény
A détután a verskedvelő közcinség szereplésével kezdődött, majd a Kultúr-Szalonnal
folytatódott, aminek vendégei a következők voltak: Farkas András Piliscsaba
polgármester, Fńgyes András rendező, a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója és
Láng József Jászai-díjas színművész, a József Attita Színház örökös tagja. A szerkesztő
- műsorvezető: Linka Ágnes. Az est hátral'evő részében ktubfogtatkozás volt a verset
szerető kcizönségnek. AJ' estről fetvétett készített a Buda Környéki Televízió. Az
eseményen 46 fő vett részt.

Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet (november 24.)
Befogadott partneri rendezvény
A Civitek a Palotanegyedért Egyesület a Palotanegyedben 139 éve működő országos
Rabbiképző - Zsĺdó Egyetem közösségszervező hattgatóivat egyÜttműködve rendezte
meg az ,,|zrae[ sokszínű bemutatása'' című estet. A rendezvény cé[ja, hogy a
résztvevők betekintést nyerhessenek |zraet történelmébe, gazdasági, tudományos
eredményeibe, a zsidóság sokszínűségébe, néhány vallási szokásba, a nyelv, az
írásmód, a kí']tcjnféle vitági és valtási szokások eredetébe. Bepittantást nyerhettek egy
zsidó piac hétköznapjaiba, a Maccabi Játékok múttjába és jetenébe, megtudhatták,
milyen azigazi zsidó eskí.]vő, és mitől vitághíres és annyira ismerős a konyhájuk. sőt,
még egy kis kóstotóra is lehetőség volt. Az eseményen 102 fő vett részt.

o Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (november 29.)
Befogadott partneri rendezvény
A diákok gasztronómiai edukációjának részeként alap és hatadó csokoládé kurzusokat
tartott a Hí3-ban Szántó Tibor csokotádékészítő mester. A kurzuson a résztvevők a
professzionális csokoládé készítés és kóstotás vitágába nyerhettek bepittantást, majd
Venezuela, Kolumbia és Brazília csokoládéival ismerkedhettek meg. A kurzuson 20 fő
vett részt.

2016. december

. Civilek a Palotanegyedért Egyesület. Telek Balázs emlékest és kiátlítás (december
5. - december 20.)
Saját szervezésű program + catering
A fiatalon elhunyt Telek Balázsra, a magyar kortárs fotográfia kiemetkedő atakjára
emlékeztek a látogatók. Közösségformátó ereje határtalan és nagyszerű vo[t. Az
áttata kezdeményezett és vezetett Artbázis - amely a Palotanegyedben Van -

laboratórium, beszélgető hely, azaz gondolatébresztő műhetyként működcitt.
Emellett nyaranta fáradhatatlanul szervezete a Fotófalut, ahol idilti, békés helyeken
tanulhattak bete amatőrök és profik az archaikus technikák rejtetmeibe. Művészi
pátyája is hirtelen ívett. Nyugtalan, örökké kísérletező munkái fettűnést és sikert
hoztak. Rangot adott a camera obscurának, a digitátis technikában is a
felhasználóbarát, játékra invitátó eszközt tátta. Fotószobrai, fotó anamorfózisai,
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amelyeket különleges installációkban áttított ki, a fotográfia médiumának
kimeríthetetten lehetőségeit mutatták. A kiáttítást Uht Gabńella művészettörténész
és Haris Lásztó Balogh Rudotf-díjas magyar fotóművész nýtotta meg. Az eseményen
60 fő vett részt.

Turek Miklós - versszínházi monodráma (december 7.)
Befogadott partneri rendezvény
Turek Miklós egy versszínházi monodrámát adott elő, melyben Faludy György étetét
és költészetét mutatta be. Az előadáson nagy hangsútyt kapott az 1956-os forradalom
és a kcjttő meghurcoltatása. Az eseményen 80 fő vett részt.

Xlll. Bor dicsérete Vers. és Prózamondó Verseny (december 9.)
Befogadott partneri rendezvény
A pátyázat feltétele a következő volt: két szabadon választott mű, az egyik a bor
témaköréhez kapcsolódjon, a másik pedig egy kortárs szerző Verse vagy prózája
legyen; időhatár max. 5 perc. A jetentkezések leadásának határideje: 7016.
december 2. volt. A verseny zsűrije: Dévai Nagy Kamitta etőadómíivész, Érdemes
Művész, Rák Kati színművész, Linka Ágnes az MTVA kutturátis szerkesztő
műsorvezetője, Kaiser Lásztó írő, kö[tő, a Hungarovox Kiadó igazgatója. A
műsorvezető Síposhegyi Zottán az MTVA szerkesztő riportere volt. A Verseny nyertesei
díjakban részesÜltek, míg a szütők és tanárok számára borkóstotó színesítette a
rendezvényt. Az eseményen 60 fő vett részt.

,,Szép karácsonyt minden gyermeknek'' (december í6.)
Saját szervezésű program + catering
A CaPE (Civitek a Palotanegyedért EgyesÜtet) és a H13 Diák. és Váttatkozásfejlesztési
Központ egyÜttműködve a Józsefvárosi Nagycsaládosok EgyesÜtetéVel, a V|||. kerÜteti
onkormányzat védnöksége alatt immár negyedszer szeryezte meg a - 2013-ban
létrehozott és nagy sikert aratott - ,,Szép karácsonyt minden gyermeknek''
programot. Ennek keretében december 1.je és 14.e közcitt adománygyűjtő akciót
rendeztünk. A fetajántott játékokat és könyveket több gyűjtőponton adhatták le a
kerÜlet lakosai. Bőséges mennyiségű ajándék gyűlt össze, melyet a szervezők,
valamint a gimnáziumokbót érkezett önkéntes diákok szortíroztak és csomagoltak be.
A több mint í hónapos etőkészítő munkálatok eredményeként f016. december 16-án
vendégÜt táttunk és megajándékoztunk 70 nagycsaládban étő gyermeket. A
gyermekeket kakaóval, teával, bejgtĺvet és kaláccsal, a szülőket pedig teával és
forralt borral vendégettÜk meg. A gyermekek fábót készÜtt népi játékokkat
játszhattak (diómatom, cirdögcsúzli, napszurkáló, pingátt memórialáda stb.),
valamint csocsóversenyen és kézműves foglalkozáson vehettek részt. Az eseményen
120 fő vett részt.

3. Befogadott önkormányzati rendezvény

2016. január

. ,,A mikrovállalkozások szerepe Józsefváros gazdaságában'' című konferencia
(január ĺ 3.)
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Befogadott partneri rendezvény + catering
A Józsefvárosi tnkormányzat és a Budapesti Váttatkozásfejtesztési Közatapítvány
(BVK) egyÜttműkcidésének köszönhetően ker[]teti székhetyű mikrovállalkozások
juthatnak kedvező kamatozású hitelekhez. Az egyĹittműködést Szalai Pĺroska, a BVK
kuratóriumi elnöke és dr. KocsisMáté, Józsefváros polgármestere írta atá a Hĺ3 Diák
és Váttatkozásfejlesztési Központban. A programmal kapcsolatban dr. Kocsis Máté
clmondta: a fcltótclcktőt fÜggően akár 7,4 vagy 7,9%.os kamattal is hitelhez
juthatnak a hetyi vállatkozások.
Ezt követően Szalaĺ Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke elmondta: a közalapítvány
cétja a budapesti, étetképes vállalkozások fejtődésének, bővütésének etősegítése,
amivel hozzájárulnak a fővárosi munkahetyek megtartásához, újak teremtéséhez,
valamint Budapest gazdaságának élénkítéséhez. Fő tevékenységÜk két pittérre épĺ.it:

az innovatív vállalkozásfejtesztésre és a mikrohitelezésre.
Az eseményt Józsefvárosi jó gyakorlatok címmel kerekasztal-beszélgetés követte,
hetyi váttatkozók: Straub Fanni, a Fogtatjorvost online Kft. és Bárány Tamás, a
MedioWorks Kft. Ügyvezetője, valamint äékány Zoltán, a H13 Diák és
Váttatkozásfejtesztési Központ szakmai igazgatója részvételével. Mint a váttatkozók
etmesétték, korábban a H,|3 á[ta[ biztosított programok segítségével indult et cégÜk.
Hozzátették: tervezik vállalkozásuk további fejtesztését, amihez reményeik szerint
az új mikrohitet-tehetőséget is igénybe tudják venni. A konferencián 85 fő vett részt.

2016. február

. Közös Képviselők Fórum (február 4.)
Befogadott partneri rendezvény
A Magyar K<jzös Képvisetők EgyesÜl'ete (MaKKE) és a Józsefvárosi onkormányzat
szervezésében a tegújabb szakmai ismereteket nyújtó társasházi programsorozat első
előadása került megrendezésre, ahol az etőadók a biztonsági és tűzvédetmi
feladatokkal ismertették meg a hallgatóságot. Az eseményen jelen volt dr. Sára
Botond alpolgármester is, aki Üdvözölte a MaKKE kezdeményezését, hiszen - mint
mondta - mindenkiben megvan az igény arra, hogy megismerje takóhetyének
működési szabályait. Sántha Gábor, biztonságtechnikai tanácsadó előadásában
emlékeztetett az országos Tűzvédetmi Szabályzat készítésérőt szótó rendelet
módosítására, amely szeńnt az új szabátyokat tegkésőbb 20ĺó. március 3ĺ-ĺg kett
tetjesíteni. |rmalós János építész, tűzvédetmi szakértő etőadásában felhívta a
figyetmet arra, hogy a társasházak tűzvédetmi szabályzatát csak képesítéssel
rendelkező szakember készítheti e[. Weisz Gábor Miklós, a MaKKE szakmai igazgatója
zárszavában felhívta a figyetmet arra, hogy a közetmúttban szinte nem volt olyan
nap, hogy társasházi tűzeset ne kerÜlt volna a hírekbe. Mint mondta, ezeknek a nagy
része elkerüthető lenne a lakások műszaki áttapotának felÜlvizsgálatával és a
tűzvédelmi szabályok fokozott betartásávat. Az eseményen 50 fő vett részt.

. Pedagógus Szakmai Nap (február 25.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13-ban kapott helyet az óvodapedagógusok részére megrendezett szakmai nap. A
nap egyik fő témája egy új ötlet bevezetésének etőkészítése, aminek keretében az
óvónők fetkészítésére is sor kerÜt. Az innovációs technika ismeretterjesztő fitmek
vetítése az óvodás korú gyermekeknek, amik tanító jellegűek, pétdáut: 'A
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fakivágástót a bútorkészítésig''. Emellett a mindennapos testnevelés bevezetésének
hatékony formái és lehetőségei átttak a nap középpontjában. A témákhoz Sántha
Péterné, alpolgármester is hozzásző|t. Az eseményen í00 fő vett részt.

2016. március

o Közös Képviselők Fórum (március 8.)
Befogadott partneri rendezvény
A Magyar Közös Képvisetők EgyesÜtete (MaKKE) és a Józsefvárosi onkormányzat
szervezésében a tegújabb szakmai ismereteket nyújtó társasházi programsorozat
második előadása kerĹ]lt megrendezésre. Az esemény dr. Horváth-Lugossy Gábor
előadásával vette kezdetét a közös képvisetők munkájának hatékonnyá tétetének
javaslatairól, melyet Weisz Gábor Miklós, a MaKKE szakmai igazgatója fotytatott;
kitérve azokra a banki eljárásokra, melyekre érdemes odafigyetni. Az eseményen 50
fő vett részt.

Bolgár Folklór Est (március 25.)

Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Botgár onkormányzat rendezésében Botgár Fotktór Est kerÜtt
megrendezésre a H13-ban. A este hangulatát a Martenica botgár fotktór egyi.ittes
fettépése alapozta ffi€9, melyet közĺjs martenicska készítés és a botgár
népszokásokrót szótó fitm vetítése követett. A résztvevőknek alkalma nyílt rá, hogy a
botgár ételeket és italokat is megkóstolhassák. Az eseményen 60 fő vett részt.

2016. április

. Közös Képvisetők Fórum (április ĺ8.)
Befogadott partneri rendezvény
A Magyar Közös Képvisetők EgyesÜlete (MaKKE) és a Józsefvárosi onkormányzat
szervezésében a tegújabb szakmai ismereteket nyújtó társasházi programsorozat
harmadik előadása kerĹ]tt megrendezésre. Az esemény Weisz Gábor Miktós a MaKKE
szakmai igazgatójának köszöntőjévet vette kezdetét, amĺben a kamarai
érdekképviselet létrehozása mellett érvelt. Ezt követte Nagy Gergő villamosmérnök
előadása az épiiletek erős- és gyengeáramú vezetékeiről, majd dr. Vágó Attita jogi
szakértő hívta fel a figyelmet a társasházkezelők büntetőjogi fetetősségére és a
leggyakrabban elkövetett hibákra. Az eseményen 50 fő vett részt.

2016. május

. Életvezetési ismeretek és készségek (május 17.20.|
Befogadott partneri rendezvény
A 4 napos képzést Csendes Éva tartotta óvoda- és iskota pedagógusok részére. A
program cétja: iskolai atapú személyiségfejtesztés és a szenvedélybetegségek
megelőzése. Elvégzése 40 kreditet ért és a végén minden résztvevő tanúsítvánnyat
távozhatott. Az eseményen részt vett 35 fő.
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2016. jitnius

o Pedagógusnap 20ĺ6 (június 8.)
Befogadott partneri rendezvény
Józsefváros tnkormányzata minden évjúniusában kitÜnteti azon pedagógusokat, akik
kimagasló munkát végeztek. Az Ünnepségen Sántha Péterné Józsefváros
alpolgármestere, Zentai oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke, valamint
Szabóné Fónagy Erzsébet tankerÜleti igazgató nyújtotta át az etismeréseket. Az
eseményen jubĺteumĺ diptomákat (aranydiploma - 50 év, gyémántdiploma - ó0 év,
rubindiploma - 70 év) és kÜtönböző elismeréseket osztottak ki. Az eseményen 100 fő
vett részt.

. Közös Képviselők Fórum (június ĺ4.)
Befogadott partneri rendezvény
A Magyar Közös Képvisetők EgyesÜtete (MaKKE) és a Józsefvárosi tnkormányzat közös

előadássorozatának júnĺusi 8-i etőadásán a Weisz Gábor Miklós, a MaKKE szakmai
igazgatója a közös köttségget tartozókkal szembeni hatékony fettépésrőt és egyéb
témákrót beszétt. Szakács Árpád, a MaKKE alelnöke a bértők és a bérteti
szerződésekke[, illetve a ktímák beszerelésével kapcsolatos tapasztalatokról
tájékoztatta a jelenlevőket. Több releváns kormányrendeletet és önkormányzati
rendeletet is értelmeztek. Az előadáson 20 fő vett részt.

2016. szeptember

o í 956 Józsefvárosban - Beszélgetéssorozat (szeptember 8., 15., 29.,t

Befogadott partneri rendezvény
Budapest Józsefváros onkormányzata az idei évben az 1956-os forradalom és

szabadságharc 60. évfordutójára való tisztelette[jes emlékezésül színvonalas
programokat szervez. Ennek keretében kerÜlnek megrendezésre történelmi
beszélgetések, melynek a H13 több alkatommal biztosított helyszínt. Az esemény
moderátora: Kondor Katalin, újságíró, beszétgetőpartnerei pedig többek között
Bogyay Elemér kiczgazdász és H. Bodó József a forradalom etítéttje. A három
eseményen összesen 60 érdektődő vott.

Józsefvárosi Lakossági Fórum (szeptemb er 22.)
Befogadott partneri rendezvény CAPE
Dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere az október 2-i népszavazás jetentőségértít

beszélt a lakossági fórumon a H13.ban. A rendezvény meghívott vendége Varga Miháty
nemzetgazdasági miniszter vo[t, aki etőadásában világossá tette: a

kényszerbetetepítés elleni népszavazás nemzeti Ügy, amelynek során arról kell
dönteni, hogy mityen lesz Magyarország jövője. Az eseményen ĺ90 fő vett részt.

Józsefvárosi örmény önkormányzat (szeptember 27.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Örmény onkormányzat első alkalommal rendezte meg ormény
|rodalmi Estjét a Hí3-ban. A rendezvény 18:00-kor kezdődött Bezjian Etizabeth
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Antonia elnök asszony beszédével, majd táncos-zenés mulatság Vette kezdetét. Az
esten 20 fő vett részt.

2016. oktőber

o 1956 Józsefvárosban . Beszélgetéssorozat (október 6., 13., zo.|
Befogadott partneri rendezvény
Budapest Józsefváros onkormányzata az ,|956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordutójára va[ó tisztelettetjes emlékezésiiI színvonalas emlékprogramokat
szervezett. Ennek keretében keriiltek megrendezésre történelmi beszélgetések,
melynek a H13 több atkatommal biztosított helyszínt. október 6-án a ,,Pesti srácok''
c. előadás keretén beti.]t beszélt Varga János és Trencsényi Lásztó a harcokról, hogyan
kerÜltek oda és miért. október ĺ3.án dr. Horváth Attita jogász, történésszel
beszélgettek a forradalom kitörésének okairót és vívmányairól, majd a megtorlás
mikéntjérőt. Az október 20-i beszétgetés vendége Kozmovszky Edina volt, aki a
forradalomrót készÜtt egyik ikonikus kép szereptője. A három eseményen összesen ó0
érdektődő vott.

. Tengeri Akadémia zozo. Pedagógus Konferencia (október 7.)
Befogadott partneri rendezvény
KerÜletÜnk pedagógusai tátták vendégüt azokat a botgár szakembereket, akik a
Tengeń Akadémia 2020 program keretében érkeztek Józsefvárosba. A meghívott
pedagógusok egy konferencián is részt vettek, ahol a hetyi óvodák és iskoták
működésével ĺsmerkedhettek meg. A H13.ban megtartott konferencián a botgár és
magyar pedagógusokat Butgária budapesti nagykövete köszöntötte. sántha Péterné,
Józsefváros alpolgármestere is jelen volt a pénteki rendezvényen. Az eseményen í40
fő vott jelen.

. Józsefvárosi örmény Nemzetiségi önkormányzat - örmény zenei est (október
28.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi ormény Nemzetiségi Önkormányzat zenei estet rendezett a Hĺ3.ban.
A rendezvényen Yengibarian David tépett fel, aki Jerevánban szi.itetett és húsz éve
köttözött Pestre, azóta a magyar zenei élet megkerülhetetlen figurája. Szólóestje az
egyik tegkütöntegesebb zenei étmény: olyan mintha a harmonikája egy egész zenekar
lenne és Dávid lenne a karmester. lmprovizatív műsora a balkán zenei vitágbót, a
tangó, ajazz, és az örmény népzenei hagyományokbót építkezik. Az esten 16 fő vett
részt.

2016. november

o Józsefvárosi Botgár önkormányzat (november 22.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Botgár onkormányzat és a Botgár Kulturátis lntézet mindenki számára
nyitott zenés estet rendezett a H13-ban. A rendezvényen a botgár Szezoni Mandolin
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Kvartett tépett fe[, majd a szervezők áttat biztosított catering mellett folyt a
kötetlen beszélgetés. Az esten 24 fő vett részt.

Józsefvárosi Szerb önkormányzat (november 25.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Szerb onkormányzat rendezte meg a Szerb Fol'klórestet és Táncházat
a H,|3-ban. A rendenlény első részében az opanke, a Rozmaring és a Tabán
táncegyÜttes látványos koreográfiákkat szórakoztatta a vendégeket. A műsor után
tehetőség nyílt a tánctépések etsajátítására táncház formájában, a Babra Zenekar
kíséretével. Az esemény ingyenesen látogatható volt a közönség számára. Az esten
50 fő vett részt.

2016. december

. Józsefvárosi Szerb önkormányzat (december 19.)
Befogadott partneri rendezvény

A Józsefvárosi Szerb Önkormányzat évzárő estet tartott a Hí3-ban. A rendezvényen
az <inkormányzat elnöke mondott beszédet, melyben sikeresnek ítétte a 20,|6-os évet.
Ezután kötetlen beszétgetés alakutt ki a Józsefvárosi Szerb onkormányzat áltat
biztosított rágcsálnivatók és Üdítők mellett. A rendezvényen ó0 fő vett részt.

Vlt| . Szabadidős és sportrendezvények

201ó-os évben a Józsefvárosi Potgárőrség és Katasztrófavédetmi onkéntes Tűzottó
EgyesÜlettet egyÜttműködve valósultak meg programok a Dankó utca 18. szám alatti
sportudvaron.
Tavasztól őszig hétköznaponként détután a Dankó utcai sportudvar nyitott volt a lakosság
számára, a programokat hetyi civil szervezetek és önkéntesek vatósították meg a
Potgárőrségget együttműködve.
Nyáron ez a helyszín is a nyári tábor sikeres megvalósítását tette lehetővé, ahot hétfőtőt
péntekig aktív sportprogramokat szervezttink a gyermekek számára.
A téti időszakban sem maradt a helyszín kihasználatlanul, hiszen a Józsefvárosi
onkormányzat jóvottábót Étetmentő Pont kerütt kiatakításra. Az |ntézkedési terv célja
,,ÉLETMENTo PoNT''' elnevezés alatt, a Budapest Vl||. kerütet, Dankó utca 18. szám alatt
olyan objektum kialakítása és működtetése vo[t, mely a közterületen életvitelszerűen
tartózkodó személyek, valamint energia ettátás nétkÜt maradt helyi lakosság számára
időszakos befogadó hetyként menedéket nyújt a téti hidegben.

A Homok utca 7. szám alatt tatátható sportudvar szerves része a Kesztyűgyár Közösségĺ Ház
programjainak. Az iskolai tanév során mind a détetőtti, mind a détutáni időszakban igénybe
vették a Lakatos Menyhért Áttatános |skola és Gimnázium tanulói. 16 óra után hétköznapi
napokon, a megfelelő időjárási viszonyoknak megfelel<íen a sportudvar a lakosság számára
is nyitva ál[t, valamint a Közösségi Ház détutáni programjainak egy része (foci edzések,
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nyitott ház, stb.) is kiszervezésre keri.]tt. Nyári időszakban a nyári napközis tábor központi
helyszíne volt.

lX. tsszefogtató

Társaság gazdátkodása takarékossági és ésszerűségi szempontok atapján történik. A Ĺrt.
törekszik a maximális kihasználtságra, energia hatékony és környezettudatos munkahelyi

környezet előteremtésére, bérpotitika kiatakítására és együttműködési megáttapodásokon

keresztüt csereszotgáltatások igénybevételére. A köttségek optimalizálása, csökkentése
érdekében következetesen folytatni kívánjuk beszerzésĺ és közbeszezési módszereinket,
mely a saját váttatti igények egyre jobb kiszotgátása érdekében egyszerre épít a már bevált
partnerek kapacĺtásaira és törekszik az otcsóbban jobbat, többet elv érvényesítésére.

Budapest, 2017. 02.. f3.
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