
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 
Előterjesztő neve: Czegledy Ádám bizottsági elnök 

ELŐ TERJESZTÉS 
sz. napirend 

a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság  2021.  július  20-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos beszámolóinak elfogadására 
Előterjesztő: Czeglédy Ádám bizottsági elnök 
Készítette: Rókusfalvy-Bodor Gergely Humánkapcsolati Iroda 
A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet:  1.  számú melléklet a civil szervezetek  2020.  évi beszámolói,  2021.  évi tervei 

Tisztelt Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján, az alábbi szervezetek megküldték a  2020.  évi 
beszámolót és  2021.  évi szakmai tervet az általuk kedvezményesen bérelt helyiségek további bérlése érdekében. 

A  Képviselő-testület  264/2021. (V.20.)  határozata alapján újra szabályozta az Önkormányzati feladatokhoz és 
célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére történő bérbeadást. Az új szabályozás az elfogadást 
követően megkötött bérleti szerződésekre lesz érvényes.  A  már megkötött szerződésekre, így a jelen előterjesztésben 
szerepelő szervezetekre a szerződésükben lefektetett szabályozás vonatkozik, így ezen beszámolókat a régi  248/2013. 
(VI.  19.)  számú Képviselő-testületi határozat szerint kell elbírálni. 

A  beszámolókat és szakmai terveket az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

I.  A  Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  22.  sz. alatti  57 m2 
alapterületű helyiséget bérli iroda céljából  2017.  november 6-tól  2026.  december 31-ig tartó időszakban. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj: 
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: 

Közvetett támogatás 
éves összege: 

14.235,-  Ft/hó + ÁFA 118.300,-Ft/hó + ÁFA 15.900,-  Ft/hó-1-ÁFA 1.228.800,-  Ft+ÁFA 

2. A  Reményi Ede Cigányzenész Szövetség a  Budapest  VIII. kerület, Szilágyi  u. 1/b.  szám alatti  25 m2 
alapterületű helyiséget bérli iroda, hivatásos előadóművészek részére munkahelyteremtés  es  átképzés, 
valamint pályakezdő zenészek szakmai korrepetálása céljából  2017.  június 9-tól határozatlan ideig. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti  dz]: 
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: 

Közvetett támogatás 
éves iisszege: 

5.940,-  Ft/hó + ÁFA 57.900,-  Ft/hó + ÁFA 5.750,-  Ft/hó+ÁFA 625.800,-  Ft+ÁFA 

3. Az  Art's Harmony  Szabad Művészeti Társaság a  Budapest  VIII. kerület, Rökk Szilárd  u. 11.  szám alatti  216 
m2  alapterületű helyiséget bérli  probaterem,  klubhelyiség céljából  2015.  december 9-től  2020.  december 31-ig 
tartó időszakban, mely tekintettel a veszélyhelyzetre meghosszabbodott. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj: 
Számított bérleti  di]: Jelenlegi közös költség: 

Közvetett támogatás 
éves összege: 

50.760,-  Ft/hó + ÁFA 285.650,-  Ft/hó + ÁFA 55.460,-  Ft/hó+ÁFA 2.762.280,-  Ft+ÁFA 

4. Az Új Világ Egyesület a  Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. 5.  szám alatti  26  ni2 alapterületű helyiséget bérli 
iroda céljából  2013.  január 21-tól határozatlan ideig. 
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Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti e:  
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: 

Közvetett támogatás 
éves összege: 

8.950,-  Ft/hó + ÁFA 76.100;  Ft/hó + ÁFA 10.680,-  Ft/hó+ÁFA 785.040;  Ft  + ÁFA 

5. A  Fiatal Üvegművészek Egyesülete a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 65.  szám alatti  58 m2  alapterületű 
helyiséget bérli műhely céljából  2014.  október 13-tól határozatlan ideig. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti  dip 
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege: 

15.370,-  Ft/hó + ÁFA 85.200,-  Ft/hó + ÁFA 19.720,-  Ft/hó+ÁFA 785.760,- Ft  + ÁFA 

6. A  Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület a  Budapest  VIII. kerület, Pál  u. 3.  szám alatti  151 m2  alapterületű 
helyiséget bérli meditációs központ céljából  2011.  október 5-tól  2024.  december 31-ig tartó időszakban. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti  dip 
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege: 

40.250,-  Ft/hó + ÁFA 446.100,-  Ft/hó + ÁFA 55.250,-  Ft/hó+ÁFA 4.690.200,- Ft  + ÁFA 

7. Budapest  Józsefvárosi Református Egyházközség a  Budapest  VIII. kerület, Kis Fuvaros  u. 11.  szám alatti  103 
m2  alapterületű helyiséget bérli oktatási és sport tevékenység céljából  2014.  február 14-től határozatlan ideig, 
valamint a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 30-32.  szám alatti  56 m2  alapterületű helyiséget bérli iroda 
céljából  2017.  december 13-tól  2022.  december 31-ig tartó időszakban. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti dij: 
Számított bérleti  di]: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

éves összege: 

29.520,-  Ft/hó + ÁFA 214.700,-  Ft/hó + ÁFA 29.520,-  Ft/hó+ÁFA 2.222.160,- Ft  + ÁFA 
14.000,-  Ft/hó + ÁFA 183.050,-Ft/hó + ÁFA 12.320,-  Ft/hó+ÁFA 2.048.760,- Ft  + ÁFA 

8. A  Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. a  Budapest  VIII. 
kerület, Baross  u. 112.  szám alatti  197 m2  alapterületű helyiséget bérli pszichiátriai betegek nappali ellátása, 
szociális és rehabilitációs foglalkoztatás érdekében  2014.  július 28-tól határozatlan ideig. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj: 
Számított bérleti  dip Jelenlegi közös költség: 

Közvetett támogatás 
éves összege: 

42.004,-  Ft/hó + ÁFA 383.700,-  Ft/hó + ÁFA 45.180,-  Ft/hó+ÁFA 4.062.240,- Ft  + ÁFA 

9. A  Társak a Teleki Térért Egyesület a  Budapest  VIII. kerület, Teleki Lász ó  ter 16.  szám alatti  16 m2 
alapterületű helyiséget bérli iroda céljából  2014.  szeptember 29-tól határozatlan ideig, a  Budapest  VIII. 
kerület, Teleki László tér  22.  szám alatti  103 m2  alapterületű helyiséget  bed*  raktározás és alkotó műhely 
céljából  2014.  szeptember 29-tól határozatlan ideig, valamint a  Budapest  VIII. kerület, Teleki László tér  23. 
szám alatti  29 m2  alapterületű helyiséget bérli ifjúsági foglalkoztató tevékenyseg céljából  2016.  április 29-tól 
határozatlan ideig. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj: 
Számított bérleti  du: Jelenlegi közös költség: 

Hátralék 

összege: 

Közvetett támogatás 
éves összege: 

5.040,-  Ft/hó + ÁFA 39.200,-  Ft/hó + ÁFA 3.920,-  Ft/hó + ÁFA 46.610,- Ft 423.360,- Ft  + ÁFA 
19.323,-  Ft/hó + ÁFA 62.400,-  Ft/hó + ÁFA 30.694,-  Ft/hó+ÁFA 204.117,-Ft 380.472,- Ft  + ÁFA 
6.960,-  Ft/hó + ÁFA 70.200,-  Ft/hó + ÁFA 8.120;  Ft/hó+ÁFA 59.631,- Ft 744.960,- Ft  + ÁFA 

10.A  Moravcsik  A  apitvány a  Budapest  VIII. kerület, Üllői út  60-62.  szám alatti  189 m2  alapterületű helyiséget 
bérli galéria, kiállító terem és iroda céljából  2014.  március 25-tól határozatlan ideig, valamint a  Budapest  VIII. 
kerület, Kálvária  ter 19.  szám alatti  41 m2  és  141 m2  alapterületű helyiségeket bérli pszichiátriai betegek 
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nappali intézményt ellátása és szociális foglalkoztatás céljából  2012.  december 11-tól határozatlan ideig, 
illetve a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  16.  fszt/3. szám alatti  44 m2  alapterületű helyiséget bérli 
megváltozott munkaképességűek képzése, foglalkoztatása céljából  2019.  május 20-tól határozatlan ideig. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj: 
Számított bérleti díj: Jelenlegi közös költség: 

éves összege: 

Közvetett támogatás 

46.079,-  Ft/hó + ÁFA 505.000,-  Ft/hó + ÁFA 47.279,-  Ft/hó+ÁFA 5.492.652,- Ft  + ÁFA 
33.725,-  Ft/hó + ÁFA 
(két helyiség együtt) 

317.600,-  Ft/hó + ÁFA 39.326,-  Ft/hó+ÁFA 3.339.288,- Ft  + ÁFA 

23.386,-  Ft/hó + ÁFA 102.000,-  Ft/hó + ÁFA 25.256,-  Ft/hó+ÁFA 920.928,- Ft  + ÁFA 

11. A Magyar  Goju-Kai Szövetség a  Budapest  VIII. kerület, Pál  u. 6.  szám alatti  304 m2  alapterületű helyiséget 
bérli önvédelmi központ céljából  2012.  március 7-tól  2022.  december 31-ig. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti  di j: 
Számított bérleti  di]: Jelenlegi közös költség: 

eves összege: 

Közvetett támogatás 

48.555,-  Ft/hó + ÁFA 314.800,-  Ft/hó + ÁFA 48.555,-  Ft/hó+ÁFA 3.194.940,- Ft  + ÁFA 

12. A  Józan Babák Egyesület a  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 126.  szám alatti  61  in2  alapterületű helyiséget 
bérli iroda, ügyfélszolgálat céljából  2018.  november 28-tól határozatlan ideig. 

Jelenleg fizetett 
kedvezményes 

bérleti díj: 
Számított bérleti  di]: Jelenlegi közös költség: Közvetett támogatás 

eves összege: 

16.923,-Ft/hó + ÁFA 125.500,-  Ft/hó + ÁFA 18.452,-  Ft/hó+ÁFA 1.284.576,- Ft  + ÁFA 

A  bérleti szerződések  6.  pontja az alábbiakat tartalmazza: 
„Bérlő köteles a támogatás fejében 

a honlapján, sajtó megjelenésein az Önkormányzatot támogatóként szerepeltetni. 
a legalább havi helyiséghasználatot igénylő eseményekről (fogadóóra, gyűlés, rendezvény, tanácskozás, 
tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatni, meghívót küldeni. 
minden év március  15.  napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó szakmai tervét, amelyből kiderül, hogy milyen 
eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az 
mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefvárosi lakosok érdekeit. 
minden év május  31,  napjáig benyújtani az előző éves tevékenységéről szóló, az Önkormányzat által 
meghatározott tartalmú szakmai beszámolóját. 
a helyiségben az alapszabályában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedélyezett tevékenységet 
folyamatosan folytatni. 

A  szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező 
Bizottsága jogosult. 
Amennyiben a hatáskörrel rendelkező bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil tevékenységhez 
kapcsolódó bérleti clü az adott évre is érvényben marad. 
Amennyiben a Bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti d(j az érintett év január I. napjától az 
akkor érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti dijnak megfelelő összegre emelkedik." 

A  szervezetek honlapján  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat támogatóként szerepel kivétel a honlappal nem 
rendelkező Társak a Teleki Térért Egyesület, a Józan Babák Egyesület, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete, a 
Fiatal Üvegművészek Egyesülete  es  a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség.  A Magyar  Goju-Kai Szövetség bérleti 
szerződése nem tartalmazza fenti feltételt, ezért nem került vizsgálatra. 

Javasolom a szervezetek beszámolójának és szakmai tervének elfogadását. Továbbá javasolom, hogy amennyiben a 
szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek, akkor a bérleti díj mértékéről döntő Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság a közös költség szintjével megegyező bérleti díjat 
határozzon meg, mivel a szervezetek a Képviselő-testület  248/2013.  (VI.  19.)  szánni határozatának  26. c)  pontjának 
megfelelnek, miszerint a szervezetek havonta legalább  8  alkalommal folytatnak a bérelt helyiségben tevékenységet. 
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II. A  beterjesztés indoka 
Fent nevezett szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos beszámolóinak elfogadásához szükséges, hogy 
a Bizottság meghozza döntését a  2021.  július  20.  napján tartandó ülésén, és megtegye javaslatát a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja az előterjesztés Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése részében felsorolt szervezetek 
2020.  évi tevékenységéről szóló beszámolók  es  a  2021.  évi szakmai tervek elfogadása, a kedvezményes bérleti díjjal 
kapcsolatos javaslatok meghozatala. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Bizottság hatásköre a civil szervezetek és az Önkormányzat között fennálló bérleti szerződésen, valamint a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  2.2.2. 
pontjában foglaltakon alapul. 

A  Képviselő-testület  248/2013.  (VI.  19.)  számú határozatának  26.  pontja alapján Önkormányzati feladatokhoz  es 
célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére történő bérbeadásnál az Önkormányzat 
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az illetékes szakmai bizottság javaslata alapján kedvezményes 
bérleti díjat határozhat meg, az alábbi kategóriák szerint: 
a)a bérleti díj eves mértéke a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a  4  %-a, amennyiben a szervezet 
havonta legalább  2  alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet, 
b)a bérleti díj eves mértéke a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a  2  %-a, amennyiben a szervezet 
havonta legalább  4  alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet, 
c) a bérleti díj mértéke a mindenkori közös költséggel vagy üzemeltetési költséggel megegyező összeg, amennyiben a 
szervezet havonta legalább  8  alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet. 
d) az a),  b)  és  c)  pont alapján kedvezményes bérleti díj állapítható meg a helyiségben végzett tevékenység 
gyakoriságának figyelmen kívül hagyásával is, amennyiben az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó 
tevékenységet végző szervezet egynél több önkormányzati bérleménnyel rendelkezik, abban az önkormányzati 
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végez és az egyik helyiséget raktározási tevékenységre használja. 

A Kt.  határozat  29.  pontja értelmében:  „A  szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására az 
Önkormányzat hatáskörrel rendelkező szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a szakmai tervet 
és beszámolót elfogadta, úgy az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkormányzati 
feladatokhoz  es  célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott évre is engedélyezi. 
Amennyiben a szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti díj az érintett év január I. napjától 
visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket alapul véve a  Kt.  határozat  7.  és  8.  pontjai szerint kiszámított, a nem 
civil szervezetekre meghatározott bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai terve, 
beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefváros érdekében, úgy a bérleti díj a 
Kt.  határozat  26.  pontban szabályozott magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra emelkedik." 

Mindezek alapján kérem a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság döntésének 
meghozatalát. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Civil, Oktatási, 
Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi bizottsága  ...../2021.  (VII.20.) számú határozata 

a szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos beszámolóinak elfogadásáról 

A  Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete (székhely:  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 18. Ill.; 
adószáma-  18175471-1-42;  képviseletében eljár:  Joachim  Györgyné)  2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021. 
évi szakmai tervét. 
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2. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen a 
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete (székhely:  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 18. I/1.;  adószáma:  18175471-1-42; 
képviseletében eljár:  Joachim  Györgyne) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  22. (35459/0/A/3 
hrsz) szám alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek. 

3. elfogadja a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség (székhely:  1081 Budapest,  Népszínház  u. 27.;  adószáma: 
18068337-1-42;  képviseletében eljár: Farkas István)  2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai 
tervét. 

4. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen a Reményi Ede 
Cigányzenész Szövetség (székhely:  1081 Budapest,  Népszínház  u. 27.;  adószáma •  18068337-1-42;  képviseletében 
eljár: Farkas István) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Szilágyi  u. 1/B. (34688/0/A/1  Insz.) szám alatti 
helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

5. elfogadja az  Art's Harmony  Szabad Művészeti Társaság (székhely:  1029 Budapest,  Csongor  u. 39.;  adószáma: 
18083024-2-41;  képviseletében eljár: Bartha Katalin)  2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai 
tervét. 

6. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen az  Art's 
Harmony  Szabad Művészeti Társaság (székhely:  1029 Budapest,  Csongor  u. 39.;  adószáma:  18083024-2-41; 
képviseletében eljár: Bartha Katalin) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Rökk Szilárd  u. 11. (36677/0/A/29 
hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek. 

7. elfogadja az Új Világ Egyesület (székhely:  1039 Budapest,  Hollós Korvin Lajos  u. 4. V111/72.;  adószáma: 
18701146-1-41;  képviseletében eljár: Papinot Ildikó és  Staub Zoltan) 2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021. 
évi szakmai tervét. 

8. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen az Új Világ 
Egyesület (székhely:  1039 Budapest,  Hollós Korvin Lajos  u. 4.  VI11172.; adószáma:  18701146-1-41;  képviseletében 
eljár: Papinot Ildikó és  Staub Zoltan)  szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. 5. (35357/0/A/4  hrsz.) szám 
alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

9. elfogadja a Fiatal Üvegművészek Egyesülete (székhely:  1085 Budapest,  Kőfaragó  u. 10.  pinceszint/  1  .; 
adószáma:  18772786-1-42;  képviseletében eljár: Szántó Tamás)  2020  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi 
szakmai tervét. 

10. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen a Fiatal 
Üvegművészek Egyesülete (székhely:  1085 Budapest,  Kőfaragó  u. 10.  pinceszint/1.; adószáma:  18772786-1-42; 
képviseletében eljár: Szántó Tamás) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 65. (36128/3/A/57  hrsz.) 
szám alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek. 

11. elfogadja a Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület (székhely:  1039 Budapest,  Királyok útja  38.;  adószáma: 
18292404-1-41;  képviseletében eljár:  Kovacs  József)  2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai 
tervét. 

12. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen a Szakja Tasi 
Csöling Buddhista Egyesület (székhely:  1039 Budapest,  Királyok útja  38.;  adószáma:  18292404-1-41;  képviseletében 
eljár:  Kovacs  József) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Pál  u. 3. (36793/0/A/17  hrsz.) szám alatti helyiség 
vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 
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13. elfogadja a  Budapest  Józsefvárosi Református Egyházközség (székhely:  1085 Budapest,  Salétrom  u. 5.; 
adószáma:  19818056-1-42;  képviseletében eljár: Bacskai Bálint Aladár)  2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és 
2021.  évi szakmai tervét. 

14. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen a  Budapest 
Józsefvárosi Református Egyházközség (székhely:  1085 Budapest,  Salétrom  u. 5.;  adószáma:  19818056-1-42; 
képviseletében eljár: Bacskai Bálint Aladár) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 30-32. (35696/0/A/54 
hisz.), valamint a  Budapest  VIII. kerület, Kis Fuvaros  u. 11. (35100/0/A/3  hisz) szám alatti helyiségek 
vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

15. elfogadja a Szigony-Útitárs a  Komplex  Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. 
(székhely:  1083 Budapest, Prater u. 44.  fszt/5.; adószáma:  14610561-1-42;  képviseletében eljár: Gordos  Erika 
Johanna) 2020.  évről szóló szakmai beszámolóját  es 2021.  évi szakmai tervét. 

16. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen a Szigony-
Útitárs a  Komplex  Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely:  1083 Budapest, Prater u. 
44.  fszt/5.; adószáma:  14610561-1-42;  képviseletében eljár: Gordos  Erika Johanna)  szervezet részére a  Budapest  VIII. 
kerület, Baross  u. 112. (35491/0/A/38  hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a 
bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

17. elfogadja a Társak a Teleki Térért Egyesület (székhely:  1086 Budapest,  Teleki László tér  24. 1/10.;  adószáma: 
18515592-1-42) 2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

18. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  es  Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen a Társak a Teleki 
Térért Egyesület (székhely:  1086 Budapest,  Teleki  Laszlo  tér  24. 1/10.;  adószáma:  18515592-1-42)  szervezet részére a 
Budapest  VIII. kerület, Teleki  Laszlo ter 16. (34734/0/A/24  hrsz.), a  Budapest  VIII. kerület, Teleki  Laszlo  tér  22. 
(34739/0/A/32  hrsz.), valamint a  Budapest  VIII. kerület, Teleki  Laszlo  tér  23. (34740/0/A/25  hrsz.) szám alatti 
helyiségek vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

19. elfogadja a Moravcsik Alapítvány (székhely:  1083 Budapest,  Balassa  u. 6.;  adószáma:  19669072-2-42; 
képviseletében eljár: dr.  Simon  Lajos  Laszlo) 2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

20. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen a Moravcsik 
Alapítvány (székhely:  1083 Budapest,  Balassa  u. 6.;  adószáma:  19669072-2-42;  képviseletében eljár: dr.  Simon  Lajos 
Laszlo)  szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Üllői út  60-62. (36308/0/A/2  hrsz.), valamint a  Budapest  VIII. 
kerület, Kálvária tér  19. (35456/0/A/31  hisz.) és  (35456/0/A/36),  illetve a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter 16. 
fszt/3.  (35435/0/A/32  hrsz.) szám alatti helyiségek vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

21. elfogadja a  Magyar  Goju-Kai Szövetség (székhely:  1089 Budapest,  Orczy út  41. 2/26.;  adószáma:  19023133-
1-42;  képviseletében eljár: Rebicek  Gerd) 2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

22. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen a  Magyar  Goju-
Kai Szövetség (székhely:  1089 Budapest,  Orczy út  41. 2/26.;  adószáma:  19023133-1-42;  képviseletében eljár: Rebicek 
Gerd)  szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Pál  u. 6. (36788/0/A/2  hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában, 
amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

23. elfogadja a Józan Babák Egyesület (székhely:  1043 Budapest,  Erzsébet  u. 20.;  adószáma:  18709900-1-41; 
képviseletében eljár: Mándi  Bettina) 2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

24. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a kedvezményes bérleti 
díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös költség díjával megegyező összegen a Józan Babák 
Egyesület (székhely:  1043 Budapest,  Erzsébet  u. 20.;  adószáma:  18709900-1-41;  képviseletében eljár: Mándi  Bettina) 
szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 126. (35403/0/A/38  hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában, 
amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 
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Beszámoló 

a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesületének  2020.  évi munkájáról 

Tevékenységünknek két fő ága van: 

1. Adományozás 

2. Közösségépítés 

Adományozás: 

A  Kálvária  ter 22.  fsz.1 alatti, az Önkormányzattól nagy kedvezménnyel  bereft 

üzlethelyiségben adományokat fogadunk (többségében a lakosságtól, kisebb mértékben más 

helyi civilszervezetektől). Kapunk ruhát, cipőt, játékot, könyvet, háztartási eszközt, egyebet, 

vagyis mindent ( a bútor kivételével), ami feleslegessé vált és még használható. 

Ott heti  3  alkalommal  2-2  órában dolgozzuk fel a kapott dolgokat (átválogatjuk, szortírozzuk 

fajtánként), kivesszük azt, ami már nem használható ( mert néha a nagymama rongyoszsákja 

is bekerül). Ezen alkalmak adnak lehetőséget a tagcsaládjainknak arra, hogy válogathassanak 
a család szükséglete szerint. Más kerületi családok a helyszűke miatt nem tudnak bejönni,  de 

kérésüknek megfelelően összeállítunk számukra csomagot, amit következő alalommal 

elvihetnek. Telefonon is kérhetnek segítséget, ilyen esetekben önkéntesük kiviszi a megadott 

címre.  Ha  csak néhány holmira van szükségük, azonnal keresünk nekik, és néhány perc 

várakozás megkapják-  2020.-ben  14  csomagot készítettünk,  es 23  esetben adtuk ki azonnal. 

A  2020-as évben a pandémia miatt március közepétől a veszélyhelyzet megszűnéséig sajnos 

nem tudtuk ezt a tevékenységet folytatni,a második hullám idején pedig csak csökkenő 

lehetőségeink vannak.  A  dományt előre megbeszélt időpontban fogadunk, ugyanígy kiadunk. 

Az elmúlt évben több alkalommal kaptunk felnőttek számára pelenkát. Nálunk erre 

minimális igény van, ezért ebből nagyobb mennyiséget  3  alkalommal a  Danko  utcai 

Hajléktalan ellátó intézménynek adtunk át. Ugyanígy jártunk el a leadott, még felhasználási 
időn belüli gyógyszerekkel is. 

A  Kesztyűgyári Közösségi Házzal közösen Szerveztük bonyolítottuk le a havi Bolhapiacot 

márciusig. Ezekre az alkalmakra nagy mennyiségű adományt vittünk, részt vettünk ezek 

kipakolásában, asztalokra helyezésben, a segítésben azoknak, akik valamit keresnek,  de  nem 

találják, és a végén a maradék zsákolásában is.A közösségi ház újra nyitása óta ezt az 
együttműködést a ház megszüntette. 

A  tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Karitász csoporttal közösen havi egy szombaton 
délelőtt Szeretetbörzét tartunk a templom oszlopcsarnokában. Ott megkötés nélkül fogadjuk 

a rászorulókat, akik szabadon válogathatnak az asztalokra kirakott holmikból. Ezeken az 
alkalmakon hajléktalan testvéreinknek is segítünk ruhával, cipővel, tisztálkodószerekkel, 



takarókkal. Ilyenkor fogadjuk a hozott adományokat is. Ebben a szolgálatunkban is 

problémákat okozott a Covid19 megjelenése. Áprilistól júniusig és november óta nem lehet 

ezt a közösségi programot megtartani. Októberben még nagy mennyiségű adományt 

kiadtunk vidéki partnerünknek.A velünk egy épületben lévő Jó Pásztor lelkészséggel jó 

kapcsolatot ápolunk. Rászoruló híveiket ellátjuk a számukra szükséges holmikkal. 

Ugyanakkor a hozzájuk érkező fel nem használt holmikat átadják nekünk. 

Kapcsolatunk van az ADRA karitatív szervezettel. Szükség esetén az  6  vidéki szervezetei ket s 

ellátjuk a hozzánk érkezett adományokból. 

Mivel sok jól használható adományt kapunk, ezért évek óta több vidéki települést is 

támogatunk évi  1-2  alkalommal (Tiszatarján, Szabadszállás, Karcag, Kazincbarcika 

Közösségépítés: 

A  telephelyünkön töltött időben az adományok válogatása közben meg tudjuk beszélni 

örömeinket, problémáinkat, gondjainkat. Próbálunk segíteni egymásnak mindenben. 

Megbeszéljük a családokkal kapcsolatos új jogszabályokat, felhívjuk egymás figyelmét az 

aktuális árleszállításokra, stb. 

A  Nagycsaládosok Országos Egyesületétő l a vezetőségi listán sok kedvezményes kulturális 

programra kapunk lehetőséget. 2020.-ban egy alkalommal közös színházlátogatáson vettük 

részt.  A  családok a gyerekműsorokra  ,2  alkalommal tudtak elmenni. Sajnos a járvány miatt 

It  is sokkal kevesebb lehetőség adódott,  de  az  online  előadások új lehetőséget adtak. 

Kerületi civilszervezetekkel való kapcsolatunk: 

A  „Civilek a Palotanegyedért" egyesülettel gyümölcsöző a kapcsolatunk. Sajnos az elmúlt 

évben a közösen szervezett programok elmaradtak a járvány miatt. 

Budapest, 2021.március 6. 

o f2t,(c. 
Joachim Györgyne 
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A  Nagycsaládosok józsefvárosi Egyesületének  2021.  év 

Tevékenységünknek két fő ága van: 

1. Adományozás 

2. Közösség építése 

Adományozás: 

A  Kálvária tér  22.  fsz.1 alatti, az Önkormányzattól nagy kedvezménnyel bérelt 

üzlethelyiségben adományokat fogadunk (többségében a lakosságtól, kisebb 

mértékben más helyi civilszervezetektől). Kapunk ruhát, cipőt, játékot, könyvet, 

háztartási eszközt, egyebet, vagyis mindent ( a bútor kivételével), ami 

feleslegessé vált és még használható. Ezt a tevékenységünket a pandémia miatt 

egyelőre csak telefonon történő egyeztetés után tudjuk végezni. Hivatalos 

nyitva tartásunk szünetel addig, ameddig legalább két munkatársunk nem lesz 

védett az oltástól. Remélhetőleg Húsvét után vissza tudjuk állítani az eredeti 

helyzetet. 

Amint helyreáll az eredeti nyitva tartás, heti  3  alkalommal ott leszünk az 

adományokat válogatni, szortírozni,  es  kiadni azoknak, akik adományért 

jelentkeznek. Egyesületünk tagjai válogathatnak a helyiségben. Más kerületi 

családok a helyszűke miatt nem tudnak bejönni,  de  kérésüknek megfelelően 

összeállítunk számukra csomagot, amit következő alalommal elvihetnek. 

Telefonon is kérhetnek segítséget, ilyen esetekben önkéntesük kiviszi a 

megadott címre.  Ha  csak néhány holmira van szükségük, azonnal keresünk 

nekik, és néhány perc várakozás megkapják. Ez a gyakorlat az előző években jól 

bevált, ezért szeretnénk ezt megtartani. 

Ebben az évben is folytatni kívánjuk a Magyarok Nagyasszony téri templom 

oszlopcsarnokában a havi szeretetbörzét, a mint a járványhelyzet megengedi. 

Ugyanígy folytatjuk az együttműködést az Adra helyi csoportjával. Játékokat 

szeretnénk juttatni a  Heim  Pál Gyermekkórháznak is. 

Tervezzük a kerületi Családsegítővel a kapcsolat felvételt, hogy a náluk 

jelentkező rászoruló családoknak is tudjunk segíteni. Ugyanígy szeretnénk 

folytatni a Kesztyűgyári Közösségi Házzal évek óta meglévő közös munkánkat. 

Tervezzük több, a kerületben működő fogyatékos gyermekekkel foglalkozó 

alapítvány megkeresését, felajánlva nekik az adományokkal való segítségünket. 

      

Ill I I 
KL-

 

      

GK-0000049261 



Joachim  György 

Közösségépítés 

Az adományok válogatása lehetőséget  ad  arra, hogy megbeszéljük örörneinket, 

gondjainkat. Tapasztaltabb tagjaink jó tanácsokkal is el tudnak látni minket. 

Szeretnénk minél több tagunkat bevonni ebbe a munkába. 

Ebben az évben közös nyaralást nem tudunk tervezni,  de  a nyár folyamán  3 

kirándulást szeretnénk megtartani: Komáromba, Vácra illetve egy strandolással 

egybekötött napot a Velencei tónál. 

Az év során folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat e-mailben az Új családokra 

vonatkozó jogszabályokról, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 

programjairól. Reméljük, ebben az évben folytatódik majd a kedvezményes 

színház és hangverseny jegyek felajánlása is. Így szeretnénk néhány közös 

előadás látogatást szervezni. Ugyanígy tájékoztatjuk a tagokat a 

Nagycsaládosok Országos Egyesületének felajánlott tárgyi adományokról is. 

Szeretnénk folytatni közös programjainkat a Civilek a Palotanegyedért 

Egyesülettel is. 

Reméljük, hamarosan ismét lesz találkozási lehetőség a kerületben működő 

többi civilszervezettel. 

Decemberben ünnepli egyesületünk megalakulásának  20.  évfordulóját. Ezt az 

alkalmat egy kis házi ünnepséggel tartanánk meg, ahol alapító tagjainkat is 

vendégül látnánk. Evvel az ünnepséggel együtt megtartanánk a mar évek óta 

Jól bevált Mikulás ünnepségünket is. 

Budapest, 2021,  március  6. 

titkár 
Nagyr.satädr:3 etvarosi 

Egvesüh7ie 
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Nyilatkozat a beszámolóhoz 

Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 

Alulírott,  Joachim  Györgyne, az egyesület titkára nyilatkozom, hogy 

Kálvária tér  22.  alatti telephelyünkön, amelyet az Önkormányzat 

kedvezményes bérleti díjjal bocsát rendelkezésünkre legalább havi  8 

alkalommal adományokkal kapcsolatos tevékenységet folytatunk. 

Budapest, 2021.  június  24. 

( 
Joachim Györgyne 

Nagycsaládosok Józsefetei 
Egyesülete 

1084 Bp.  [>éri Miksa  u. 18. 11. 
18175471-1-42 
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Tárgy:  A  „Reményi Ede" Cigányzenész Egyesület 2020.évi szakmai beszámolója 

T. Cím! 

Az  1993.  óta folyamatosan működő Egyesület e  2020.évben a járványhelyzet 

miatt csak részben tudta teljesíteni a maga elé tűzött célokat. 

Az összejöveteleket a gyülekezési korlátozások miatt megtartani nem tudtuk. 

Az elnökség és a tagság a kapcsolatot telefonon tartotta. Tagjaink kéréseikkel, 

problémáikkal egyesével keresték fel a helyiségünket a járványügyi szabályok 

betartásával. Egyénileg foglalkoztunk tagjaink zenei tudásának fejlesztésével, 

folyamatos gyakorlást biztosítottunk igény szerint. Szakmai anyagokat — 

kottäkat- továbbra is biztosítottunk igény szerint tagjainknak.  A  bezártság 

miatti mentális problémák megoldásában is segítettünk. 

Ezúton is köszönetet mondunk Józsefváros Önkormányzatának és Gazdálkodási 

Központjának, hogy Egyesületünk részére székhelyet kedvezményesen 

biztosított. 

Budapest, 2021.  február  23. 

„Reményi Ede 
CIgta,t.  c,  kt,:z csalei 

/9. 
Ado,f.bn: 

(--?IÁ
'Farkas Istvárl elnök 



Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Vagyongazdálkodási lg. 

Ügyiratszám: HG/157-3/2021 

Tárgy:  A  „Reményi Ede" Cigányzenész Egyesület 2021.évi szakmai terve 

T. Cím! 

A  „Reményi Ede" Cigányzenész Egyesület  1993.  óta folyamatosan 

tevékenykedik, elsőszámú feladatunk a magyar cigányzene hagyományainak 

ápolása. 

2021.  évben a járványhelyzet figyelembevételével tervezzük működésünket. 

Amíg a korlátozások tartanak, addig tagjainkkal egyénileg tartunk kapcsolatot. 

Igény szerint kották kölcsönzésével, egyéni próba, korrepetálás biztosításával 

segítjük tudásuk fejlesztését.A korlátozások feloldása után közösségi 

rendezvényeket kívánunk tartani. Zenei pályára készülő fiatalok részére 

felkészülést biztosítunk havi szinten. Negyedévenként hangszerbemutatót 

tervezünk előadással. Nyugdíjas tagjaink részére rendszeresen műsorokat, 

összejöveteleket kívánunk tartani.  A  nyári időszakban közös sétát tervezünk, 

felkereshetnénk a kerületünk cigányzenéhez kapcsolható helyszíneit. 

Karácsonyi ünnepséget kívánunk tartani tagjaink hozzátartozóival közösen. 

A  Szilágyi  u. 1/b  szám alatti helyiséget központi irodának, szervező és 

műhelymunkák végzésére használjuk. 

Eves  terveink elfogadását és további támogatásukat előre is tisztelettel 

köszönjük. 

Budapest, 2021.  február  23. 

.Reményi Ede 
Czganyzenesz Egyesület 

1081 Budapest.,  Szilaoyi  u. 1/B. 
Musziim: I  3068.337-1-42 

   

72434fire, 
Farkas Istvan einök 
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Bartha  Katalin 
/Az Art's Harmony  Társaság képviselője/ 

leiek: 
2020  évi évkönyv az összes eseménnyel: 

http://www artsharmony.hu/files/2020  Arts Harmony  vknyv.pdf 
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Az  Art's Harmony  Szabad Művészeti Társaság 2020-ban is folytatta a kultúraközvetítő 
programjait, élő előadásaival továbbra is hozzájárult a szervezet céljának elérésé-
hez: az emberek, a nemzetek, a különféle kultúrák közötti egység kialakulásához. 

Egyesületi tagok száma 2020-ban:  112  fő 
Önkéntesek száma 2020-ban:  81  fő 

A  Társaság működését alapvetően meghatározta a COV1D19-es járványhelyzet, minden 
tervünket felülírták a vészhelyzet és járványügyi korlatozások. 
2020  márciusától több száz eseményünk lemondásra került, pl. a  Tango  Szalonok 
járvány áldozatai lettek ugyanúgy, mint az  El  Berretin  Tango  együttes koncertjei, az 
Art's Phil-harmony  koncertek vagy a  Moment Art  produkciók. 
A  helyzethez alkalmazkodva, minden egészségügyi előírást és létszám korlátozást 
betartva, és az események élő látogatása helyett  online  térbe való átalakításával több 
száz eseményt sikerült megmenteni és megvalósítani. 
Pl. a Milouga  del Angel,  eredetileg tangó táncház élő koncerttel program a továbbra is 
rendszeres keddi  online  közvetítéssel a közösség összetartó erejévé vált. 

1. Előadások, művészeti és kulturális események, fesztiválok, sorozatok 

tervezése, rendezése, szervezése és tartása 
Szervezetünk 2020-ban  484  előadást, koncertet, rendezvényt bonyolított le  (397 
Budapest, 73  vidék,  14  külföld), összesen több, mint  120.000  résztvevő számára 
(98.000 Budapest, 23.000  vidék,  2.600  külEold — az  online  nézőket a budapesti 
számban szerepeltetjük). 

2. Sorozataink: 

2.1.  Milonga  del Angel--  élőzenés milonga 
A  sorozat keretében minden kedden élőzenés  tango  est valósult meg több, mint  50 
esemény koncerttel, tangó-showal, nagy részük a  Tango Harmony Budapest  ze-
nekar közreműködésével, valamint a legjobb magyar  tango  tanárok és fellépő mű-
vészek mellett argentin és olasz sztárvendégekkel.  2020.  március 17-étő l minden 
koncert élő közvetítésben valósult meg, eleinte közönség nélkül, a nyári időszak-
ban, amikor a rendeletek engedték, akkor közönséggel, majd novembertő l ismét 
közönség nélkül. Ekkor a közösség összetartását segítendő bevezettük a koncert 
előtti  talk-show-t szintén  online  közvetítésben. 

2.2. Tango  Coctail  —Tango  Essencia  de  BsAs 
Rendszeres  tango  workshopok és élőzenés milongák a  Tango  Coetail Studioban --

 

természetesen a korlátozások által megengedett időszakokban. 

2.3. Tango  workshop-Iliborok 
A  Társaság a milongák mellett vállalta neves argentin  tango  tanárok/párosok 
meghívását, bemutatók és workshopok szervezését a magyar  tangos  közösség 
fejlődése érdekében.  De  több magyarországi vidéki  tango  tábort is lebonyolított. 
A  workshopok, és a milongák egyaránt hozzájárultak a közösség építéséhez, ba-
rátságok és egyéb emberi kapcsolatok kialakulásához, és lehetőséget adtak a férfi 
es  női szerepek mai világban nehezen megélhető, kulturált gyakorlásához.  A nil-
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longákat  es  a workshopos hétvégéket  3-8  fős önkéntes szervező csapatok készítik 
elő és bonyolítják le. Sajnos a járványügyi korlátozásoknak több  tabor  is az áldo-
zata lett,  de  volt, amit a tervek szerint meg lehetett még valósítani. 

2.4. Tango Libre 
2020-ban továbbra is Társaságunk működési keretei között adtunk helyet a fiata-
lokat nagy számban megszólító  Tango Libre  programoknak, workshopoknak, mi-
longáknak és táboroknak a mindenkor aktuális járványügyi rendelkezéseknek 
megfelelően,  hol  csökkentett létszámmal,  hol  online  megoldásokkal,  hol  teljes 
szünettel. 

2.5.  Lélek-bárok 
A  KATango improvizációk az alapja a Lélek-hurok sorozatnak, mely a belső 
megújulást támogatja a hangok segítségével, hangfürdők, zene-  es  mozgásmeditá-
ciók és közös dobolások formájában. Több esemény megvalósult,  de  néhányat le 
kellett mondani a Covid-korlátozások miatt. 

2.6. Art's Harmony  Matiné 
Uj matiné sorozatot indítottunk gyerekeknek, nagyszülő-unoka pároknak és csa-
ládoknak művészeti interaktív, ismeretterjesztő foglalkozásokkal és műsorokkal. 
A  COVID-helyzet ezt a sorozatot is megtépázta, néhány sikeres élő előadás után 
volt,  am it online  meg tudtunk tartani, volt, amit  lc  kellett mondani. 

3. Egyedi előadások, koncertek 
A  sorozatokon kívül számos egyedi koncertet, előadást valósítottunk meg, ezek 
közül a legkiemelkedőbbek a  Nit  PA és Nemzeti Täneszínházban tartott elő-
adások voltak az Artgentin  Tango  Táneszinházzal való együttműködésben. 

4. Együttesek 

4.1. Tango Harmony Budapest  
Társaságunk a szervezője és lebonyolítója a  Tango Harmony Budapest  argentin 
tangó zenekar előadásainak, koncertjeinek. 2020-ban végig helytállt a zenekar a 
Milonga  del Angel  sorozat fenntartásában  es  minden kedden megvalósult élő köz-
vetítésben a koncert hozzájárulva ezzel a közösség fenntartásához,  de  a tervezett 
turnékra már nem kerülhetett sor. 

4.2. Tango  KA  Tango  programok 
Egyedülálló, új stílus, improvizációs zene, nevével ellentétben nem csak tangós 
programokhoz.  Az  itthon és külföldön egyaránt sikeres  program  Budapesten, Eu-
rópában és már  Buenos  Airesben  is  nagy sikerrel szerepelt. 2020-ban csak itthoni 
projektekben, utazásra nem  volt  mód. 

4.3. Art's Phil-Harmony  Zenekar  
A  zenekar 2020-as tervezett projektjei mind a COVID helyzet áldozata lett. 

4.4. Paddy and the Rats 
Társaságunk működését színesíti a  Paddy and the Rats  ír kocsmazenét játszó ze-
nekar, az év során számos itthoni és külföldi koncerttel, 2020-ban erősen korláto-
zott előadásszámmal. 
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'Tt angehrehabilitäciós 
rfoglalkozás kelzwetitése 
at Art's Harmony Studiából 

• 

5. 2020  Újdonságai 
Célunk. hogy lehetőséget nyújtsunk az életminőség javítás különböző formáira. 
különböző korosztályok számára. Ennek érdekében 2020-ban  2  új programsoro-
zatot indítottunk el. Ezeket  at Art's Harmony  Studióban tartjuk a helyiek számá-
ra.  de  felkeres alapján más kerületekben is tartottunk foglalkozásokat az ottani 
Önkormányzatok támogatásával  (2.  kerület.  6.  kerület) 

5.1. Art's  mozgató - egészséggel az életünk horn:Meth:11 
Cél az izmok és ízületek RENDSZERES átmozgatása. a fiatalság megőrzése 
erőnlétben, csinosan, sikkcsen, jó kedélyben. 

5.2.  Szívhajok ellen kisasszony szedjen  ranged"- Tango-rehabilitáció foglalkozás 
A tango  terápiás testi-lelki gyógyító hatásait egyre több helyen ismerik fel, szá-
mos orvosi  es  egyéb kutatás foglalkozik a legkülönbözőbb területeken a  tango  te-
rápiás alkalmazási lehetőségeivel.  A tango  nem egyszerűen egy tánc, sokkal több 
annál, a teljes emberi struktúra, a test, lelek, és szellem egysége. egyensúlya és 
harmóniája megteremtésének eszköze lehet. 
Bár a tangó minden korosztálynak ajánlott. az idősek számára különleges lehető-
séget nyújt, mert sok más tánccal ellentétben mozgáskultúrája nem jelent meg-
terhelést a szervezet számára, korhatár nélkül gyakorolható, rendszeres művelése 
jótékony hatású testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. 
A  fentiekre építve állitottuk össze programunkat kifejezetten idősek számára. 
amit  ha  rendszeresen látogatnak, az egy folyamatos karbantartást rehabilitációt 
biztosít.  de  akár egyszeri alkalommal is segít.  A  foglalkozást Bartha Katalin he-
gedűművész és hangterapeuta vezeti  Adam  ik  Pal  közreműködödésevel. 
Zene:  Tango Harmony Budapest  zenekar 
Fellepnek a  tango  iránt elhivatott barátaink:  Molnar  házáspár Laci és  Vera, Bart-
ha  házaspár József és Szilvia, Tűz házaspár  Janos  és Zsuzsi 
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6. Art's Harmony Studio 
2017-től nyitotta meg kapuit az  Art's Harmon Studio  a VIII. kerületi Rökk Szi-
lárd  u.  I I. pincehelyiségében.  A  helyiséget a VIII. kerületi Önkormányzat bocsá-
totta Társaságunk rendelkezésére bérlet formájában.  A  helyiség használhatatlan 
állapotban került átadásra, teljesen fel kellett újítani, ami teljes egészében saját 
erőből valósítottunk meg. 
A Studio  nyilvános eseményeink egy részének is helyt  ad, de  a másutt megvaló-
suló eseményeink háttérmunkájához is teret  ad. 
Első nyilvános rendezvényünk  2017.  December 7-én volt. 

6.1.  Állandó programok az  Art's Harmony  Studiaan 
6.1.1.  Tangoargentino kezdő és haladó tanfolyamok - keddenként 
6.1.2.  Milonga  del Angel  — élőzenés milonga keddenként 
6.1.3. Tango Libre  — kezdő és haladó tanfolyamok szerdánként 
6.1.4. Salsa  gyakorló táncest szerdánként 
6.1.5.  Bachata kezdő és haladó tanfolyamok hétfő ás szerdánként 
6.1.6.  Intenzív  hinge,  workshopok - havi rendszerességgel 
6.1.7.  Zonk workshopok és partyk -  1-2  havonta 
6.1.8.  Bachata wokshopok és partyk —  1-2  havonta 
6.1.9.  Asztroz áfia és meditácik — havi rendszerességgel 
6.1.10.  személyiségfejlesztő foglalkozások - havi rendszerességgel 
6.1.11.  Vasárnapi Akadémia — havi rendszerességgel 
6.1.12. Art's Harmony  Matiné — havi rendszerességgel 

A  programok a COVID korlátozásokhoz alkalmazkodva részlegesen vagy módosítva 
valósultak csak meg, jó részük lemondásra került. 

7. Együttműködések 

7.1.  Az  Art's Harmony  Társaság céljai között szerepel együtt működések kialakítása 
más művészeti szervezetekkel 

Az általunk képviselt témákban egyre több együttműködést sikerült kialakítanunk, 
így saját programjainkat rendszeresen egyeztetjük más helyi szervezőkkel, kerülve 
az ütközéseket, egymásra szervezéseket. 
Emellett jelentős eredményeket értünk el a külföldi szervezetekkel való kapcsolat-
építésben is, több fesztivállal, köztük kiemelkedően jelentősekkel is sikerült rend-
szeressé tenni az együttműködést, így hazai művészeket, programokat tudunk de-
legálni jelentős külföldi eseményekre. Ilyenek pl. a több ezer fős  Catania Tango 
Fesztivál, vagy a  Tango  Allegria  Association,  akik az év során europaszerte több 
eseményt, fesztivált is lebonyolítanak. 
Sajnos a járványhelyzet erősen aláásta az együttműködési lehetőségeinket is. 

8. Jelen kort megelőző korok kulturális és művészeti tevékenységek felku-
tatása, különösen irodalmi, zenei, tánc, mozgás, jelmez, öltözködési, kul-
turális irányzatok kutatása. Ezek feldolgozása, előadáshoz való előkészí-

 

tése. 
A Tango Harmony  zenekar előadásaihoz mélyreható kutatásokat végeztünk az 
argentin származású  Astor  Piazzolla munkásságában, a magyar és más népek népi 
zeneiben, a fő jellemzők, hasonlóságok és eltérések feltárásában, ezeket az ered-
ményeket beépítjük létrejövő új produkcióinkba. 

A H S-  • Harmony tOE,t  Szabad Müvészeti Társaság  1535 Budapest  Pf  8b7. 'lob') 06-20-%78-0) 

 

5 

   

vL-

 



A  Lázár Ervin Program számára létrehozott előadások mint ilyen kutatások 
eredményeit építi be, hogy a tananyagokhoz kapcsolódó, gazdag információanyag 
a gyerekeket lekötő, magával ragadó formában kerüljön előadásra. 

9. A  kutatásból adódóan esetlegesen új előadási, új művészeti megoldások 
támogatása, kidolgozása, előadásszintű megalkotása, bemutatása, nép-
szerűsítése. 

Kutatásaink eredményeit folyamatosan építjük be műsorainkba. előadásaink mind 

építenek a folyamatosan épülő tudásbázisra. Újszerű, multimédiás színpadi megje-

lenitésü megoldásaink esetenként egyszerre szolgálják megragadó látvány is a 
költséghatékonyság szempontjait. 

10.Az előadásokhoz, műsorokhoz, programokhoz kapcsolódóan segédanya-
gok, díszletek, jelmezek stb. biztosítása, a magyar és külföldi előadók 
költségeinek térítése. 

Szervezetünk 2020-ban közel  500  előadást, koncertet, rendezvényt bonyolított le, 

melyeknél az előadók honoráriumát, utaztatási költségeit és a technikai költségeket 

mind mi biztosítottuk pályázati forrásokból, céges támogatásokból, magánszemé-
lyek támogatásából  es  jegybevételekből. 

II. Az  Art's Harmony  Társaság műsorai a Lázár Ervin Program program-
ban 

Az  Art's  I larmony Társaság működésében meghatározó előrelépés a 2020-as évre. 
hogy bekerült a Lázár Ervin program műsor szolgáltatói közé, így a  20  év során 

felhalmozott szakmai tudás és tapasztalat eredményeit hasznosíthatjuk a program 
céljainak elérésében 
A  nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló  1042/2019.  (II.  18.)  Korm. 
határozat alapján a Kormány által életre hívott Lázár Ervin Program keretében, 
amely célja biztosítani, hogy szociál is helyzettől és lakóhelytől függetlenül. egyen-
lő eséllyel jussanak el az ország általános iskolás tanulóihoz magas művészeti ér-
téket képviselő is a magyar kulturális örökséget ápoló  es  közvetítő előadások, Tár

-

 

saságunk a következő programokkal szerepel: 

2.  osztályosoknak 

• Verselő muzsika, Muzsikáló versek -  interaktiv  művészeti foglalkozás 

6 
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• Palotai lakoma — látogatás Mátyás király udvarába 
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• ZENE és VARÁZSLAT— Lásd, amit hallok, érezd, amit látokl 



4.  osztályosuknak 

• Beszélő Muzsika — Egység a mindenséggel — 

• Beszélő Muzsika — Bartók Flegechiduók — Kettesben Bartókkal 

8 
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• Gyermekláncfű —a magyar zene alakulása a törzsszövetségtől napjainkig 

7.  osztályosok számára 

• A Maria  énekektől a tangóig —  A  középkori magyar nyelvű Mária 

énekektől a dél-amerikai argentin tangóig 

9 
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12. Duo  Alma  y  Desnudo - turné 
A  Társaság megalakulásakor megálmodott több művészeti ágat összekapcsoló  es 
különböző nemzetek művészeiből alakult alkotói gárdával valósult meg a Puertas 
Abiertas projektet. Ennek keretében Pavo Urbán, a Jugoszláv háború bombázása-
iban meghalt, a háborút magát fotózó fotóművész képeinek megjelenitésével, 
naplójából elhangzó részletekkel, és az ezekhez kapcsolódó, részben ezekre irt, 
Duo  Alma Dcsnudo hegedü-zongora duó által megszólaltatott zenék együtteséből 
összeállított előadás hangzott el több alkalommal Zadarban, Dubrovnikban és 
Budapesten. 
A  projekt még szerencsésen a járvány előtt megvalósult. 

PAVO URBAN 

10 
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Venue - Arts riarneny Studio 
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13.Exotikus täneok, Keleti művészetek 
Még a járványügyi korlátozások előtt szinte az utolsó pillanatban sikerült megtar-
tani indiai estünket 

Budapest, 2021.  március  5. 

Bartha Katalin - elnök 
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The only regular LIVE event in Budapest with CONCERT 

air*Hr-sf. 
from the live 

concert at Art's Harmony 

every Tuesday - Tango Harmony 
9th March, 2021 

Studio III 

Art's Harmony Studio 
www.tangoharmony.hu 
Rökk  Szilárd  u. 11., Budapest, Hungary, 1085 

Art's 
Harmony 

Az Art's Harmony  Társaság tervei  2021 -re 



Működés a COVID19-es járványhelyzetben 

Rendkívül nehéz tervezni a jelenlegi helyzetben, hiszen minden kiszámíthatatlanná  Wilt  a járvany 
és ehhez kapcsolódó intézkedések, korlátozások miatt. 
A  rendelkezések is megszabják működési lehetőségeinket,  de  ezen túl is szeretnénk felelősen 
viszonyulni a kialakult helyzethez és működésünkkel alkalmazkodni a járvány miatt átalakult 
környezethez. 
Programjaink azon részét, amit közvetítésben lehetséges, igyekszünk élő közvetítés formájában 
megtartani, megpróbáljuk közönségünket és a közösséget  online  kommunikációval összetartani,  de 
közben készülünk az újranyitásra, amire reméljük hamarosan sor kerülhet. 

1.  Sorozataink: 
Továbbra is sezretnenk fenntartani sorozatainkat, amíg szükséges  online  közvetítés 
formájában, amint lehet, nyilvános formában 

1.1.  Milonga de/Angel — élőzenés milonga 
A  sorozat keretében minden kedden élőzenés  tango  estet tartunk koncerttel, tangei-
showal, nagy részük a  Tango Harmony Budapest  zenekar közreműködésével, valamint 
legjobb magyar  tango  tanárok és fellépő művészek mellett argentin  es  olasz 
sztárvendégekkel (amint az utazás ismét lehetséges lesz).  A  közösség összetartását 
segítendő bevezettük a koncert előtti  talk-show-t szintén  online  közvetítésben. 

1.2. Tango  Coeta11 —  Tango  Essend«  13sAs 
Rendszeres  tango  workshopok és élőzenés milongák  a Tango  Coctail Studioban — 
természetesen  a  korlátozások által megengedett időszakokban. 

1.3. Tango workshop-táborok 
A  Társaság a milongák mellett vállalta neves argentin  tango  tanárok/párosok meghívását, 
bemutatók és workshopok szervezését a magyar  tangos  közösség fejlődése érdekében. 
De  több magyarországi vidéki  tango tabor  lebonyolítását is tervezi, amikre a 
korlátozások feloldásával nyílik majd lehetőség. 

1.4. Tango Libre 
2021-ben továbbra is Társaságunk működési keretei között adtunk helyet a fiatalokat 
nagy számban megszólító  Tango Libre  programoknak, workshopoknak, milongáknak és 
táboroknak a mindenkor aktuális járványügyi rendelkezéseknek megfelelően,  hol 
csökkentett létszámmal,  hol  online  megoldásokkal,  hol  teljes szünettel. 

1.5.  Lélek-húrok 
A  KATango improvizációk az alapja a Lélek-hurok sorozatnak, mely a belső megújulást 
támogatja a hangok segítségével, hangfürdők, zene- és mozgásmeditációk és közös 
dobolások formájában.  A  korlátozások feloldásának függvényében folytatjuk az 
események sorát. 

1.6. Art's Harmony  Matiné 
2020-ban új inatiné sorozatot indítottunk gyerekeknek, nagyszülő-unoka pároknak és 
családoknak művészeti interaktív, ismeretterjesztő foglalkozásokkal és műsorokkal. 
A  COVID-helyzet ezt a sorozatot is megtépázta,  de  folytatjuk a programsorozatot, 
egyelőre  online, de  amint lehet majd nyilvános előadásokkal is. 

, 
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Célunk, hogy lehetőséget nyújtsunk az életminőség javítás különböző formáira, 
különböző korosztályok számára. Ennek érdekében 2020-ban  2  új programsorozatot 
indítottunk el. Ezeket az  Art's Harmony  Studióban tartjuk a helyiek számára,  de  felkérés 
alapján más kerületekben is tartottunk foglalkozásokat az ottani önkormányzatok 
támogatásával  (2.  kerület,  6.  kerület) 

1.7.  Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót"- Tangó-rehabilitáció foglalkozás 
A tango  terápiás testi-lelki gyógyító hatásait egyre több helyen ismerik fel, számos 
orvosi  es  egyéb kutatás foglalkozik a legkülönbözőbb területeken a tangó terápiás 
alkalmazási lehetőségeivel.  A  tangó nem egyszerűen egy tánc, sokkal több annál, a teljes 
emberi struktúra, a test. lelek, is szellem egysége, egyensúlya  es  harmóniája 
megteremtésének eszköze lehet. 
Bár a  tango  minden korosztálynak ajánlott, az idősek számára különleges lehetőséget 
nyújt, mert sok más tánccal ellentétben mozgáskultúrája nem jelent megterhelést a 
szervezet számára, korhatár nélkül gyakorolható, rendszeres müvelise jótékony hatású 
testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. 
A  fentiekre építve állítottuk össze programunkat kifejezetten idősek számára, amit  ha 
rendszeresen látogatnak, az egy folyamatos karbantartást, rehabilitációt biztosít,  de  akár 
egyszeri alkalommal is segít.  A  foglalkozást  Barth  Katalin hegedőművész is 
hangterapeuta vezeti Adamik Pál közremüködödesivel. 
Zene:  Tango Harmony Budapest  zenekar 
Fellépnek a  tango  iránt elhivatott barátaink:  Molt*  házaspár Laci is  Vera,  Bartha 
házaspár József  es  Szilvia, Tűz házaspár János és Zsuzsi 
A  korlátozások feloldása után tudjuk újra indítani a programot. 

1.8. Art's  mozgató - egészséggel az életünk harmóniájáért 
Cél az izmok  es  ízületek RENDSZERES átmozgatása, a fiatalság megőrzése erőnlétben. 
csinosan, sikkesen, jó kedélyben. 
A  korlátozások feloldása után tudjuk újra indítani a programot. 
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I. Együttesek 

1.1. Tango Harmony Budapest 
Társaságunk a szervezője és lebonyolítója a  Tango Harmony Budapest  argentin  tango 
zenekar előadásainak, koncertjeinek. 

• A  zenekar folymatosan végig helytáll a Milonga  del Angel  sorozat fenntartásáért 
es  a közösség összetartásáért folytatott küzdelemben így minden kedden 
megvalósul az élő közvetítéses koncert. 

• 2021-ben is részt kívánunk venni az Argentin  tango  Táncszínházzal 

együttműködésben létrejövő színházi produkciókban a Nemzeti Táncszínház 
rendezésében. 

1.2. Tango K4 Tango  programok 
Egyedülálló, új stílus. improvizációs zene, nevével ellentétben nem csak  tangos 
programokhoz.  Az  itthon  es  külföldön egyaránt sikeres  program  Budapesten. Európában 
es  mär  Buenos  Airesben  is  nagy sikerrel szerepelt.  a  nyitás után tudjuk indítani  a 
programokat. 
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1.3.  Muzsika és homokképek —  Moment Art 
Cali()  Ferenccel való közel  30  éves együttmüködésünk csúcspontján készülünk. a  Dubai 
világkiállítás számára tervezünk egyedi elődadást,  de  természetesen itthonra is szívesen 
teszünk eleget minden felkéresnek. 
Nagyszabású új produkciónk bemutatójával a járvány utáni nyitásra várunk. 

Ares ire 
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1.4. An Phil-Harmony  Zenekar 
A  zenekar tavalyi projektjei mind a COVID helyzet áldozata  Iota,  a tervezési majd  cask 
a nyitás után fogjuk tudni elkezdeni. 

1.5. Paddy and the Rats 

Társaságunk működését színesíti a  Paddy and the Rats It  kocsmazenét játszó  rock  zenekar. 
az év során számos itthoni és külföldi koncerttel. a COVID korlátozások miatt erősen 
korlátozott előadásszámmal. 

A Le% 
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2. Art's Harmony Studio 

Szervezés alatt állnak és a COVID helyzet függvényében valósítjuk meg a Társaság 
koncerpciójának megfelelő eseményeket az  Art's Harmony  Studióban. 

• Zenés-táncos események, bemutatók, workshopok, milongák, showk, 

koncertek,  tango,  zouk, bachata, kizomba,  salsa, mambo, swing,  indiai táncok, 

flamenco 
• Meditációk, zene-mozgás improvicáziós foglalkozások, jóga, csikung  es  talaj 

• kiállítások, kézműves foglalkozások 

• családi és gyermek  math,*  előadások, foglalkozások 

Együttműködések bővítése 

Szeretnénk Józsefváros önkormányzatával fejleszteni az együttmüködesünket, is szeretnénk 

programjainkkal egyre bővebb körűen hozzájárulni a kertiletiek életminőség-javításához. 

Budapest 2020.  március  5. 

Bartha Katalin 
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AZ  Új VILÁG EGYESÜLET 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 
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CSAK AKKOR LÉLEGZÜNK SZABADON,  HA  EGY RAJTUNK KÍVÜL tó KÖZÖS CÉL KÖT 

OSSZE BENNÜNKET; ILYENKOR RÁESZMÉLUNK, HOGY SZERETNI NEM ANNYIT JELENT, 

MINT EGYMÁS SZEMÉBE NÉZNI, HANEM AZT JELENTI: EGYÜTT NÉZNI UGYANABBA  AZ  

IRÁNYBA! 

(SAINT-EXuPÉRY) 
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A  SZERVEZET 

Neve: 

Iroda címe: 

Adószáma: 

Bejegyzés száma: 

Képviselő neve: 

Képviselő telefonszáma: 

Képviselő  e-mail  címe: 

E-mail  címe: 

Bankszámla vezető neve: 

Bankszámla száma:  

Új Világ Egyesület 

1086 Budapest,  Lujza  u. 5. 

18701146-1-41 

4 Pk 60252/2003 

Papinot Ildikó 

06(20)4766370 

Ildiko1973@gmail.com 

ujvilagegyesulet@freemail.hu 

Magnet Bank 

16200209-00191346 

Önkénteseket fogadó szervezet 



Az Új Világ Egyesület 2003-ban azért jött létre  10  önkéntessel, hogy segítse a nehéz 
körülmények között élő gyermekeket és családjaikat.  2003  óta további öt taggal és  10 
tiszteletbeli taggal bővültünk. 

Célkitűzésünk, a beteg gyermekek és hátrányos helyzetben lévő családok segítése. Az 
egyesület többek között támogat olyan családokat, ahol májáttiltetésen átesett gyermeket, 
vagy autista gyermeket nevelnek,  de  van olyan család is, ahol nyitott hátgerinccel született 
kislánnyal foglalkozik egész nap az édesanya. 

2006-ban sikerült a VIII. kerületi Önkormányzattól bérelni egy  25 m2-es  irodahelyiséget. Az 
Iroda a Lujza utcában, a nyolcadik kerület leghátrányosabb negyedének, a Magdolna-
negyednek a szívében található, ami azért jó,  men  a csoportunkba tartozók zöme ebből a 
kerületbő l jön hozzánk. így szinte napi kapcsolat van köztünk és még hatékonyabban tudunk 
segíteni a mindennapi problémáikon. Ez nagyon megkönnyítette a munkánkat, több 
gyermekprogramot is tudunk igy szervezni. 
Az új Világ Egyesület jelenleg  50  olyan családot részesít rendszeres támogatásban, ahol beteg 
gyermeket nevelnek, vagy súlyos anyagi gondokkal küzdenek. 

Az tjj Világ Egyesület  2010  elején egy felkérést kapott a Fővárosi Önkormányzattól, 
miszerint vegyen részt a munkájával,  7  éves tapasztalatával az ÚRBACT egy európai 
tanulmányi és tapasztalatcserén alapuló, a fenntartható városi fejlődés elősegítését célzó 
programban. Stratégiai partnerei lettünk a Fővárosnak. Az URBACT II. megköveteli minden 
projekt partnertő l egy Helyi Támogató Csoport (HTCS) felállítását  es  Helyi Akcióterv 
kidolgozását, melybe be kell vortnia a helyi közösségeket és kulcsfontosságú helyi 
szervezeteket. Ezek egyike az új Világ Egyesület lett.  A  program érdemi részét a 2011-es 
évben kezdtük el és ami máig tart. 

A  ROMA-  Net  egy kilenc európai városból álló partnerségi hálózat, amely abból a célból 
alakult,  bogy  megoldásokat találjon a városok határain belül élő roma közösségek 
kirekesztése ellen. Célterületünk a Magdolna negyed lett, ahol az irodánk is elhelyezkedik. Az 
egyik támogató csoportőlésünket is a Lujza u-ban lévő irodánkban tartottuk. 

A  Társadalmi Megújulás  Operativ  Programban való részvételünk, szintén nagy segítséget. 
nyújtott Egyesületünk működésében.  Az  elmúlt évben, azon kívül, hogy több programot 
tudtunk szervezni  a  bővülő munkaerő kapacitással, azt  is  elmondhatjuk, hogy több 
Józsefvárosban élő, hátrányos helyzetben lévő embernek biztosítottunk munkát. 

2007  júniusa óta működik VIII. kerületi irodankban egy tanulószoba, ahol hátrányos helyzetű 
általános és középiskolás gyermeknek nyújtunk rendszeresen tanulási segítséget és iskola 
utáni felügyeletet. Bevezettük a számítógép és idegen nyelvoktatást is, amely igen nagy 
segítséget nyújt az iskolai felzárkózásban. Ez a program  2020  és  2021-hen  a koronavírus 
miatt nagyobb hangsúly" kap kapott, hiszen számos olyan tanulánk van, akinek  nines 
otthon számítógépe és még a házi feladatát sem tudná megcsinálni gép és hitemet nélkül.  A 
mostani kormányhatározat miatt hétfőtől-péntekig minden nap várjuk azok a gyermekeket 
akik anyagi helyzetük miatt kimaradnának az oktatásból. Minden nap reggelit, ebedet és 
uzsonnát is kapnak nálunk a gyermekek. Természetesen a biztonsági intézkedéseket betartjuk 
és vigyázunk. az egészségükre. 



Az th Világ Egyesület több gyermekprogram lebonyolításán keresztül segíti elő a hatékony 
integrálást. Ennek megfelelően információs irodát is üzemeltetünk, ahova bárki, bánnilyen 
kéréssel hozzánk fordulhat. (ösztöndíjak felkutatása, kérelmek megírása, lakáspályázatok, 
tartozás csökkentő információk, tanácsadás, családgondozás, stb.) 
A  pandémiás helyzet közel duplájára növelte a segítség kérők számát, ezért irodánk reggel 
8t6l- este 206ráig várja a rászorulókat, segítség kéró'ket. 

Az egyesület két alapfeladatot vállal fel. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.  A 
szolgáltatást igénybe vevők köre munkanélküliekből, hátrányos helyzetű családokból, 
fogyatékkal élők családjaiból, veszélyeztetett gyermekekből és családjaikból, roma 
kisebbséghez tartozókból, valamint adósságterhekkel küzdő családokból áll. Azon dolgozunk, 
hogy a családok életébe bekövetkező nehézségeken segítsünk úrrá lenni. 

A  legsikeresebb és a fiatalok körében a legjobban látogatott projektünk a Disputa — Kör  
Xsellengő Csevegők" elnevezésű programunk volt. 
Ezzel a programmal segítettük a szülőket és a gyerekeket is abban, hogy felismerjék, 
hasznosan, jó társaságban is el lehet tölteni a szabadidejüket. Játék közben javult a 
kommunikációs- és fogalmazáskészségük. Szókincskészletük bővült, határozott, 
önbizalommal, önismerettel rendelkező ember vált belőlük. Felismerték a párbeszéd, a 
beszélgetés, a viták rendezésének toleráns, egymásra odafigyelő módját. Ez szintén a Lujza 
utcában lévő irodánkban zajlott zömében.  De  amikor sokan jelentkeztek a programra, 
kibéreltünk egy nagy helyiséget a biztonságos távolságtartás miatt, illetve amikor csak 
tehettük és jó idő volt a szabadban tartottuk a programot. Itt szintén minden résztvevő egész 
napos élelezéséről gondoskodtunk. 

Együttműködési szerződésünk van olyan médiában dolgozó szakemberrel és szervezetekkel, 
akik hasonló módon az Egyesületünk alapszabályának megfelelően és ahhoz igazodva 
küzdenek az esélyegyenlőség megteremtéséért  es  a kirekesztés, hátrányos megkülönböztetés 
elleni harcunkban segítenek. Több roma önkolmányzat, a Roma  Saito  Központ, és olyan 
roma újságírók, akik ebben partnereink, számos  filmet  forgattak az Új Világ Egyesület égisze 
alatt. Internetes oldalakon jelentettük meg a kritikákat megfogalmazó kisfilmjeinket, amely a 
kisebbségek ellen irányulnak. Számtalan film készült aroma lakosság erényeiről, kultúrájáról, 
életükről. 

Szabadidő programok szervezése a VIII. kerületi gyermekek részére 

Ezek a programok egyrészt élményt, örömöt nyújtanak a gyermekeknek, javítják 
életminőségüket, pszichés állapotukat. Másrészt tágítják látókörüket, tanító funkciót is 
ellátnak. Ami egy jólszituált gyermek életének természetes velejárója (és az iskolában is 
természetesnek, alapnak veszik, hogy ezek az élmények meglegyenek!), az egy hátrányos 
helyzetű gyermeknél teljesen hiányozhat. Nem egy gyermekünk életében akkor volt először 
cirkuszban vagy moziban, amikor mi elvittük őket. Továbbá ezeknél a gyermekeknél 
jellemző, hogy a kerületet sem igen hagyják el, nem ismerik a várost, nem tudnak közlekedni. 
Tehát egy csomó új inger éri őket a program során, tanulják a várost, a közlekedést, jobban 
kitárul számukra a világ. 



Adományozói programok 

Minden évben  5  alkalommal szervezünk családsegítő, adományozói rendezvényt, 
jótékonysági estet. Ezeken a rendezvényeken találkozhatnak az Új Világ Egyesület támogatói 
és a rászoruló családok, gyermekek. Az itt összegyűlt pénz és tennészetbeni támogatásokat 
szétosztjuk a megjelent családok között. Egy pár ilyen rendezvényünk a Kesztyügyár 
Közösségi Házban zajlott, nagyon nagy látogatottságot eredményezve.  A  rendezvényről 
készült felvételekről az  MTV  I stábja gondoskodott. 
(http:/(videutar.mtv.hu/Videok/2009/11/09/15/Roma Magazin  2009  november  9  .aspx)  

2020-21.  február  
Minden évben  5  alkalommal szervezünk családsegítő, adományozói rendezvényt, 
Jótékonysági estet. Az év első ilyen családsegítő programja februárban volt. Kézműves 
foglalkozás és farsangi jelmezkészítés mellett egy tartós élelmiszerosztást is szerveztünk 

rászorulók részére. Ez kizárólag,  B.  kerületben élő nehéz sorsú családoknak lett 
megrendezve. 

2020-21.  április  
A  karácsonyhoz hasonló, nagy családi ünnepségünk a Húsvét.  50  család részére 
biztosítottunk élelmiszert és az általunk támogatott  kb. 70  gyermeknek 
ajándékcsomagot.  Ha  sikerül idén is egy nagyobb helyiséget bérelnünk, kézműves 
foglalkozást szervezünk erre a napra. 

2020-21.  nyár 
Szinten a gyermekek szabadidő elfoglaltsága volt és lesz a fő szempont. Ez egy szülők 
számára igen kritikus időszak, mikor több hónapos iskola szünettel kell számolniuk. 
Abban segítjük őket, hogy szinte napi programot szervezünk a gyermekek számára. Itt 
foglalkoztunk az egészséges életmódra neveléssel, illetve számos sportprogrammal 
vártuk a fiatalokat. Együttműködési szerződésünk van a Mozgással az egészséges jövőért 
Egyesülettel, akik szintén Józsefvárosban tevékenykednek. Ők biztosították egyesületünk 
számára a napi edzések és foci helyszínét és túrázások lebonyolítását. 

2020-21.  szeptember 
Mint minden évben, tavaly is és idén is nagy hangsúlyt fektet/tünk a családok életében 
ebben az időszakban bekövetkező, nagy kiadást jelentő iskolakezdésre. Egyesületünk 
füzetcsomagok, iskolaszerek, ruházat és élelmiszer adományokkal segítette és segíti a 
rászoruló gyermekeket, hogy Ők se szenvedjenek hiányt hátrányos helyzetük miatt. 
A  2020-as évben, már  60  gyermeknek tudtunk segíteni az iskola elkezdéséhez a 
támogatói körünk bővülése miatt. 

2020-21.  október  
Ebben a hónapban Rét családi, szabadidő programot bonyolítottunk és bonyolítunk le, 
amely az egészség és szórakozás jegyében zajlottl és zajlik majd. Az egyik 11-én került 
megrendezésre a Fővárosi Nagycirkusz legújabb előadását láthatták a gyerekek. Egész 
napos programunkon  50  gyermek részvételével egy nagy őszi séta volt, majd  15  órától 
láthatták a résztvevők a legújabb előadást. 
A  másik programot a Fővárosi Állat és Növénykertben tartottuk, mely szinten egész 
napos séta és szórakozás volt a gyermekek számára. Itt szintén  50  fő volt a résztvevők 
szá ma. 

`2-M 



2020-21.  november 
November  1-én gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló programunk:  Halloween. 
A  résztvevők kézműves foglalkozáson tanulhatták meg a tök kifaragását, smink és 
jelmezversenyt szerveztünk ajándékokkal, tombolával és nyereményekkel. Egy nagy 
előadótermet béreltünk ahol biztonságosan távol tartottuk egymástól a gyerekeket. 

Drogprevenciós előadások 
Oktató filmek vetítésével és különböző kiadványokkal mutattuk meg a drog hatásait a mostani 
és a jövőbeni életükre vonatkozóan, hiszen így látják meg kívülállóként a probléma okát és 
következményeit. 
Felvilágosítottuk őket a droghasználat problémáira, illetve az annak nyomában járó 
fertőző betegségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatban kaptak, szakember 
közreműködésével tájékoztatást. 

2020-21.  december  
December 5-én csütörtök este a Mikulás látogatta meg az általunk támogatott 
gyermekeket Tagságunkból  3  fő öltözött be krampusznak és mikulásnak.  50  családot 
látogattunk meg ezen az estén és osztottunk mikulás csomagokat. Sajnos most csak az 
ajtóból kapták meg a csomagokat, nem mentünk be a lakásokba. 
December 20-án pénteken az év utolsó nagy rendezvényén szintén  50  családnak 
osztottunk élelmiszer csomagot (kávé: Segafredo Zanetti Hungária Kft, gyümölcs, hús, 
zöldségek:  Bahamas  Kft, szaloncukor, liszt, cukor, burgonya), hogy az év legszebb 
ünnepén ne érezzenek semmiben hiányt. Itt sem tartottunk közös programot, csak 
meglátogattuk a családokat a csomagokkal. Ebben segítségünkre volt egy másik 
szervezet is és  25  önkéntes segítő. 

A  2021-es évben szintén felvállaljuk és folytatjuk fent említett tevékenységeket, hiszen ezek a 
gyermekek kedvenc elfoglaltságai és mindemellett készség és képességfejlesztést is 
eredményeznek.  A  támogatói programok és a nehéz helyzetbe került családok, mind az 
irodábammind telefonon bármikor számíthatnak ránk. 

A  beszámoló készült:  2021.  március  8-än 
Készítette: Papinot Ildikó az egyesület elnöke 

L 

ÚJ  VILÁG EGYESÜLET 
1039 Sp, fees k. L u. 4 
Aceszám: 187011464-13 





Józsefvárosi Gazdaik,d, pont Zriu 
érkeztetési  datum: •-• - 

2021 -04- 19  

iktatás dátunia. 
istig 

44 

2021 -04- 1 
Fiatal Üvegművészek Nonprofit Egyesülete 

2020  Szakmai beszámoló 
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A  2020-as év programját nagyban felülírta a pandémia okozta bezárkózás. Ennek ellenére az amerikai 

Habatat  Galleries  által szervezett kiállítás, igaz csak  online  formában ugyan,  de  végül megvalósult, 

valamint tagjaink,  Gaspar  György és Kóródi Zsuzsanna sikerrel szerepeltek a budapesti Viltin Galéria 

nyári csoportos  tarlatan  is. Hasonlóan a Habatat kiállításához, 2020-ban az  Art Paris Art Fair  is  online 

módon került megrendezésre, ahol szintén szerepeltünk. 

A  nyár nagy részében karbantartási munkák folytak.  A  helyiség lomtalanítása és tisztasági festése is 

megtörtént. Bár az őszt nagy reményekkel vártuk, a  virus  második hullámában a szokásos nemzetközi 

és a hazai művészeti vásárok is elmaradtak, így a helyiségben a járványügyi szabályok betartása 

mellett, nyugodt tempóban zajlott tovább az alkotómunka. 

A  továbbiakban is szeretnék hozzájárulni Józsefváros kulturális életének színesítésében, az 

önkormányzat által támogatott bérlemények révén. 

Szánto Tamás 

FÜ elnök 

Budapest, 2021. 03. 13. 
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Szántó Tamás 

FÜ elnök 

Fiatal Üvegművészek Nonprofit Egyesülete 

2021  Szakmai tervezet 

A  2020-as év megtorpanása után nagy reményekkel várjuk a 2021-es év programjait.  Gaspar  György 

első budapesti nonprofit helyszínű önálló kiállítására készül, mely  2021  szeptemberében a Hegyvidék 

Galériában kerül majd megrendezésre. Kóródi Zsuzsanna több eseményen is részt vesz 2021-ben, a 

Bator Tabor  alapítvány nagy presztízsű, minden évben megrendezésre kerülő jótékonysági aukciójára 

kapott meghívást, amelynek tervezett ideje  2021  június, helyszíne pedig a Kiscelli Múzeum. Valamint 

felkérést kapott a hazánkban Andrássy úti központtal rendelkező Q  Contemporary  tulajdonában lévő, 

az idei évben megnyíló  Hong  Kong-i kortárs galéria, a  Double  Q Gallery-val történő hosszú távú 

együttműködésre.  A  tavalyi évben elhalasztott nemzetközi kvadrenáléra, az  European Glass Context-

re, melyet a dán  Bornholm  szigetén  Bornholms Kunstmuseum-ban  rendeznek meg, szintén idén kerül 

sor tagunk részvételével. 

Továbbá Kóródi Zsuzsanna második Viltin Galériában megrendezett önálló kiállítása  2021  áprilisában 

lesz. Várhatóan a már kétszer elhalasztott  Art  &  Antik  Art  Fairre is sor kerül, a Várkert Bazárban kerül 

júniusban. 

Mivel a tavalyi év tapasztalatai miatt a művészeti vásárok szervezői már óvatosabbak, így azt nem 

lehet még tudni, hogy az őszi kiállítási szezonban milyen eseményeken tudnak részt venni a  FO  tagok. 

De  várhatóan az  Art Market Budapest,  és talán a  Vienna Contemporary  is már meg tud majd 

valósulni. 

Budapest, 2021.03.13 



Fiatal Üvegművészek Egyesülete 

Tárgy: Nyilatkozat,  2021  évi bérleti helyiség kihasználásáról. 

Tisztelt budapesti, Józsefvárosi Polgármesteri hivatal kulturális és egyesületi osztálya! 

Az Önkormányzattól, kulturális célokra és kedvezményesen bérelt helyiségeket az egyesület tagjai 

rotációban, azonban a projektek prioritását figyelembe véve használják. Ez ebben az évben átlagosan 

2-4  főt jelent.  A  helyiségek kihasználása így heti  2-5  napot foglal magában. Ez havi lebontásban  12-20 

napot jelent, melyet az egyesületi tagok, a művészeti és kulturális tevékenységeik végzésére 

használják a bérleményt. 

Köszönettel, 

1 siiirie 
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— 
Szánto Tamás 

Fiatal Üvegművészek Egyesületének Elnöke 

Budapest, 2021.  június  28. 
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Szaka  Iasi  Csöling Buddhista Egyházközösség höiaullos jogutádja 

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület 

Tisztelt Józsefvárosi Önkormányzat, 
1 

JGK- 00000'i2016 

Alulírott Kovács József, a Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület ügyvivője a  Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási S Pénzügyi Bizottsága részére az alábbi, 
Egyesületünk munkájáról szóló 2020-as évi szakmai beszámolót és 2021-es szakmai tervet 
terjesztem elő: 

Általános információk Egyesületünkről: 

A  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló  2011,  évi CCVI. törvény alapján 
Egyházközösségünk  2012  január 1.-től Egyesületté minősült.  2019.  április  15.  napjától 
a Fővárosi Törvényszék határozatilag vallási egyesületi státuszba, azaz ismét jogi 
személyiséggel bíró szervezeti formába helyezte vissza közösségünket. 
Természetesen, mivel közösségünk kizárólag vallási tevékenységgel foglalkozik, a 
szervezeti átminősítés tevékenységünk alapját, és lényegét nem változtatta meg. 

Egyesületünk alapelvei: 

A  Közösség minden, a szeretetre is az emberek hitére, szellemi gyarapodására épülő, 
nem életellenes eszközökkel tevékenykedő vallási közösséget elismer, velük 
együttműködésre törekszik. Közülük a Buddhista irányzatokat rokonelvű 
irányzatokként kezeli. Szoros kapcsolatot tart fenn a tibeti buddhizmus (európai és 
ázsiai) egyházi szerveivel, az indiai Dehra  Dun-i anyakolostorral, szervezetében 
azonban autonóm, az anya- és testvéregyházakkal csak vallási hierarchiát ismer el. 
Politikai tevékenységet nem fejt ki, hitelvei szerint a közéletben elítél minden emberi 
jogot sértő és életellenes tevékenységet. 
Közösségünk elismer minden működésére vonatkozó törvényes előírást, s tagjait is 
ezek betartására kötelezi. 

2021 -03- 17 -.20,2. 4 / 42//0 
iktatás  datums: iktatosaart. 

2021 -03- 1 9. Gjecritz t2:2I 
ügyintézó 

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyusütet 
1039. Budapest,  Királyok 

sa kya hunuarye groan on  
www.szakja.hu 

\ ALI 



Szakja Tasi  flitting  Buddhista Egyházközösség hivatalos jogutódja 

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület 

allási

 

allási Közösségünk alapítása: 

Közösségünket 1986-ban Őszentsége  41.  Szakja Trizin a tibeti buddhizmus szakja 
hagyományvonal vezetője alapította hivatalos alapító okirattal, mely engedélyezi a 
tibeti buddhizmus szakja ágának honosítását Magyarországon. Alapító, és 
ajánlólevelet adott közösségünknek szintén 1986-ban őszentsége a XIV. Dalai Láma 
Vallási és Kulturális hivatala is. 

V

 

1999-ben a Fővárosi Bíróság bejegyezte közösségünket Egyházként, mely  2012  március 
1.-től hivatalosan Egyesületként működik.  2019.  április  15.  napjától a Fővárosi 
Törvényszék határozatilag vallási egyesületi státuszba, azaz ismét jogi személyiséggel 
bíró szervezeti formába helyezte vissza közösségünket. 

A  2017-es év kiemelkedő eseménye a Szakja központi egyház történetében, hogy 
Öszentsége  41.  Szakja Trizin a „szakják trónjának fenntartója" szellemi hatalmát 
átadta idősebb fiának Őeminenciája Vadzsra Ratna Rinpocsének, aki  2017  március 
12.-étől a Szakja Egyház új feje lett Őszentsége  42.  Szakja Trizin néven. 

Mivel Közösségünk, és a világ minden táján lévő szakja központok legfőbb szellemi 
vezetője a mindenkori Szakja Trizin, ezért mostantól a  42.  Szakja Trizin szellemi 
irányítása alá tartozunk. 

Külön öröm, és megtiszteltetés számunkra, hogy Őszentsége  42.  Szakja Trizin a trón 
átvételét követően elfogadta közösségünk meghívását, és  2017  júliusában 
Magyarországra látogatott. 
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Egyesületünk tevékenysége, munkája: 

Közösségünk a tibeti buddhizmus hitelveinek megfelelően végzi munkáját, mely során 
a tagok a tanult, illetve tanítások során elsajátított szellemi gyakorlatokat végzik a több 
mint ezer éves szakja hagyományvonal mestereinek irányítása által. Külön öröm és 
megtiszteltetés számunkra, hogy  2006  októbere óta Tiszteletreméltó Láma Kalszang 
irányításával végezhetjük munkánkat, akit személyesen Őszentsége Szakja Trizin 
küldött Magyarországra rezidens Lámaként. Irányításával sokan juthatnak olyan 
szellemi segítséghez, ami mind személyesen, mind a személyekhez kapcsolódó 
családoknak is nagy segítséget nyújt problémáik megoldásában, orvoslásában. 
Tevékenységét mindenféle anyagi juttatás nélkül végzi, ellátásáról Egyesületünk 
gondoskodik. 

Nagy örömünkre  2017  júliusában  42. Őszentsége Szakja Trizin Magyarországi 
tartózkodása alkalmával Tiszteletremáltó  Lama  Kalszangnak, rezidens Lámánknak a 
„Kempó" titulust adományozta, ami a tibeti spirituális hagyomány szerint komoly 
előrelépés a vallási hierachiában, és a szellemi úton egyaránt. 

Ezentúl a „Láma„ titulus helyett mindig a „Kempó" megnevezés használatos. 

Közösségünk a Józsefvárosi Önkormányzattól kapott helységben, -melyet felújítottunk, 
és átalakítottunk tevékenységünkhöz megfelelően,- végzi munkáját. 

Egyesületünk  2020.-évi szakmai beszámolója: 

A  2020-ra meghatározott szellemi utat a tervezett eseményeket, valamint a kitűzött 
szellemi célt Közösségünk képességeinek, és lehetőségeinek megfelelően teljesítette.  A 
kialakult járványhelyzet miatt azonban mind működési rendünkben, mind a 
hétköznapi tevékenységeink végzésében változtatnunk kellett. Lehetőségeink szerint 
végeztük feladatainkat, melyeket nem kevés energiával át kellett alakítanunk, hogy a 
körülményeknek megfelelően a leghatásosabban tudjuk végezni őket. 

Az újfajta kihívások miatt természetesen mi sem voltunk hiányában nehézségekben, és 
akadályoztatásban  de  a szellemi útba vetett hitünk, és segítőink erőfeszítésének 
köszönhetően mindig sikerült felülkerekednünk a felmerülő akadályokon. 
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Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat által biztosított helységben program 
szerinti napi rendszerességgel szellemi meditációs gyakorlatokat végeztünk, egészen a 
első karantén bevezetéséig, mikortól a közös nagy létszámú szellemi gyakorlatok 
végzését az intézkedésnek megfelelően felfüggesztettük. Természetesen kis létszámban, 
az előírásoknak megfelelően szellemi tevékenységeinket tovább végeztük. Személyes 
kérés alapján egyéni foglalkozást is tartottunk. 

2020-ban is minden vasárnap délelőtt szertartást végzett Tiszteletreméltó Kempó 
Kalszang, melyet követően rövid tanítást, magyarázatot adott. Ezekre a szertartásokra 
2020.ban mindig csak a járványhelyzet miatti szabályok alapján engedélyezett 
létszámban vettünk rész. Havonta kétszer különleges szertartást tartottunk, melyre 
azok jöhettek akik erre a gyakorlatra felhatalmazást kaptak.  A  nagy buddhista 
ünnepeken, és szent napokon közös szellemi gyakorlatokat végeztünk. 

Havi rendszerességgel Tiszteletreméltó Kempó Kalszang különböző szertartást végez, 
szintén az engedélyezett létszámmal. 

2020-ban az alábbi egyedi programokat tartottuk a rendszeres programok mellett: 

Január  30  Váza S a Hét Királyi Jelkép áldásával kiegészített Fehér Mahakala szertartás 

Február  22  Gutor szertartás 

A  többi előzetesen tervezett nagy létszámú jelenlévőnek adott tanításokat, és beavatásokat a 
járványügyi szabályoknak megfelelően nem tartottuk meg, természetesen,  ha  a körülmények 
engedik, minden elmaradt esemény meg lesz tartva. 

Ezek általában pár órás, esetenként egy napos programok,  de  hatásuk hosszú időre 
meghatározhatják a résztvevók szellemi irányultságát, fejlődését feltéve,  ha  a részvétel 
megértéssel, kitartással, és szorgalommal párosul. 
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Eves  programjainkat egy meghatározott terv szerint, a hagyományvonal kialakult 
rendszere alapján szervezzük.  A  2020-as esztendőben a mindannyiunkat érintő 
járványhelyzet miatt azonban az eddigi megszokott, és jól működő rendszerünket át 
kellett alakítani a megváltozott külső körülményekhez igazodva. Egészen az első 
karantén kihirdetéséig  (2020  március) központunk a megszokott rend szerint 
működött, utána természetesen a helyzethez alkalmazódva láttuk el a feladatainkat. 
Tiszteletreméltó Kempó Kalszangot közösségünk szellemi vezetőjét  2020-ben is sok 
alkalommal keresték fel szellemi útjukat kereső, hitehagyott, nehéz sorsú, bajbajutott, 
betegségekkel, családi, anyagi, párkapcsolati, és egyéb problémákkal küszködő 
emberek, hogy tanácsaival, értük végzett szertartásokkal, és szellemi gyakorlatok 
tanításával segítse őket. Miután a személyes találkozásokat nehezítette a járványügyi 
helyzet, ezért létrehoztuk a telefonos, és  online  kapcsolatokon keresztüli 
kommunikációt. Természetesen a szabályok betartásával, a személyes kis létszámú 
konzultáció lehetőségét az egész évben végig fenntartottuk. 

Tapasztalataink szerint a segítség mindig személyre szabott, mélyreható is az esetek 
döntő többségében sikeresen enyhíti, és sok esetben megoldja problémáikat. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is keresték központunkat a 
szenvedélybetegséggel küszködő, mentális problémáktól szenvedő emberek. 

A  segítségnyújtást sokan igénylik vallási hovatartozásuktól függetlenül. 

Egyházközösségünk nem feledkezik meg a rászorulókról, hajléktalanokról, fizikai és 
szellemi betegségektől szenvedőkről sem. 2020-ban is rendeztünk gyűjtést tagjaink 
között, és adományainkat személyesen adtuk át, elsősorban a VIII. kerületben. 
Egyes tagjaink hocpice szolgálatot látnak el gyógyíthatatlan betegeket segítve. 

Tapasztalataink szerint azonban a fent említett problémák kezelésében rövidtávon 
látványos eredményeket elérni, és azokat fenntartani nem lehet. Éppen ezért egy 
hosszútávú szervezett és az Egyesület hitelvi keretein belül maradó kitartó és tervszerű 
munkára van szükség, melyet  at  elmúlt években elkezdtünk, és  2021-ban  is folytatni 
szándékozunk. 
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2021-es szakmai terv 

Az elmúlt évek alatt kidolgozott szakmai tervet 2021-ben is folytatjuk, mely a 
hagyományvonalunk általános szellemi gyakorlatai mellett a közvetlen 
környezetünkben élők, és szükséget szenvedők segítését tűzi ki céljául. 

Azonban a megváltozott járványügyi helyzet miatt működési rendünket, és annak 
bizonyos formáit átalakítani kényszerülünk, egészen addig amíg olyan feltételek 
teremtődnek meg, melyek a korábbi rendszerünk újbóli alkalmazását engedik. 

További tanításokat, szellemi gyakorlatokba való bevezetést, és azok gyakorlásához 
szükséges feltételrendszer további megteremtését folytatjuk, minden hozzánk forduló 
számára. 

2021-ben kiemelt fontosságú célként határozzuk meg a járvány által megváltozott 
fizikai és mentális problémákkal küzdők segítségét. Létrehozunk egy  SOS  telefonos és 
online  vonalat, ahol közvetlen segítséget lehet kérni a rászorultaknak, melyet legjobb 
tudásunk szerint próbálunk kezelni. 

Széles körben megszervezzük a tagjaink által segélyszervezeteknek juttatott 
adományok gyűjtését, S szükséges források beszerzését-

 

Azonban a szükséges erőforrásaink erősen korlátozottak, ezért a szükséges anyagiakat 
kizárólag tagjaink, és a minket támogatók segítségével tudjuk csak előteremteni. 

Pontokba foglalva tevékenységünk  2021-ban  is terveink az alábbi részletezés szerint 
alakul, természetesen mindig az aktuális helyzethez igazodva 

1, Vallási tevékenység — Meditációk, szertartások, tanítások, szellemi gyakorlatok 
ismertetése, egyénre szabott gyakorlatok, elvonulások, könyvkiadás. Magas rangú 
buddhista tanítók meghívása, vallási tanítások és szertartások végzésére. 

2, Zarándok utak, valamint nagy szabású vallási eseményeken való részvétel, és ezek 
támogatása 

3, Karitatív szolgálat — fizikai, szellemi rászorulók egyéni és csoportos segítése, 
személyre szabott lehetőségek kidolgozása, adományok gyűjtése és kiosztása. 
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4, Személyes konzultációk szenvedélybetegekkel, mentális és fizikai problémákkal 
küszködőkkel, rászorulókkal. 

5, Telefonos és  online  kapcsolattartó, konzultációs S segítő szolgálat, melyet 
kifejezetten a járványhelyzet miatt kiemelkedő fontossággal kezelünk. 

6, Online  oktatás, és szertartásvégzés fejlesztése,és bevezetése 

Mivel elsősorban vallási, és mellette karitatív tevékenység a fő irányultságunk, ezért 
minden évben így 2021-ben is az adott szellemiség fejlesztése, és gyakorlatainak 
végzése a fő célkitűzésünk. Célunk, hogy ennek eredményeképpen minden rászorulót 
aki hozzánk fordul problémáival a lehető leghatékonyabban tudjunk segíteni.  A 
helyzethez alakítva, fontosnak tartjuk a nem személyes konzultációk további 
fejlesztését, és széles körben bevezetését. 

2020-ben a tervezett vallási programok, események előzetes terveink szerinti megvalósulását 
meglehetősen megnehezítette a kialakult járványhelyzet,  de  ennek ellenére átálltunk egy 
biztonságos, is az adott körülményekhez alkalmazkodó működési rendre. Központunk több 
meditációs gyakorlatokat tartalmazó könyvet, és ismertetőanyagokat adott ki, 
szisztematikusan és kitartóan próbáltuk a kitűzött szellemi célokat megvalósítani, melyek 
között nagy hangsúlyt fektetünk a hozzánk forduló rászorulók segítésére, melyet 
képességeink, és lehetőségeink szerint a legjobb tudásunkkal kezeljük. 

Folytatjuk a segítségnyújtás széles körű koordinálását, S szükség szerint a személyre szabott 
segítség feltételeinek megteremtését. Programjaink mindenki számára nyitottak, 
folyamatosan lehetőséget biztosítunk a személyes konzultációkra is, melyet a megváltozott 
körülményekhez igazítva, a lehető legbiztonságosabb módon alakítottunk ki. 

Sokan látogatnak bennünk a VIII. kerületből is, mivel mind a közvetlen környéken lévő, mind 
a szintén a kerületben lévő más vallási közösségeket is értesítjük az aktuális eseményekről. 

Nyilvántartást az elmúlt évekhez hasonlóan nem vezettünk,  de  személyes elmondás alapján a 
résztvevők legalább  10-15%-a  2020-ban is, a VIII. kerületi lakósok közül került ki. 
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Honlapunkon kiemelt helyen tájékoztatjuk látogatóinkat a VIII. kerületi 
Önkormányzat támogatásáról, és minden kiadványunkon megjelenítjük ezt a tényt. 

Vallási közösségünk a VIII. kerületben összesen tíz éve tevékenykedik, ami nem túl 
hosszú időszak egy vallási közösség életében,  de mitt'  tisztán látszik, hogy sokan 
igénylik, és sikeresen használják az általunk közvetített szellemi módszereket 
nehézségeik kezelésében, megoldásában. 

Továbbra is szívesen fogadjuk a minket segítő Józsefvárosi Önkormányzat 
tevékenységünk kiterjesztésére vonatkozó kéréseit, és célirányosan a kerület javát 
szolgáló tevékenységre vonatkozó igényeit. Célunk, hogy jobban részt tudjunk venni, 
és beilleszkedni Józsefváros vallási, szellemi életébe, és lehetőségeink szerint segítsük az 
itt élők életét is. 

Köszönjük a Közösségünknek nyújtott eddigi segítséget és támogatást, 

Budapest, 2021-03-12 

Tisztelettel, 

 

Kovács József 

ügyvivő 

8 

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület 
1039. Budapest,  Királyok útja  38. 

sakyaliungarve mailscom  
www.szalga.hu 

 

srariSsa 



iktattiszarn. 

III , 
JÖK- 0000071950 

Budapest  Józsefvárosi Református Egyházközség 
1085 Budapest,  Salétrom utca  5. 

www.saletrom.net I hivatalOsaletrom.net  

te1:781-1984 
Józsefvárosi Gazdaikodási Központ irt 

erkeztetési  datum: érkeztfOEtési s.zarn 

cím: Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 
iktatás datuma 

Esélyegyenlösségi Bizottság  Budapest  Józsefvár isi 

Önkormányzat Helyiséggazdálkodási Iroda 
2021 -03- 1 

ügyintéző 

1084 Budapest Őr utca  8. 
meilek;ei 

tárgy: Szakmai terv és beszámoló a  Budapest  VIII.ker.  Prater  utca  30-32  sz alatti, 

35696/0/A/54  hrsz,56m2 alapterületű helyiség használatához  2021.  évben. 

Tisztelt Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság! 

A  kedvezményes bérleti díj fekételeként meghatározott szakmai tervet az alábbiakban 

szeretném bemutatni: 

A Budapest  VIII.ker.  Prater  utca  30-32  sz alatti,  35696/0/N54  hrsz,56m2 alapterületű helyiség 

használatát  2020  évben a hitéleti jellegű tevékenységek jellemzik, ahogyan ez eddigi évek során 

is volt. Kerületünkben lakik a  Magyar  Református Presbiteri Szövetség számos tagja és néhány 

vezetője Egyházközségünk velük együttműködve használja a  Prater  utca  30-32  sz, alatti 

önkormányzati tulajdonban lévő földszinti helyiséget. Több kerületi lakos presbiter is aktív tagja 

a szövetségnek.  A  presbiteri szövetség irodája a helyi munkatársak segítségével Budapesti és 

országos rendezvényeket, valamint kiadványokat készít elő. Megbeszéléseknek 

tanácskozásoknak helyszíne. 

A hat  éves a presbiteri szolgálat célkitűzése az 1Pt  2,5  alapján: Épüljetek fel lelki házzá! 

Feladatunknak tekintjük presbitereink képzését, hitük elmélyítését, gyülekezeti aktivitásuk 

növelését annak érdekében, hogy aktív munkásai legyenek az egyházközségek közösségi 

kapcsolatainak kialakításában és építésében. Ennek szolgálatába kívánjuk állítani kis köri, 

egyházinegyel és egyházkerületi konferenciáinkat, valamint kiadványainkat. Támogatjuk a 

Presbiter lap főszerkesztőjének és szerkesztő bizottságának a működését a XXVIII. évfolyam 

példányainak az összeállításában. Továbbra is célunk Új szövetségi tagok és támogatók toborzása 



Budapest, 2021.  március  15. 

és növelni kívánjuk a Presbiter olvasói táborát is. Ennek érdekében az egyházi sajtó 
munkatársaival erősítjük kapcsolatunkat. 

A  2020-as beszámolót és rendezvény naptárt, valamint a 2021-es terveket mellékletként 
csatolom. 

A Prater  utca  30-32  alatti helyiség használata közösségteremtő, különös tekintettel a nyugdíjasok 

önkéntességének lehetőségével, amivel egymást is segíthetik. Elhelyezkedése kedvező mert az 

önkéntesek rövid sétával megközelítherik. 

Köszönjük, hogy eddigiekben támogatta az önkormányzat a kedvezményes használatot, bízunk 

abban, hogy ez a következő években is folytatódhat! 

OET--QC C:Ce=3 
Bacskai Bálint 

lelkipásztor 



(--, 
A  MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG ÉS TÁRSSZÖVETSÉGEINEK  2021.  ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁRA i  .,..,, 
Tervezett dátum Nap Időpont Rendezvény Tervezett helyszín 

2021.  április  17. szombat 10.00 42.  küldött-közgyűlés (anyaország) 

Elektronikus formában vagy  1146 Budapest,  Abonyi utca  21.  - 

Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának 

tanácsterme 

2021.  október  8-9. péntek-szombat 15.00 Együttműködési Tanács  5.  ülése 
2020-ban elmaradt. 2021-ben szóba jöhető helyszínek: 

Rimaszombat,  Kassa  vagy Deregnyő (Felvidék) 

2021.  szeptember csütörtök-vasárnap 15,00 
22.  Kárpát-medencei Konferencia (a 

17.  orsz. konf. megtartása 2022-ben esedékes) 

2020-ban elmaradt, a helyszín és a téma elnökségi döntést 

igenyel. 

2021.  május  22. szombat 10.00 11. Magyar  Református Egység Napja (2020-ban elmaradt, Marosvásárhelyen lett volna.) 

2021.  november  19-21. péntek-vasárnap 18.00 Fiatal presbiterek konferenciája Balatonszárszó vagy  Budapest 

   

Nőszövetség és Presbiteri Szövetség  4.  közös konferenciája 2020-ban elmaradt, megrendezése elnökségi döntést igényel. 

2021  március  13. szombat 10.00 82. országos elnökségi és tanácsadó testületi lés Bp.  vagy Piliscsaba 

2021.  november  12-13. péntek-szombat 10.00 83. országos elnökségi és tanácsadó testületi ülés Bp.  vagy Piliscsaba 

2021.  március  27. szombat 10.00 40.  Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferencia Kecskeméti Református Kollégium 

? 

 

10.00 Tiszáninneni Egyházkerületi Presbiteri Konferencia Tiszáninnen 

? 

 

10.00 Tiszántúli Egyházkerületi Presbiteri Konferencia Tiszántúl 

2021.  június  20. vasárnap 

 

Presbiterek vasárnapja (Országos Presbiteri Imanap) országos 

 

2021.  január  19. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet (január 26-ra halasztva) 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  február  23. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  május  18. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest,  Práter utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  június  15. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  július  13. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  augusztus  24, kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  december  14. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet és adventi hálaadó alkalom 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  március  16. kedd 10.00 Felügyelő Bizottság  36.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  november  2. kedd 10.00 Felügyelő Bizottság  37.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  március 6. kedd 10.00 Gazdasági Bizottság  91.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  szeptember  7. kedd 10.00 Gazdasági Bizottság  92.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  november  2. kedd 10.00 Gazdasági Bizottság  93.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  január  11. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  179.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online) 

2021.  március  1. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság 180.4ilése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online) 



2021.  április  19. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  181.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online) 

2021.  július  12. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  182.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online) 

2021.  szeptember  13. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  183.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online) 

2021.  november  15. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  184.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online) 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 

2021.  március szombat 10.00 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri 

Szövetsége  20.  közgyűlése 
Nagyvárad, Püspöki Palota díszterem 

2021.  augusztus utolsó 

hétvégéje 
péntek-szombat 10.00 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri 

Szövetsége  15.  Presbiteri Konferenciája 
Nagyvárad, Püspöki Palota díszterem (téma. ) 

2021.  október péntek-szombat 10.00 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri 

Szövetség elnökségi ülés 
Nagyvárad, Püspöki Palota díszterem 

2021.  április péntek-szombat 10.00 Presbiterképzés Nagyvárad, Püspöki Palota díszterem 

2021.  július péntek-szombat 10.00 Presbiterképzés Nagyvárad, Püspöki Palota díszterem 

 

Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 

2021.  szombat 10.00 
Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 

közgyűlése 

 

2021.  augusztus ...... .. péntek-szombat 10.00 
Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége  11. 

Presbiteri Konferenciája 

 

2021.  június utolsó teljes 

hete 
hétfő-vasárnap 10.00 Kárpát-medencei presbiteri  tabor 

  

Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség 

2021.  június  13. szombat 9.00 
Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség Konferenciája - 

presbiteri családi nap 

  

Nyugat-Európa 

2021.  március  26-28. péntek-vasárnap 10.00 
Nyugat-Európai  Magyar  Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 

18.  presbiteri konferenciája 
Holzhausen (Németország) 

2021.  szeptember péntek-vasárnap 10.00 
Nyugat-Európai  Magyar  Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 

közgyűlése 
(Németország) 

2021.  június utolsó hete csütörtök-vasárnap 15.00 
Nyugat-Európai  Magyar  Református Lelkigondozó Szolgálat 

konferenciája 

   

Református Zenei Fesztivál Budapest, 2021.  május  28-30. 

Bilbia Szövetség Pedagógus konferencia 2021 július ........ ....... 

 

9.  REND - Református Napok Dunántúlon Papa, 2022. 

 

Országos munkaszüneti napok 2021-ben Egyházi munkaszüneti napok 2021-en 



A  MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG ÉS TÁRSSZÖVETSÉGEINEK  2020.  ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁRA 
Tervezett  datum Nap Időpont Rendezvény Tervezett helyszín 

2020. 25. zoin'oat &0.00 38.  küld -tt l‘tizgy0lés (anyaorsz g} 
Abonyi 21. Magyarországi Református 1116 Budapest, utca 

Egyház-ainfati-Mvatalának-teridos.terme április 

   

2020.  október  16-17. péntek-szombat 15.00 Együttműködési Tanács  5.  ülése Rimaszombat,  Kassa  vagy Deregny5 (Felvidék) 

2020.  szeptember  10- 

13. 
csütörtök-vasárnap 15.00 

22.  Kárpát-medencei Konferencia (a  17.  orsz. konf.  2021-hen 

esedékes) 

Csütörtök: Zsinati Hivatal /lefoglalva!, utána:  2081  Piliscsaba, 

Széchenyi utca  8-12.- Bethel  Evangelikus Missziói Otthon 

 

szombat 10.00 .1,-Magyar-Refeffleát-üs-E-gyeég-Napja Marosvásárhely 7070ernálus-73, 

     

.. 

 

Nőszövetség-esaesbiteri-Szövetség-4-közörs-kenfefer}o}áfa 

  

2020.  márciu 7. sz mbat 10.80 87}-ofszágor, elnöksegi és tanácsadó testületi ülé., 
Bp.  Kálvin téri -E.gy- ezeti Káfvfmtér V ft 1091 Budapest, a.{a 

terme} 

    

2020.  november  6-7. péntek-szombat 10.00 83.  országos elnökségi és tanácsadó testületi ülés 
2081  Piliscsaba, Kálmán király utca  16.-  Bethánia  CE  Szövetség 

Lelkiszolgálat Háza 

 

rz inbat 4040 40.  Dunamelleld Egyházkerületi Presbiteri  K  nferencia Kecskeméti Református  K  Ilegium 2020.  áprilie  1. 

   

? 

 

10.00 Tiszáninneni Egyházkerületi Presbiteri Konferencia Tiszáninnen 

  

10.00 Tiszántúli Egyházkerületi Presbiteri Konferencia Tiszántúl 

2020.  június  14. vasárnap 

 

Presbiterek vasárnapja (Országos Presbiteri Imanap) országos 

2020.  január  21. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32. 

7020.  áprigs-20., laétfő -10T00 Ügyvezet" értekezlet elniéld 1083 Budapest,-Práter utca  30 32. 

   

2020.  szeptemberi. hétfő 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32. 

2020.  december  8. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32. 

 

kedd --14.-oe 35. 014

 

1083-6u4apest,  Prater  utca  30 32. 20, 0.  március  1-7, felügye145-Bizottság -se 

 

2020.  november  3. kedd 10.00 Felügyelő Bizottság  36.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32. 

 

kedd 10,043 

 

1083 Budapest, Prater  utca  3042, 2020  március Gazdarägli-Bizottság  91.  ülése 

 

2020.  szeptember  15. kedd 10.00 Gazdasági Bizottság  92.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32. 

2020.  november  3. kedd 10.00 Gazdasági Bizottság  93.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32. 

2020.  január  13. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  174.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32. 

2020.  március  2. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  175.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32. 

2020.  április  20. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  176.  ülése Kör  e-mailben megtartott "ülés" 

2020. 13. 

 

11.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  177.  ülése Összevont lapszám miatt elmaradt ülés július 

   

2020.  szeptember  14. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  177.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32. 



Budaper.  02-t—raájus 31. 
Gazdálkodasi Kbilg 

teet érkezzeté,OE. 

c'eti» 

.f>‚ 
Bacskai Bálint lelkipásztor 
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Budapest  Józsefvárosi Református Egyházközség 
1085 Budapest,  Salétrom utca  5. 

vvww.saletrom.net I  hivatal@saletrom.net  

tel:781-1984 

cím: Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Budapest  ,Józsefvárosi önkormányzat Helyiséggazdálkodási Iroda 

1084 Budapest Őr utca  8. 

tárgy: Szakmai terv  Budapest  VIII.ker. Práter utca  30-32  sz alatti, 

35696/0/N54  hrsz,56m2 alapterületű helyiség használatához  2021.  évben. 

Tisztelt Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság! 

A  kedvezményes bérleti díj feltételeként meghatározott szakmai tervet az alábbiakban 
szeretném bemutatni: 

A Budapest  VIII.ker.  Prater  utca  30-32  sz alatti,  35696/0/A/54  hrsz,56m2 alapterületű helyiség 
használatát  2021  évben a hitéleti jellegű tevékenységek jellemzik, illetve azok előkészítése 

szervezése, ahogyan ez eddigi évek során is volt. 

Kerületünkben lakik a  Magyar  Református Presbiteri Szövetség számos tagja  es  néhány 
vezetője Egyházközségünk velük együttműködve használja a  Prater  utca  30-32  sz alatti 
önkormányzati tulajdonban lévő földszinti helyiséget, amely megbeszéléseknek, 
tanácskozásoknak, bibliaóráknak, imaalkalmaknak helyszíne. Az év első felében a vírushelyzet 
miatt az iroda nem fogadott önkénteseket az idősek veszélyeztetettsége miatt az  online  térbe 
kerültek megtartásra ezek az alkalmak, és az év további részében is a biztonságosság 

megteremtésével lehet közösségi alkalmak helyszíne. 

A  presbiteri szövetség irodája a helyi munkatársak segítségével Budapesti és országos 
rendezvényeket, valamint kiadványokat készít elő. Az éves programtervet csatolom ehhez a 

dokumentumhoz. 

Köszönjük, hogy eddigiekben támogatta az Önkormányzat a kedvezményes használatot, bízunk 

abban, hogy ez a következő években is folytatódhat! 

ügyintézó 

   

mellékJet 

 

   



A  MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG ÉS TÁRSSZÖVETSÉGEINEK  2021.  ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁRA 
Tervezett dátum Nap Időpont Rendezvény Tervezett helyszín 

2021.  április 7 szombat 10.00 42.  küldött-közgyűlés (anyaország) 

Elektronikus formában vagy  1146 Budapest,  Abonyi utca  21.  - 

Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának 

tanácsterme 

2021.  október  8-9. péntek-szombat 15.00 Együttműködési Tanács S. ülése 
2020-ban elmaradt. 2021-ben szoba jöhető helyszínek: 

Rimaszombat,  Kassa  vagy Deregnyd (Felvidék) 

2021.  szeptember csütörtök-vasárnap 15.00 
22.  Kárpát-medencei Konferencia (a 

17.  orsz. konf. megtartása 2022-ben esedékes) 

2020-ban elmaradt, a helyszín és a téma elnökségi döntést 

igenyel. 

2021.  május  22. szombat 10.00 11. Magyar  Református Egység Napja (2020-ban elmaradt, Marosvásárhelyen lett volna.) 

2021.  november  19-21. péntek-vasárnap 18.00 Fiatal presbiterek konferenciája Balatonszárszó vagy  Budapest 

   

Nőszövetség és Presbiteri Szövetség  4.  közös konferenciája 2020-ban elmaradt, megrendezése elnökségi döntést igényel. 

2021  március  13. szombat 10.00 82. országos elnökségi és tanácsadó testületi ülés Bp.  vagy Piliscsaba 

2021  november  12-13. péntek-szombat 10.00 83. országos elnökségi és tanácsadó testületi ülés Bp.  vagy Piliscsaba 

2021.  március  27. szombat 10.00 40.  Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferencia Kecskeméti Református Kollégium 

? 

 

10.00 Tiszáninneni Egyházkerületi Presbiteri Konferencia Tiszáninnen 

? 

 

10.00 Tiszántúli Egyházkerületi Presbiteri Konferencia Tiszántúl 

2021.  június  20. vasárnap 

 

Presbiterek vasárnapja (Országos Presbiteri Imanap) országos 

2021.  január  19. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet (január 26-ra halasztva) 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  február  23. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest,  Práter utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  május  18. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  június  15. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  július  13. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  augusztus  24. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  december  14. kedd 10.00 Ügyvezető elnöki értekezlet és adventi hálaadó alkalom 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  március  16. kedd 10.00 Felügyelő Bizottság  36.  ülése 1083 Budapest,  Präter utca  30-32.  (vagy  online 9.00  árakor) 

2021.  november  2. kedd 10.00 Felügyelő Bizottság  37.  ülése 1083 Budapest,  Práter utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  március  16. kedd 10.00 Gazdasági Bizottság  91.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  szeptember  7. kedd 10.00 Gazdasági Bizottság  92.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  november  2. kedd 10.00 Gazdasági Bizottság  93.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online 9.00  órakor) 

2021.  január  11. hétfő 14.00 

 

1083  BüdáPeitYPCáre'r utca  30-32.  (vagy  online) PRESBITER Szerkesztő Bizottság  179.  ülése OE' 

2021.  március  1. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  180.  frilése 
. • .. , ... - . . 

1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online) 



2021.  április  19. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  181.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online) 

2021.  július 2 hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  182.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32.  (vagy  online) 

2021.  szeptember  13. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  183.  ülése 1083 Budapest,  Práter utca  30-32.  (vagy  online) 

2021november  15. hétfő 14.00 PRESBITER Szerkesztő Bizottság  184.  ülése 1083 Budapest, Prater  utca  30-32 vagy  online) 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 

2021.  március szombat 10.00 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri 

Szövetsége  20.  közgyűlése 
Nagyvárad, Püspöki Palota díszterem 

2021.  augusztus utolsó 

hétvégéje 
péntek-szombat 10.00 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Preshiteri 

Szövetsége  15.  Presbiteri Konferenciája 
Nagyvárad, Püspöki Palota díszterem (téma: . ............... ) 

2021.  október péntek-szombat 10.00 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri 

Szövetség elnökségi ülés 
Nagyvárad, Püspöki Palota díszterem 

2021 április péntek-szombat 10.00 Presbiterképzés Nagyvárad, Püspöki Palota díszterem 

2021.  július péntek-szombat 10.00 Presbiterképzés Nagyvárad, Püspöki Palota díszterem 

 

Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 

2021 szombat 10.00 
Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 

közgyűlése 

 

2021,  augusztus  péntek-szombat 10.00 
Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége  11. 

Presbiteri Konferenciája 

 

2021.  június utolsó teljes 

hete 
hétfő-vasárnap 10.00 Kárpát-medencei presbiteri  tabor 

_ 

  

Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség 

2021.  június  13. szombat 9,00 
Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség Konferenciája - 
presbiteri családi nap 

  

Nyugat-Európa 

2021.  március  26-28. péntek-vasárnap 10.00 
Nyugat-Európai  Magyar  Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 

18.  presbiteri konferenciája 
Holzhausen (Németország) 

2021.  szeptember péntek-vasárnap 10.00 
Nyugat-Európai  Magyar  Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 

közgyűlése 
(Németország) 

2021.  június utolsó hete csütörtök-vasárnap 15.00 
Nyugat-Európai  Magyar  Református leikigondozó Szolgálat 

konferenciája 

  

---, 

Református Zenei Fesztivál Budapest,  2021május  28-30. 
Bilbia Szövetség Pedagógus konferencia 2021 'Lbws 
9.  REND - Református Napok Dunántúlon Pápa,  2022. 

Országos munkaszüneti napok 2021-ben  Egyházi munkaszüneti napok 2021-br 

G 



2021 MÁRC 2 2. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Vagyongazdálkodási lgazgatóság 
iletyiséggazdállwdasi iroda 
1084 Budapest, Ű r  u. 8. 

1085 Budapest,  Salétrom utca  5, 36 1 781 1987 

, www.saIetronnet hwatal@saietrommet 

III 1 11 
JGK- 0000074400 

Budapest  Józsefvárosi Református Egyházközség 

Tárgy:  2021.  évi szakmai terv a Kis Fuvaros  u. 11.  sz. alatti MM. helyiség használatáról 

Tisztelt Helyiséggazdálkodási Iroda! 

A 2014.  februárban kötött helyiségbéried szerződésben foglaltak szerint egyházközségünk 
elkészíteue a  2021.  évi szakmai tervét.  A  helyiség  ad  otthont a TEJÉN Közösségnek, amelynek a 

J62 set elsősorban a Magdolna negyedben élő gyerekek  es  családok a kedvezményezettjei. 

A  helyiséget a szerződés értelmében hitéleti, oktatási, életvitelsegitű és sporUszabatlidös 

tevékenységekre használjuk. 
Korábban kifejezett szándékunk ellenére idén nem indítunk új közösségi alkalmat  ill. 

programot a járványügyi intézkedésekre való tekintettel.  A  tárgyévre tervezett programjaink a 

következők: 

I. Hitélet 

I. 1. Célkitűzés 

A  spiritualitás iránt érdeklődőknek élhető, releváns keresztyén életforma felnimatása; 

destruktív és szociális törést okozó szektákkal szemben történelmi keresztyén hitvallás és értékek 

felmutatása; egyének lellti megújulása, amely morális változást is eredményez; olyan reformárus 

közösség megteremtése, ahova egyházi kötödéssel nem rendelkező emberek is szívesen és könnyen 

be tudnak kapcsolódni, anélkül, hogy ehhez előbb fel kellene adniuk saját kultúrájukat vagy 

vi la  g ti ézetü ket. 

I. 2. Megvalósítandó hitéleti programok, események 

a) lieti rendszerességgel: 

• Vasárnapi istentisztelet 
• Házicsoportok gyülekezeti tagok otthonában és a közösségi helyen, amennyiben ez a 

járványügyi intézkedések mellett lehetséges 

• Alapozó sorozat a biblia alap kérdéseiről heti rendszerességgel 

o Ifjúsági konfirmációs felkészítés, hitvallásismereti óra ülekezeti tagok gyerekeinek  (igény 

Józsefvárosi Ktizr,; szerint) 
érkeztetési dMurn: érkezte:drsi szám. 

b)  Különleges,  ill.  nem rendszeres alkalmak: 

  

iktatászn• 
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• Szenteste napján gyülekezeti családi ebéd, karácsonyi műsor, amennyiben ezt a járványügyi 
intézkedések engedik 

• Családlátogatások hittanos gyereknél 
• Gyülekezeti tagokkal kéthavonta találkozó vagy  online  értékelés és tervezés 
• Gyülekezeti tagok számára folyamatos önképzés (olvasókör teológiai  ill.  társadalmi 

témákban) legalább havi rendszerességgel 
• Személyes és kiscsoportos foglalkozásokon felkészítés felnőttkeresztelőre  ill.  - 

konfirmációra 
• Egyházi képzéseken, konferenciákon, missziót találkozásokon való részvétel 

IL  Szabadidő/sport, életvitelsegítés/oktatás 

11. 1.  Célkitűzés 

A  szabadidő hasznos eltöltése; kézügyesség, kreativitás, logikai készség fejlesztése; társas 
készségek és műveltség fejlesztése; csökkenteni a tanulók szociális hátrányokból fakadó 
nehézségeit; segíteni felfedezni és megőrizni  at  otthoni kultúra értékeit, erősíteni a gyermekek 
identitását; környezettudatos életre nevelés; személyes motivációt teremteni a tanulásra és egyéni 
fejlődésre. Ezeket a tevékenységeket a járványügyi intézkedések sajnos nagy mértékben 
korlátozzák, úgyhogy akkor végezzük őket amikor már biztonságosan lehet. 

II.  2.  Megvalósítandó szabadidős is sporttevékenységek, programok 

• Minden hétköznap iskolaidő után lehetőség a szabadidő kötetlen, minőségi eltöltésére 
(szakkörök, társasjáték, jó idő esetén sport a közeli pályákon is sportlétesítményekben) 

• Folyamatos számítógép-  es  internethozzaférés szabadidős és oktatási céllal 
• Heti rendszerességgel ifjúsági és felnőtt sakk klub 
• Havi-kéthavi rendszerességgel gyerekeknek és felnőtteknek sakkversenyek 
• Augusztus második hetében közös ottalvós angoltábor a Feleberat Keresztény Alapítvány 

(OMS Hungary) munkatársaival, gyülekezeti tagjainkkal, illetve tanodás gyerekekkel és 
családjukkal. 

• Kirándulások közeli helyekre,  4-6  havonta 

IL 3.  Oktatási is életvitelsegítíí tevékenységek 

• Tanoda, ahol  25-30  tanulópár tanul legalább heti rendszerességgel (egy gyerek egy felnőttel) 
• Nyári tanoda: a nyári iskolaszünet idején tanulópárok heti rendszerességgel tanulnak (egy 

felnőtt egy gyerekkel), ami segítség lehet pótvizsgára felkészülésben, felzárkózásban is. 
• A  kerület minden iskoláját felkeresni a tanoda lehetőségével, igény szerinti együttműködés 

kiépítése 
• Evente legalább kétszer, szorgalom és teljesítmény függvényében alkalmanként  2-8  ezer Ft-

os ösztöndíjjal jutalmazzuk a tanodásokat. 
• Tanodásoknak lehetőség munkahelyek megtekintésére (igény és felajánlások függvényében) 
• Felnőttek számára angol és cigány nyelvtanítás 
• Számítógépen oktatóprogramok megismertetése 
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• Szabadszoliverek népszerűsítése, tudatos számítógép- és internethasználatra nevelés 
• Tanodába járó gyerekeknél családtátogatás 

Tisztelettel kérjük szakma 
Önitinmilnyzat döntéshozóihoz! 

ervün elfogadását, illetve továbbítását a józsefvárosi 

TiszleleUel, 

Budapest, 2021.  március  13. 

BUDAPEST-JÚZSEFVÁROSI 
REFoRmkrueldniAzközse; 

1085 Budapest, Salemma' u. 5. 
Paddszern: 19818058-1-42 

Lakó István 
ref,  lelkész 
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Budapest  Józsefvárosi Református Egyház 

1085 Budapest. Sal r.m ca 5 is" +36 1 333 1118 
Józsefvárosi  Gazdálkodasi Zrt. 

w.saIetroni.ietérkeztet1ts .  
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melleklet 

'iá rgv:  2020.  évi szakmai beszámoló a Kis Fuvaros  11. 11.  sz. alatti önk. helyisig használatáról 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Za. 

Vagyonhasznosítási Divízió 
.1084 Budapest, Ő r utca  8. 

lisztelt Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.! 

A 2014.  februárban kötött helyiség bérleti szerződésben foglaltak szerint egyházközségünk 
elkészítette a  2020.  évi beszámolóját.  A  helyiség  ad  otthont a TEtEN Közösségünknek, amelynek a 
Józsefvárosban, elsősorban a Magdolna negyedben élő gyerekek és családok a kedvezményezettjei. 
A  helyiséget a szerződés értelmében hitéleti, oktatási, életvitelsegítő és sport/szabadidős 
tevékenységekre használjuk 

A  projekt különböző területein összesen több mint  50  önkéntes vesz részt legalább kétheti 
rendszerességgel, és legalább ennyi családot érnek el rendszeresen tevékenységeink.  1  munkatárs 
(lelkész) teljes- és  2  munkatárs (tanodai munkatárs és projekmienedzser asszisztens) félállásban 
dolgozott 2020-ban a projektben.  A Magyar  Református Szeretetszolgálat közfoglalkoztatási 
programjával  3,  teljes munkaidős munkatárssal dolgoztunk együtt (szociális segítő és takarító 
munkakörökben). Az anyagyülekezet (Salétrom utcába járó) tagjai különböző felhívásokra reagálva 
támogatják a TE-FEN közösséget (adományok nyári táborra, tanszerek tanévkezdéskor, stb.). 2018-
tól együttműködtünk az Élj egyesalettel. Testvéri kapcsolatba kerültünk a Gazdaréti Református 
Gyülekezettel, ahonnan több önkéntesünk is jött.  A  Károli  Gaspar  Egyetemen a TE+EN is egy 
el fogadott gyakorlati hely lett, ahonnan kilencen is jöttek eltölteni a gyakorlatukat. 

A  2020-as szakmai tervünk az alábbi módon valósult meg: 

1.  Hitélet 

1.1.  Célkitűzés 

A  spiritualitás iránt érdeklődöknek élhető, releváns keresztyén életforma felmutatása; 
destruktiv  és szociális törést okozó szektákkal szemben történelmi keresztyén hitvallás S értékek 
felmutatása; egyének lelki megújulása, amely morális változást  is  eredményez; olyan református 
közösség megteremtése, ahova egyházi kötődéssel nem rendelkező emberek  is  szívesen és könnyen 

be  tudnak kapcsolódni, anélkül, hogy ehhez előbb fel kellene adniuk saját kultúrájukat vagy 
vi I  ägnézetüket. 

1. 2.  a.) Terv szerint megvalósított hitéleti programok, események 

• Istentiszteletek: Minden vasárnap délután tartunk istentiszteletet.  Kb. 30  fő  Or  rendszeresen, 
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családok, gyerekek, cigány és nem cigány emberek fele-fele arányban járnak az alkalmakra. 

A  liturgikus alkalom alatt a jelenlévők szabadon kérdezhetnek és megoszthatják a 

gondolataikat, alkalom után még lehetőség van hosszan maradni beszélgetni, közösségben 
lenni. Az istentiszteleteken a gyülekezetünkbe járó zenében jártas emberek készülnek zenei 

szolgálattal, ahogy idejük és energiájuk engedi egy-egy vasárnapra. 
• A  nagycsütörtöki bárányvacsorát (Jézus utolsó vacsorájának felidézését) ebben az éven a 

járványügyi intézkedések miatt nem tudtuk megvalósítani. 
• Karácsonykor a járványügyi intézkedések miatt nem tartottunk közös ebédet,  de 

istentisztelet után szeretetvendégséget tartottunk. 
• Családlátogatásokat sem tudtuk ebben az évben a szokott rendben megtartani, a vírushelyzet 

miatt óvatosabbak voltunk. 
• A  serdülőknek ifjúsági csoportot szerveztünk,  4-8  fiatal jár hetente. 
• Heti rendszerességgel alkalmak a biblia alapvető kérdéseiről. 
• Heti rendszerességgel házi csoport alkalmakat tartottunk. 
• Háromhavonta találkozó a gyülekezed tagokkal, értékelés és tervezés. 
• Hét-i-öt vészes előadássorozatunkat (a kultúra és identitás kapcsolatáról Jézus személye és 

tanítása fényében) sem tudtuk ebben az évben megtartani a járványügyi intézkedések miatt. 
• Gyülekezeti hétvégénket sajnos szintén nem tudtuk megtartani a vírushelyzet miatt. 
• fs. megszokott nyári ottalvós gyerektáborunk helyett idén gyülekezeti tábort szerveztünk 

augusztusban Pálkövén.  A  táborban  21  gyerek,  15  felnőtt vett részt. Anyanyelvi angoltanár 
tanított angolórát interaktív módon. Emellett bibliai történetek, és kreatív kézműves 
foglalkozások is voltak. 

• Közösség értékei mentén tartottuk a gyülekezet által szervezett hittanórákat. 
• Cigány Missziós képzések: a munkatársak évente részt vesznek a  MBE  által megszervezett 

Cigány Missziós képzéseken. 

II. Szabadidő/sport, életvitelsegítés/oktatás 

II  1  Célkitűzés 

A  szabadidő hasznos eltöltése; kézügyesség, kreativitás, logikai készség fejlesztése; társas 
készségek és műveltség fejlesztése; csökkenteni a tanulók szociális hátrányokból fakadó 
nehézségeit; segíteni felfedezni és megőrizni az otthoni kultúra értékeit, erősíteni a gyermekek 
identitását; környezettudatos életre nevelés; személyes motivációt teremteni a tanulásra és egyéni 
fejlődésre 

H. 2.  a) Terv szerint megvalósított szabadidős és sporttevékenységek, programok 

• A  folyamatos angol nyelvű foglalkozást külföldi önkéntesek bevonásával ebben az évben 
nem tudtuk megvalósítani a járványügyi intézkedések miatt. 

• Folyamatos számítógép- és internethozzáférés szabadidős céllal, szabadszofiverek 
népszerűsítése.  A  számítógépezés a jutalmazási rendszer integrált része. 

• Nyári program: több egyhetes műhelyt terveztünk a gyerekeknek, amikre általában  4-10 
gyerek járt. Ilyenek voltak például: cigány tánc, rovásírás, kézműves, hegedű, társasjáték 
készítés stb. Ezeken az alkalmakon a gyerekek kuponokat gyűjthettek, amivel 
kedvezményesen jöhettek el a nyári táborba. 

• Sakk foglalkozás:  bed  rendszerességgel tartunk sakk foglalkozást, ahol az érdeklődő 
gyerekek külön fejlesztést is kapnak,  kb. 3-5  gyerek jár rendszeresen. 
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• Sakk verseny: a közösségünk helyet adott a  Fischer Random  Sakkversenynek. 

II.  3.  Oktatási és életvitelsegítő tevékenységek 

• A  tanoda terv szerint működött tovább  20-30  tanulópárral (egy gyerek + egy felnőtt), 
legalább heti rendszerességgel tanultak együtt a párok.  A  gyerekek egyharmada a Lakatos 
Menyhért Altalános Iskolából jár, napközi időben  14.30-16.00  között, más iskolákból pedig 
főleg  16.00-17.30  között tanulnak a gyerekek. Idén felnőtteknek is biztosítottunk tanulási 
lehetőséget a tanodánkban.  A  járványügyi intézkedések miatt több pár  online  kezdett el 
tanulni,  de  sokan tanultak személyesen. 

• Félév végén, szorgalom és teljesítmény függvényében  2000-11000  forintos ösztöndíjakat 
adtunk. 
Iden  new  tudtunk szakköröket tartani a vírushelyzet miatt. 
Men  a tanodai önkémeseink számára, a járványügyi intézkedések miatt nem tudtuk 
megtartani a félévente tervezett egy-egy műhelynapot. 

• Az nyári szünet teljes ideje alatt nyári tanodát tartottunk, a tanév közben megszokott 
tanodai rendszer szerint —  1  felnőtt  1  gyerekkel tanult, legalább heti másfél órát  (20 
tanulópár). 

• Áz  angol tábor előtti angol foglalkozásokat idén nem tudtuk megtartani.  A  vírushelyzet miatt 
nem tudtak eljönni az önkénteseink Amerikából. 

• A  korábbi évekhez hasonlóan a gyerekek TE+EN gyémántokat gyüjthettek, amelyekkel 
különböző tárgyi és élménynyereményeket vásárolhattak maguknak. Jellemző, hogy ezeket 
nemcsak játékokra és szórakozásra, hanem tanszerekre és használati tárgyakra költik.  A. 
vásárlással, gyűjtögetéssel hosszú távon ható életkészséget sajátíthatnak el, és ez a rendszer 
sokkal egészségesebbnek bizonyul a puszta „szociális segítséggel" szemben. 

• Etelbank: az ételbankon keresztül élelmiszer adományt kapunk naponta, amivel elsősorban 
tanodánkba járó gyerekeket és a közösségünkbe járó embereket támogatjuk. 

• Ügyintézés: a közösségünkbe érkező felnőtteknek segítünk ügyeik intézésében (önéletrajz 
has, munka,  es  albérlet keresésében). 

Programjaink elsődleges kedvezményezettjei a józsefvárosi lakosok, azon belül is a 
Magdolna negyedben élő emberek voltak. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy a helyiséget 
használhatjuk, teret adva az épülő közösségnek. Ezúton is köszönjük a t. Önkormányzat szíves 
hozzájárulását a kedvezményes bérleti díjjal. 

Tisztelettel kérjük beszámolónk elfogadását, illetve továbbítását a Józsefvárosi 
Onkoimányzat Emberi Erőforrás Bizottságához! 

Tisztelettel, 

Budapest, 2021.  május  30. 
BUDAPE.ST-JOZSEFVÁROSI 
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A  Szigony-utitärs Nonprofit  KR  célcsoport jellemzőinek bemutatása:  
A  megváltozott munkaképességű személyek munkaerő piaci esélyeit egészségi állapotuk 
mellett tovább rontja az átlagosnál alacsonyabb iskolázottságuk (a legfeljebb alapfokú 
iskolai végzettségűek aránya köz.el  40%.  további közel  30%  szakiskolai, szakiminkas 
végzettségü). valamint az a tény. hogy közel 80%-uk a munkaerőpiacon egyébként is a 
hátrányosabb helyzetű:  45-64  eves korcsoportba tartozik. Felmérések igazolják. hogy a 
mentális zavarok tünetei gyakran korai életkorban jelentkeznek (az epidemológiai felmérések 
sz.erint a  4-17  eves korosztályban a mentális kórállapotok átlagos prevalenciája közel  16%). 
mely magyarázatul szolgál az iskolai képzettség megszerzésének elmaradására.  A 
megváltozott munkaképességűek egészségkárosodás szerinti aranyimeil a mentális betegséggel 
élők: 8%-ban vannak jelen. ennél magasabb viszont a mentális betegség másodlagos 
megjelenése.  A  megváltozott munkaképességüek  17  %-a a fővárosban el. ahol foglalkoztatási 
rátájuk:  21%. A  Szigony-útitárs Nonprofit Kfl ellátási célterülete  Budapest  VIII. kerület. ahol 
kiugróan magas a pszichiátriai betegséggel érintettek száma, a lakosok mintegy  21  %-a.  A 
pszicho-szociális thgyatékossággal élők iskolai végzettsége alacsony, (a betegség gyakran 
fiatal lölnött korban jelentkezik. ami miatt iskolai tanulmányaik abbamaradnak) 
szakképesitéssel nem bírnak, vagy amennyiben elvégezték középfokú tanulmányaikat. 
munkatapasztalatot a betegség fellángolása miatt nem tudtuk szerezni. nem. vagy csak 
kevéssé rendelkeznek azon készségekkel. képességekkel, mely a nyílt munkaerő-piacon 
..elaclhalová"  tern"! őket. 
A  VIII. kerületi önkormányzat szociális kiadásainak  2/3-a  a munkabér hiány pótlására 
szolgáló ellátásokból tevődik össze.  A  mentális betegségek miatt megváltozott 
munkakepességü személyek  79%-a  vesz igénybe szocieilis transzfereket. tehát a magas 
egészségügyi kiadások mellett rnegélhetésüket támogató szociális pénzbeli ellátásokat is 
igénybe veszitek.  Anal,  hogy akár védett munkahelyeken. akár később nyílt munkaerő-
piacon saját jogú munkabérjövedelemre tesznek szert. összttirsadalmi kiadásokat 
csökkentenek. és termelő tevékenységükkel hozzájárulnak a gazdasági teljesitöképesség 
növekedéséhez is. Pozitív externtilia egyéni szinten sem hanyagolható el, hiszen a men/tits 
betegek foglalkoztatása amellett hogy megélhetésüket javítja, mentális állapotban is 
stabilitást biztosithat. hozzájárulva az egyén felépüléséhez. 
Meggyőződésünk, hogy ezt a célcsoportot olyan  komplex  szolgáltatás csomaggal lehet a 
munka világába (re-) integrálni. mely a betegség jellemzőket maximálisan figyelembe veszi: a 
munkahely feltárása. inegtalálása mellett pszieho-szociális támogatást nyújt a kliens számára: 
egyénre szabott esetmenedzselési technikát tartalmaz.  es  támogat.  A  Szervezetünk 
alkalmazásában álló megváltozott munkaképességű személyek aktív  mental-Massa].  .,vildett” 
környezetben sajátíthatják el a nyílt munkaerő-piacon törttlnő megjelenésük előfeltételeit 
jelentő képességeket. kész.ségeketAzelmúlt  8  év alan,  900-1000  fő pszicho-szocialis 
litgyatekossäggal küzdő emberrel álltunk segítő kapcsolatban. Az 1993.6vi III. törvényben 
(Szt szabályozott szociális alapszolgáltatások köréből a pszichiátriai betegek nappali ellátása 
szolgáltatást. a Józsefvárosi önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében végezzük. 
Célunk: a mentális betegek feleptIleset támogatva, a társadalmi beilleszkedésük elösegitése.  A 
pszichiátriai betegek közösségi ellátásával a pszicho-szociális fogyatékossággal élőknek. 

valamint családtagjaiknak otthonukba visszük a szolgáltatiist építve a természetes segítők 

közreműködésére, az. egyéni megoldásokat preferálva az intézményivel szemben.  2018461 
pszicho-szociális Ibgyatékkal elő hffilektalan személyeket is segítünk. 
Munka rehabilitációs tevékenységünk:  
I. Fejlesztá foglalkoztatás: olyan készségek és technikák elsaítását segítjük. ahol a 

megmaradt képességeiket a legjobban tudják hasznosítani. Cél, az ellátott önálló 

éleivezetésönek. szocializációjának elősegítése és felkészítése a nyílt munkaerő-piacon 



történo önálló munkavégzésre. Jelenleg  8  fő fejlesztő -foglalkoztatása zajlik. közülük a Baross 
utcai telephelyünkön  7  fő.  2.  Akkreditált rehabilitációs foglalkoztatás:  22  fő tartás.  1  Ri tranzit 
föglalkoztatkisa (Baross utcai telephelyünkön összesen  14  fő). Valamennyien pszicho-szociális 
.fogyatékossággal élő munkavállalók.  A  foglalkoztatás részben szolgáltatások nyújtásában 
valósul meg. elsősorban a Szervezet székhelyének,  ill.  telephelyének működtetésében (pl.: 
intézményi takarító és kisegítő: recepciás), más részük adminisztrációs területen (pl 
adatrögzítő), fennmaradó tevékenységek pedig a piacra törekvő profilunkkal összhangban 
kerültek kialakításra (pl.: egyéb kézműipari foglalkozás; hulladékosztályozó).  A  rehabilitációs 
foglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók előkészítik 
Szervezet által jegyzett termékek létrehozását. Telephelyünkön hulladékok összegyű jtésével 
és újrahasznosításával állítunk elő termékeket, pl.  pet-palackból. farmerból, molinóból 
Használati tárgyak. kézműves termékek.  A  védett munkahelyeken foglalkoztatott 
munkavállalók a termékek létrehozását segítik elő, (hulladékok összegyűjtése. vágás) a varrás 
előkészítése (kézműipari segédmunka;. 
A  Józservárosi önkormányzat tulajdonát képező telephelyen a bérleti szerződés megkötése 
Ota megtörtént az épületteljeskörű felújítása, a cél szerinti kialakítás és alkalmazhatóság 
érdekében a ,jogszabályokban foglaltak szerinti fizikai akadálymentesítés (szintbeli 
különbségek akadálymentes áthidalása. rámpa, korlát, kapaszkodó.  WC.  zuhanyozó. öltöző 
speciális kialakítása megtörtént) - érzékszervi károsodás miatt szükséges akadálymentesítés: 
vezető  say.  élénk színek. vezető korlátok kialakítása gyengénkítők számára -. Kommunikációs 
akadálymentesités (írásos, látható jelzések, intbrmáciák, könnyen érthető kommunikációs 
igény, szimbólumok alkalmazása olvasási, megértési nehézséggel élők számára) - munka 
közti pihenőhely kialakítása (gyógyszer bevételhez, pihenéshez).  A  munkafeladatok ellátása 
előtt munkavédelmi oktatáson vesznek részt munkavállalóink, illetve új munkafeladat eseten 
(pItextiliákalaktakuntása) a munkaeszközök helyes alkalmazására (pl éles szabászolló; sniccer 
kés) különös figyelemmel van a munka irányítója. Az épületrész használata során jelentkező 
meghibásodások elhárítását, karbantartásokat Szervezetünk évről-évre saját forrásból, illetve 
amennyiben mód van rá pályázati pénzeszközök bevonásával biztosítja (pl csúszásmentes 
padozattal történő ellátás, falak beázása miatti helyreállítási munkálatok, bojler csere stb...). 

2020.  év értékelése:  
2020.  évre vonatkozó terveinket, - noha jelentős nehezítő körülményt teremtett a COVID-  19 
pandémia nagyrészt sikerült megvalósítanunk.  A  koronavírus járvány Fizikai és a 
célesoportunk esetében különösen nagy kockázattal járó plusz mentális terhelés miatt. félő 
volt, hogy foglalkoztatotti állományi létszámunk megtartását biztosítani tudjuk-e.  A  betegség 
Fellángolásának (a bezártság, a maszkviselés okozta frusztráció, a helyzetből eredő szorongás) 
kockázata ezen időszakban jóval nagyobb volt, mint a hétköznapokban, igy a napi 
tevékenység tematizálására, a munka megtartására, a motiválásra tettek szakembereink 
nagyobb hangsúlyt. Az egészségügy túlterheltsége miatt a szakorvosi hozzáférés is 
korlátozottan állt rendelkezésre. így Szervezetünk a szociális és foglalkoztatási tevékenységét 
nem függesztette fel.  A  meglévő megrendeléseink végrehajtásán dolgoztunk az egészségügyi 
szabályok betartásával, melyhez jelentősen hozzájárult az önkormányzat is, fertőtlenítő 
szerek és szájmaszkok adományozásával, mely biztosítását ezúton is megköszönöm! 
A  folyamatos működéssel lehetővé vált a betegek napi szintű monitorozása, állapotok 
nyomon követese, ezzel  jä  hatást értünk el a betegek mentális állapotának karbantartása, 
szinten tartása vonatkozásában is, nem utolsó sorban meg tudtuk valósítani az évre kitűzött 
Feladatainkat is: 
Egy  2018-bam  kezdődött, több évet átívelő projekt megvalósításának utolsó fázisa volt a 2020-
as év.20I 8-ban megállapodás keretében a NAV által lefoglalt, megsemmisítésre utalt 
ruházatok alaktalanítását végeztük el, azok további felhasználása érdekében.  2019.  évben 



pályázati pénzeszközből vásároltunk  6  db szövőállványt, melyhez  9  fő megváltozott 
munkaképességű munkavállaló képzését rendeltük (szövőtanfolyamon történő részvétel). 
melynek folytatásaként  2020.  évben a rendelkezésünkre álló alapanyagokból Új termékeket 
állítottunk elő: az Országos Polgárőr Szövetség számára kutyafekhelyeket  (20  db); a Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató részére, a nevelőszülői hálózatokban felhasználásra 
kerülő használati termékeket. pl tornazsákok  (50  db); fali,- és futószőnyegek  (60  db); 
bevásárló táskák  (50  db), oviszsákok  (50  db)gyártását végezték munkavállalóink. 
Megrendeléseink  2020.  év végén célhoz is értek. 
A  Baross utcai telephelyünkön a foglalkoztatotti létszámot sikerült megtartanunk, a magasabb 
piaci követelményeknek megfelelés érdekében  2020.  és második felében szakmai irányító 
munkatársat is alkalmazunk, akinek iránymutatásaival termékeink minősége és az előállítás 
mennyiségi mutatója javulhat, mindezzel piacképesebbé válhatunk. 

Köszönjük a Józsefvárosi Önkormányzat Támogatását 

Budapest. 2021  május  20. 
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A  Szigony-tititars Nonprofit Kft Baross utcai telephelyén zajló tevékenység bemutatása:  

Az elmúlt  8  év alatt,  900-WOO  fő pszicho-szociális fogyatékossággal küzdő emberrel álltunk 
segítő kapcsolatban. Az 1993.evi törvényben  (Sit)  szabályozott szociális 
alapszolgáltatások köréből a pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatást. a Józsefvárosi 
Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében végezzük. Célunk: a mentális betegek 
felépülését támogatva, a társadalmi beilleszkedésük elősegítése.  A  pszichiátriai betegek 
közösségi ellátásával a pszieho-szociális fogyatékossággal élőknek, valamint családtagjaiknak 
otthonukba visszük a szolgáltatást, építve a természetes segítők közreműködésére, az egyéni 
megoldásokat preferálva az intézményivel szemben. 2018-tól pszicho-szociális fogyatékkal 
élő hajléktalan személyeket is segítünk. Meggyőződésünk, hogy ezt a célcsoportot olyan 
komplex  szolgáltatás csomaggal lehet a munka világába (re-) integrálni, mely a betegség 
jellemzőket maximálisan figyelembe veszi; a munkahely feltárása, megtalálása mellett 
pszicho-szociális támogatást nyújt a kliens számára; egyénre szabott esetmenedzselési 
technikát tartalmaz,  es  támogat.  A  Szervezetünk alkalmazásában álló megváltozott 
munkaképességű személyek aktív mentorálással, „védett" környezetben sajátíthatják el a nyílt 
munkaerő-piacon történő megjelenésük előfeltételeit jelentő képességeket, készségeket. 

Munka rehabilitációs tevékenységünk:  

1.  Fejlesztő foglalkoztatás: olyan készségek  es  technikák elsajátítását segítjük, ahol a 
megmaradt képességeiket a legjobban tudják hasznosítani. Cél, az ellátott önálló 
életvezetésének, szocializációjának elősegítése és felkészítése a nyílt munkaerő-piacon 
történő önálló munkavégzésre. Jelenleg  (2021.  január 01.-től)  8  fő fejlesztő-foglalkoztatäsa 
zajlik, közülük a Baross utcai telephelyünkön  7  fő.  2.  Akkreditált rehabilitációs 
foglalkoztatás:  22  fő tartós,  1  fő tranzit foglalkoztatása (Baross utcai telephelyünkön összesen 
14  fő). Valamennyien pszicho-szociális fogyatékossággal élő munkavállalók.  A  foglalkoztatás 
részben szolgáltatások nyújtásában valósul meg, elsősorban a Szervezet székhelyének,  ill. 
telephelyének működtetésében (pl.: intézményi takarító  es  kisegítő; recepciós), más részük 
adminisztrációs területen (pl adatrögzítő), fennmaradó tevékenységek pedig a piacra törekvő 
profilunkkal összhangban kerültek kialakításra (pl.: egyéb kézműipari foglalkozás; 
hulladékosztályozó).  A  rehabilitációs foglalkoztatásban dolgozó megváltozott 
munkaképességű munkavállalók előkészítik a Szervezet által jegyzett termékek létrehozását. 
Telephelyünkön hulladékok összegyűjtésével és újrahasmositäsával állítunk elő termékeket, 
pl.  pet-palackból, farmerból, molinóból használati tárgyak, kézműves termékek.  A  védett 
munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók a termékek létrehozását segítik elő, 
(hulladékok összegyűjtése, vágás) a varrás előkészítése zajlik (kézműipari segédmunka). 

A  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező telephelyen a bérleti szerződés megkötése 
óta megtörtént az épületteljeskörű felújítása, a  eel  szerinti kialakítás és alkalmazhatóság 
érdekében a jogszabályokban foglaltak szerinti fizikai akadálymentesítés (szintbeli 
különbségek akadálymentes áthidalása. nimpa, korlát, kapaszkodó.  WC,  zuhanyozo, öltöző 
speciális kialakítása megtörtént) - érzékszervi károsodás miatt szükséges akadálymentesítés: 
vezető sáv, élénk színek, vezető korlátok kialakítása gyengénlátók számára -. Kommunikációs 
akadálymentesítés (írásos' látható jelzések, információk. könnyen érthető konimunikáciús 
igény, szimbólumok alkalmazása olvasäsi, megértési nehézséggel élők számára) - munka 
közti pihenőhely kialakítása (gyógyszer bevételhez, pihenéshez).  A  munkafeladatok ellátása 
előtt munkavédelmi oktatáson vesznek részt munkavállaloink, illetve új munkafeladat esetén 



(pItextilfákalaktalarútása) a munkaeszközök helyes alkalmazására (pl éles szabászolló: snieeer 
kés) különös figyelemmel van a munka irányítója. Az épületrész használata során jelentkező 
meghibásodások elhárítását, karbantartásokat Szervezetünk évről-évre saját forrásból, illetve 
amennyiben mód van rá pályázati pénzeszközök bevonásával biztosítja (pl csúszásmentes 
padozattal történő ellátás, falak beázása miatti helyreállítási munkálatok, -bojler csere stb...). 

Tenezett tevékenvségeink  2021.  évre:  

Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány jelenleg is zajlik, ezévben is különös 
figyelemmel fordulunk foglalkoztatottaink mentális állapotának stabilizálására.  A 

„munkaterápia" jótékony hatásait fentebb említett módon az előttünk álló évben is alkalmazni 

kívánjuk. Megrendelőinkkel kapcsolatba léptünk, hogy mind számukra, mind Szervezetünk 
számára tervezhetőkké váljanak az ez évi munkafolyamatok. 

E szerint a Húsvét közeledtével kézi csomagolási feladatok érkeznek hozzánk (a megrendelő 
évről-évre felkínál számunkra ilyen jellegű munkafeladatokat).  A  nagyobb ünnepekre történő 
csomagolási feladatok (pl. Mikulás, Karácsony) elvégzésére szintén ígéretet kaptunk. 

A köztes időben pólócsomagolás i feladatokat várunk tőlük, mely feladatokat szintén 
bérmunka keretében látják el foglalkoztatottaink. 

Új megrendelőnk  (2020.  év vége óta), a Sziget Kulturális Menedzser Iroda ZRt, tekintettel a 
nagyrendezvények elmaradása miatti állásidőre, havi gyakorisággal, szerződés keretében utal 
munkát felénk: az év első negyedében molinótisztítási feladatokat láttunk el, azonban  2021. 
áprilistól nagy mennyiségű dm-tennékek csomagolását is rendszeresen Szervezetünkre 
bízzák. 

Emellett szerződésünkben szerepel, hogy az év során az egyéb (rendezvénymegtartástól 
független) csomagolási és/vagy tisztítási feladatokkal szintén Szervezetünket bízzák meg. 

A  szőnyegek gyártása folyamatosan zajlik, a kiképzett munkaerő megrendelésre készíti a 
futó,- és faliszőnyegeket. 

Az Országos Polgárőr Szövetség kutyakiképző helyei számára elkészített kutyafekhelyek 
sikeresnek bizonyultak, azóta több menhely kapcsolatba lépett velünk, akik szintén igényt 
tartanak az általunk előállított termékre.  A  kapcsolatfelvétel jelenleg is zajlik. 

A  termékek értékesítéséből származó bevétel nincsen még arányban a befektetett költségekkel 
(munkavállalók bérköltsége; alapanyag, fogyóeszközök beszerzési ára; gépek karbantartási 
költségei) még nem jelenhetnek meg az eladásra kerülő termékek díjában, azonban az 
adományként biztosított ellenérték úgy látjuk, hogy 2021-ben már biztosíthatja a felhasznált 
anyagköltség megtérülését. 

Szervezetünk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, melyek 
szolgáltatásaink színvonalát emelhetik, illetve a beruházásainkat fedezni képesek. 

Összességében a 2021-es évben reálisan szinten arra vállalkozhatunk, hogy a foglalkoztatás 
folyamatos legyen, foglalkoztatásikapacitásainkat képesek legyünk megtartani. Az állami 
normatív támogatás, mely szolgáltatásaink fedezetét biztosítja, az Önkormányzat nappali 
ellátásra biztosított támogatása alapszolgáltatásainkat, a fejlesztő foglalkoztatás és az 
akkreditált foglalkoztatás hazai finanszírozásúpályázati forrása a munkavállalók bérköltségeit 
fedezni tudja. Beruházások vonatkozásában nem volna reális ígéretet tennünk. 



A  telephely karbantartását, meghibásodások elhárítását, mint minden évben, Szervezetünk 
saját erőbő l látja el, mindezen költségekkel, különös tekintettel a védekezési kiadások 
nagyságrendjét figyelembe véve, nem terheljük az Önkormányzatot. 

Az egészséges, biztonságos munkakörülmények megteremtését (védekezési eszközök, 
úgymint szájmaszk, kéz,- és felületfertőtlenítő hatású szerek) egyéb forrásainkból biztosítjuk, 
mindezzel szintén nem terheljük az Önkormányzatot. Szervezetünk a szájmaszk,- felület,- és 
kézfertőtlenítő szerek hirtelen megnövekedő piaci árát  2020.  év tavaszán már nem tudta 
finanszírozni, azok biztosítását az Önkormányzatnak a védekezéshez szükséges kezdő 
eszközkésziet-ellátása tudta fedezni, melyet ezúton is megköszönök! 

2021.  év a szociális szolgáltatások számára sem lesz könnyebb az előzőnél, ezért ezúton is 
megköszönjük az Önkormányzat együttműködő támogatását. 

Budapest, 2021.  március  „10. 

Cf3J-ez..% 

-t77 
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Egyesületünk  2021  évi tervének elkészítésekor szívesen vennénk bázis évként a 2019-es, és azt 
megelőző éveket,  de  a koronavírus járvány mindent tervet felülírt. igy tervezési alapként a 2020-as 
évi tapasztaltak, és a  2021  évben várhatok alapján tervezünk. Utóbbi keretében abban bízunk, hogy 
a március második felében várható további szigorítások után jó esetben június-júliusra lesznek 
feloldások, amikor egyesületünk megszokott látványosabb működési területei (klubok, 
rendezvények) helyreállhatnak. Azonban addig is vannak előttünk kihívások, amelyeknek 
igyekszünk megfelelni. 

pc/. k.iLc211--1 
—• 2071 14411 1 8. 

Szakmai terv 2021-re 
Társak a Teleki Térért Egyesület 

2071 h "AI 1 6, 

Fő területek, amelyeket folytatunk: 

• A  Teleki téri  park  fenntartásában való aktív részvétel (folytatjuk), kezdeményezések 

• Zenes-táncos programok (nyártól) 

• Gasztronómiai programok (nyártól) 

• Teleki  Tango  közösségi Vásár (tavasz végétől, ahogy valamennyi feloldás esetleg lesz,  de 
nyártól mindenképp) 

• Klub programjaink  /Senior,  Társasjátékos, Dekorációs. ../ (nyártól) 

• Családi, gyerek és ünnepi programjaink (nyártól) 

• Online  programok fejlesztése (folyamatosan) 

• Részvétel  a  környezetünkben megvalósuló  innovativ  programok fejlesztésében (folytatjuk) 

• Kezdeményezések, mások kezdeményezésének felkarolása (folytatjuk) 

• Közvetítések  partner  szervezetek és csoportok, lakosság között (folytatjuk) 

• Zöld  program  folytatása, jelentős fejlesztése (lásd  a  következőkben) 

Egyesületünk új hangsúlyai: 
A  környezetvédelem, zöld programok eddig is átszőtték egyesületünk életét,  de  ezeket Új szintre 
emeljük.  3  „nj"  projektbe kapcsolódunk be: 

Teleki komposzt program. Eddig is volt komposztáló „ketrecünk", amit  8-10  fti használt és 
gondozott,  de  ezt a programot dr. Szél! Komelia vezetésével jelentősen kiterjesztjük,  50-100 
ember bevonásával, külön létrehozott FB csoporton keresztüli kommunikációval (jelenleg 
140  fő). Célunk, hogy 

A  Teleki téri komposztáló program kerületi  pilot  programként mintává váljon a kerület 
más részein is, 

o Józsefvárosban még  8-10  komposztáló hely alakuljon, 

• Többszörösére növelni azon lakosok számát, akik igénybe veszik a komposztálókat, és 
az onnan kinyerhető komposztot 

A  komposztálókat igénybe vevő lakosok közösséggé szervezése, 

A  komposztálókat használó lakosoknak további kiterjedt zöld program lehetőséget 
biztosítani (szemétszedő akciók, madáretető program, kirándulás a természetben, 
környezetbarát technológiák, újrahasznosítás, fatelepítés, közösségi kertek, stb:..) 
közvetlenül és partnereinken keresztül. 

„Szeszgyár  Farm"  program.  A  Margit  Anna  vezetésével épülő  „Farm"  beindításában és 
kiterjesztésében  yak)  aktív részvétel. Készek vagyunk felvállalni a Szegyár utcában és 
környékén egy lakossági-vállalkozói-önkormányzati közösségi tervezést facilitálni,. saját 
megvalósult programjaink tapasztalataim építve. Reális lehetőséget látunk rá, hogy ezen a 
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területen egy olyan minta együttműködés valósuljon meg, amely meghaladja a tovagyűrűző 
hatását a hajdani teleki téri közösségi tervezésnek. 

Magdolna 24-ben rnegvalósuló Grund Kert  2.0  programba való aktív bekapcsolódás. Anno 
mi indítottuk, a mi munkánkra épült a korábbi polgárőr kert, ennek tapasztalatainak és 
lakossági kapcsolatrendszerének hasznosítása nagyon sokat gazdagíthatja a programot. 

További célok 2021-ben: 

• A Danko 18  Sportudvar újraindításában való részvétel. Itt még fontosabbnak tartjuk ott 
szerzett több eves tapasztalataink hasznosítását, hogy ne legyenek ugyanazok a hibák 
elkövetve, amelyet az előző önkormányzat és résztvevő szervezetek elkövettek, és amelyek 
végül a Sportudvar bezárásához vezettek. 

Közmunka program újraindítása (Közösségi kertekben, Irodán, Műhelyekben, Klubokban) 

• 2020-ban önkormányzati támogatás nélkül működtünk. Ez szeretnénk,  ha  megváltozna, 
elsősorban feladatátvállalással. 

Ilelyiségeink tervezett használata:  

Teleki  16  Kreativ  Közösségi Műhely (Kreatív és dekorációs klubjaink műhelye alul és 
raktár  a  galérián, karácsonyi, húsvéti és egyéb ünnepi dekorációk szárazraktára  a  galérián, 
kisebb egyeztetések/tárgyalások helyszíne 

• Teleki  22  Alkotó műhely és raktár (Színpadi, közösségi vásári és egyéb raktár, felújító és 
karbantartó műhely /térgondnokok-kerületőrök munkájának, munkakörülményeinek javítása, 
kisebb karbantartások a téren!, kertészeti raktár /fűnyírók, fűkasza, lombfújók, 
kéziszerszámok, anyagraktár/, lakossági „Csináld magad" műhely) 

• Teleki  23  Közösségi Klub és Iroda (Alul közösségi klubhelyiség, galérián KözösségiIroda) 

Budapest, 2021  Március  15. 

Frank  Sándor 
elnök 

Tel:  20 886-3973 
Email:  tarsakatelekiteret@gmail.com 

2021 -03- 18 
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Szakmai beszámoló a 2020-as évről 

Társak a Teleki Térért Egyesület 

Egyesületünk  2020  évi tevékenységében az előző évekhez képest nagy törést okozott részben 
a koronavírus miatti zárolás, másrészt a mínuszos pénzügyi helyzetünk, valamint hogy 
korábbi elnökünk halálával sokan távoztak az egyesületből, és az áttekinthetetlen viszonyok 
miatt az átvétel jelentősen elhúzódott. 

Így a 2020-as év egy válság év volt, kezdetben azzal a kérdéssel, hogy túlvészelhető-e az 
egyesület számára ez az időszak. Visszatekintve elmondható, hogy igen, volt  es  van igény 
megújulásra. 

Rendezni kellett az önkormányzati pályázattal való elszámoltathatóság érdekében egy közel 
kétmilliós hiányt. Ehhez elengedhetetlen  volt,  hogy az egyesület elnökségéből ezt tagi 
kölcsönök formájában biztosítottuk, ezzel áthidalva az egyszeri pénzügyi válságot. Ez 
azonban kevés  volt  ahhoz, hogy egyesületünk három helyiségének bérleti díját és rezsi 
költségeit fedezzük.  Az  egyesületi tagdíjat radikálisan felemelni szándékozó szándék 
elsősorban  a  kispénzű, nyugdíjas tagság ellenállásán elbukott, tehát évi  1200  Ft-ról csak  3000 
Ft-ra sikerült emelni. Kiemelt fontosságú cél lett, hogy állandó szponzorokat találjunk.  Bär 
nagy szponzort nem találtunk,  de  elértük, hogy  a  tagságból többen  is  rendszeresen támogassák 
pénzadományokkal az egyesületet,  es  ezzel elértük  a  közel nullszaldós pénzügyi egyensúlyt. 

A  fentiek fényében úgy tűnhet, hogy egyesületünk működése  a  pénzhiány miatt leállt —  dc 
nem igy  van.  Míg eddig az  volt  jellemző, hogy az önkormányzati pályázatokon kapott 
forrásokkal nagyon hatékonyan gazdálkodtunk, addig  most  elértük azt, hogy ilyen források 
nélkül  is, a  pandémia ellenére az évben megvalósított  minimal  programjainkat belső 
adományokból és továbbra  is  sok önkéntes munkával tudtuk finanszírozni. Semmilyen 
személyi jellegű kifizetés nem  volt  (ahogy eddig  sein,  egy-két kivételtő l eltekintve).  A 
látványosan lecsökkent programok számát pedig megindokolhatjuk  a  pandemia során 
általánosan jellemző nrlattai. Hangsúlyozzuk, hogy 2020-ban semmilyen önkormányzati 
pénzügyi támogatást nem kaptunk. Ellenben az önkormányzat által kedvezményesen 
biztosított helyiségeinket kihasználtuk arra, hogy egyesületünk tovább működjön, és 
valamennyi programot továbbra  is  szerveztünk tagságunk és környezetünk számára. 

Egyszeri programok: 

A  járvány kibontakozása előtt nagyobb programunk volt a farsangi program, és aktívan részt 
vettünk több fogadóórán, szervezői találkozón.  A  járvány elindulása után maszk készítő 
varrodát nyitottunk, amelyeket ingyen bocsátottunk az igénylők rendelkezésére. Nyáron újabb 
lakossági fórumokon való részvétel, bekapcsolódás a Déri utca tervezésébe, maid részt 
vettünk az utcanapon. Ezen a szervező és részt vevő szervezetek közül a legnagyobb 
létszámmal, legtöbb programmal jelentünk meg, sajnáltuk, hogy ehhez képest viszonylag 
alacsony volt a lakossági érdeklődés. Az egyesületünk által szervezett részvétel nélkül a 
program összességében jóval szegényebb lett volna, részben más programokon is mi adtuk az 
érdeklődőket, a „lakosságot". 

Ezt követően Augusztus 20-án szerveztünk a Teleki téri parkba  3  programrészből álló 
fesztivált. Kulturális blokk (Teleki Nyárzáró Koncert) többekkel,  de  kiemelten Marcellina 
főszereplésével, gasztronómiai programként Házi Finomságok Fesztiválja, és végül a 





társasjátékos klubunk által a parkban lebonyolított  Homo  Ludens  Day.  Ezt követő héten az 
Üdvhadsereggel tartottunk a gyerekeknek bibliai tábort, mi a kézműves foglalkozásokat 
biztosítottuk. Szeptemberben táncos-zenés  One Man Show  Bütyökkel, decemberben adventi 
gyertyagyújtás és Mikulás program gyerekeknek. Utóbbin interneten meghirdetett gyűjtés 
alapján, és az így jelentkező Tóth Kata és társai segítségével, valamint saját forrásairikkal 
6Ikerületi (elsősorban roma) gyereknek biztosítottunk mikulás csomagot, cipősdoboz 
akcióhoz hasonló ajándékcsomagot, és egyéb tárgyi ajándékokat. 

A  fentiek mellett kis megszakításokkal egész évben futottak rendszeres programjaink: 

Közülük kiemeljük  a  Teleki Tangó Közösségi Vásárt,  a  Seniort Klubot, és  a  Dekor  Klubot. 
Működött  a  Játék klub  is,  Lokálpatrióta klubunk és nyitva  volt  az irodánk  a  lakosság felé 
(nyomtatás, tanácsadás, netes keresés, mellékhelyiség használat, közvetítés...),  de  ezek  a 
pandémia miatt jóval korlátozottabb időben. Továbbra  is  aktívan részt vettünk  a  parkkal 
kapcsolatos kisebb karbantartói munkákban. 

Helyiségeink használata: 

• Teleki  16  Kreativ  Közösségi Műhely (Kreatív és dekorációs klubjaink műhelye alul 
és raktár  a  galérián, karácsonyi, húsvéti és egyéb ünnepi dekorációk szárazraktára 
galérián, kisebb egyeztetések/tárgyalások helyszíne alul.) 

• Teleki  22  Alkotó műhely és raktár (Színpadi, közösségi vásári és egyéb raktár, 
felújító és karbantartó műhely hérgondnokok-kerületőrök munkájának, 
munkakörülményeinek javítása, kisebb karbantartások  a  téren/, kertészeti raktár 
/fiinyírók, fűkasza, lombfújók, kéziszerszámok, anyagraktári, lakossági „Csináld 
magad" műhely) 

• Teleki  23  Közösségi Klub és Iroda (Alul közösségi klubhelyiség, galérián Közösségi 
Iroda) 

Budapest, 2021  Május  31. 
Társak a Teleki Térért rOE , 

• Egyesület ; 

• Frank  Sándor 
• elnök 

• Tel:  20 886-3973 
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I. sz. Melléklet 

Dátumok: 
Dátum Megnevezés Datum2 Datum3 Kategória Megjegyzés Saját Máshol 

202002.12 Részvétel Közösségi Fogadóórákon 2020.02.26 2020.08.26 Aktiv  részvétet 

  

3 

2020.02.22 Farsang 

  

Saját  program 

 

1 

 

2020.03.16 Népszlnház Karnevál szervezői találkozó 

  

Aktiv  részvétel 

   

2020.06.18 Aurora  Lakossági Fórum - Napház 

  

Aktiv  részvétel 

  

1 

2020.07.09 Közösségi tervezés  (Dan  Miksa) 2020.07.16 2020.07.23 AM  részvétel 

  

3 

2020.08.13 Utranap - megújul  a  Déri Miksa 

  

Közös  program 

   

2020.08.20 Házi Finomságok Fesztiválja 

  

Saját  program 

   

2020.08.20 Homo  Ludens  Day 

  

Saját  program 

   

2020.08.20 Teleki Nyárzáró Koncert 

  

Saját  program Marcella 1 

 

2020.08.24 Gyermek  Bela  Klub  a  Teleki téri Parkban 2020.08.25 2020.08.26 Közös  program Üdvhadsereggel 3 

 

2020.09.09 One man Show  Bütyökkel 

  

Saját  program 

   

2020.12.06 Mikulás  a  kerületi gyerekekkel 

  

Közös  program 

           

Rendszeres programok: 

       

Senior  Klub 

  

Saját  program 

 

60 

  

Teleki  Tango  Közösségi Vásár 

  

Saját  program 

 

60 

  

Játék Klub 

  

Saját  program 

 

25 

  

Kreativ Dekor  Klub 

  

Saját  program 

 

20 

  

Teleki Onkentes Varroda 

  

Saját  program 

 

19 

  

Nyitott Iroda és fogadóóra 

  

Saját  Program 

 

18 

  

Teleki Lokálpatrióta Klub 

  

Saját  program 

 

4 

    

6 

216 

9 

+10  játék klub 

 

216 

  

10  fő fölötti létszám 

Saját összesen 

Aktív részvétel másoknál 

ig 
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A Budapest Art Brut  Galéria 

Szakmai beszámoló 

2020. 

2021.  május  10. 
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Megvalósult kiállítások a  Budapest Art Brut  Galériában  2020 

10.  PsychAre  24  —  24-órás Művészeti Maraton Kiállítás és Képvásár 

2019.  december 3-tól  2020.  február 4-ig 

A  Moravcsik Alapítvány és a BAB Galéria jubileumi évet ünnepelt a PsychArr  24  Művészeti 

Maraton történetében, ugyanis az esemény  2019  szeptemberében tízedik alkalommal került 

megrendezésre, ezúttal két helyszínen: Budapesten és Debrecenben! Az eseményen készült 

alkotások kerültek bemutatásra PsychArr  24—  Kiállítás és Képvásár -címen. 

A  Moravcsik Alapítvány által szervezett  24-órás rendezvény egy közös kreatív alkotó program, 

melynek célja 2019-ben is a mentális betegséggel élőkkel szembeni előítéletek csökkentése 

volt, miközben egy szórakoztató kulturális programot nyújtott a résztvevők számára!  A 

maraton minden évben ingyenes, így bárki részt vehet rajta.  A  helyszín, az EOK 

elhelyezkedéséből fakadóan pedig a kerületi lakosok is minden évben aktív résztvevő i a 

programnak. 

A  rendezvény fővédnöke dr. Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora volt.  A  tárlatot dr. 

Fabényi Júlia, a  Ludwig  Múzeum korábbi igazgatója nyitotta meg.  A  résztvevőket dr. Pászthy 

Bea, egyetemi docens köszöntötte. 

Facebook esemény: littps://www.facebook.cornievents/821974084918775/ 

Ki mit tud? —Különdíjas Kiállítás 

2020.  február  114612020.  március 27-ig 

2019-ben, a Moravcsik Alapítvány által pszichoszociális fogyatékossággal élőknek szervezett 

országos Ki mit tud? —tehetségkutatón osztotta ki a  Budapest Art Brut  Galéria képzőművészet 

kategóriában indult versenyzők között különdíját. Ennek a különdíjnak a keretében a 

nyertesek csoportos kiállítási lehetőséget kaptak a BAB galériában, mellyel az alapítvány és a 

galéria a kiemelten tehetséges mentális betegséggel élő emberek keresésének, 

azonosításának, fejlesztésének célját kívánta támogatni. 
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A  tárlaton  Dr. Simon  Lajos, egyetemi docens mondott köszöntőt, majd  Müller  Péter Sziámi, 

énekes és költő tartotta megnyitó beszédét. 

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/489327235344418/ 

Vivid impressions  —  online  video kiállítás a Dívány a Dunán konferencia alkalmából 

2020.  május  19. 

A 16-ik alkalommal megrendezett Dívány a Dunán esemény keretin belül a  Budapest Art Brut 

Galéria és a francia Henri-Guérin Központi Klinika együttműködése által egy művészetterápiás 

háttérrel bíró, az elfogadást és a művészet gyógyító erejét bemutatni kívánó festmény kiállítás 

került megrendezésre  online  videó formában. Közreműködött: Petrikovics  Richard. 

A  videó az alábbi linken érhető  eh 

https://www.youtube.com/watch?v=tDoQ3k2w4eE&tr-.539s 

Home office  időszak 

2020.  március 23-tól  2020.  június 8-ig 

A home office  időszak a járványügyi helyzetre való tekintettel, az előírások betartása mentén 

valósult meg a  Budapest Art Brut  Galériában. Ez alatt az időszak alatt a galéria pszichoszociális 

fogyatékossággal élő alkalmazottai a galéria tevékenységét elősegítő otthoni feladatokat 

láttak el, úgy, mint:  online  adatgyűjtés, kutatás, együttműködő partnerek keresése, esetleges 

kiállítok portfóliójának összeállítása, stb.  A  heti rendszerességgel elkészült eredményekkel 

egyfelő l a galéria működésének elősegítése, másfelől a kliensek művészettörténeti tudásának 

fejlesztése volt a cél. Az alaposan dokumentált időszak lezárulta után kérdőív kitöltésére is sor 
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került, melyben a kliensek is elmondhatták észrevételeiket a feladatok kapcsán.  A  tesztek 

eredménye szerint a kliensek elégedettek voltak a kapott feladatokkal. 

A  galériában kínius 8-át követően augusztusig nem tartottunk kiállítást. 

A  galéria augusztusban zárva tartott.  

Visszatekintés - Balogh Eszter képzőművész kiállítása  

2020.  szeptember  8-tál  2020.  szeptember 29-ig 

Egy izgalmas életutat bejárt alkotó, Balogh Eszter képzőművész kiállítására került sor tavaly 

szeptemberben a galériában. Balogh  4-éve kezdett el komolyabban foglalkozni a festészettel. 

A  2020-as tárlat első önálló kiállítása is volt egyben.  A  kiállítást az egészségügyi előírások 

betartása mellett tartottuk meg. 

A  kiállításon köszöntőt mondott: 

Dr.  Simon  Lajos, a Moravcsik Alapítvány kuratóriumának elnöke, egyetemi docens. 

A  kiállítást megnyitotta: 

Csák Alíz  Anna,  a galéria művészeti-vezetője. 

Facebook esemény: 

https://www.facebook.com/events/354364268927523/?acontext=%713%22action_history% 

22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_adrnin_ 

bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A147230861998738 

%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism% 

22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]/02C%22ha 

s_source%22%3Atrue%7D 



11.  PsychArt*  Retrospektiv  Kiállítás és Képvásár 

2020.  október  22-tál  2020.  december 4-ig 

Bár a tavalyi festőmaraton a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel elhalasztódott, a 

már komoly hagyományokkal  biro,  rendszerint az adott év PsychAre24-en készült, a szakmai 

zsűri által kiválogatott alkotásokból rendezett kiállítást és képvásárt megtartottuk. 

Az elmúlt tíz év során rengetegen vettek részt antistigma programunkon, több ezer kép 

készült, és még annál is több kellemes emlékkel térhetett haza minden résztevő. Retrospektív 

kiállításunkon a teljesség igénye nélkül ezt a tíz évet kíséreltük meg összefoglalni, és bemutatni 

azért, hogy 2020-ban is megélhető legyen a PsychArte24 élmény.  A  kiállítást az egészségügyi 

előírások betartása mellett tartottuk meg. 

A  képeket a megnyitó után megvásárolhatók voltak személyesen a galériában, és  online 

webshopunkban. 

A  kiállításon köszöntőt mondott: 

Dr.  Simon  Lajos, a Moravcsik Alapítvány kuratóriumának elnöke, egyetemi docens. 

A  kiállítást megnyitotta: 

Csák Alíz  Anna,  a galéria művészeti vezetője. 

Facebook  esemény: 

https://www.facebook.com/events/1371450849727540nacontext=%7B%22action history  

%22%3Af%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page admin 

bar%22%2C%22extra data%22%3A%22%7B%5C%22page id%5C%22%3A14723086199873  

8%7D%22%7D%2C%78%22surface%22%3A%22events admin tool%22%2C%22mechanism  

%22%3A%22recommended actions%22%2C%22extra data%22%3A%22[1%22%7D1%2C%22 

has source%22%3Atrue%7D 

Média 

Midio cikk az eseményről: https://midio.hujmuveszetterapiaval-a-gyogyulasert-lathatova-

teszik-belso-vilagukatflfbclid=lwAROObTsyDVb-NscieZEHS9uw-

UEntlepbseG5tvgnztMq73pvea49Fv.lApAE  
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A  spontaneitás hatalma — Kiállítás S könyvbemutató 

2020.  december  15-tő!  2021.  február 26-ig 

A Magyar  Pszichiátriai Társaság (MPT) 2020-ban ünnepelte alapításának  40.  évfordulóját, 

ezért a Moravcsik Alapítvány és a  Budapest Art Brut  Galéria a születésnapra egy kiadvánnyal 

és egy könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitóval készült. 

A  könyv és a kiállítás címe:  A  spontaneitás hatalma.  A  könyvvel és a kiállítással tiszteletünket 

kívántuk kifejezni az Alapítók  es  a Társaság felé azért az értékes tevékenységért, amit a magyar 

pszichiátria érdekében végeztek  es  végeznek. Az ünneplés mellett a kiadvány bemutatkozási 

lehetőséget kíván nyújtani a szélesebb nyilvánosság előtt a hazai art  brut  és outsider art 

művészeknek és műhelyeknek is. 

Az ilyen jellegű kezdeményezések szerves részét képezik a Moravcsik Alapítvány évek óta 

megvalósuló antistigma programjának, ami a társadalomban -  es  sajnos az egészségügyben 

dolgozó szakemberekben is - létező előítéletek és diszkrimináció csökkentését szolgálják. 

A  spontaneitás hatalma - című Könyvbemutató  es  Kiállítás megnyitó videóját  2020.  december 

15-én kedden,  17-órakor tettük közzé a honlapunkon - www.artbrut.hu - ahol szeretettel 

vártunk minden érdeklődőt, szakembert és újságírótl 

A  megnyitón Dr.  Simon  Lajos, egyetemi docens mondott köszöntőt, majd Gerevich József, 

pszichiáter, egyetemi tanár és író adott betekintést a kiadvány tartalmába, Kocsis András 

Sándor, a Kossuth Kiadói Csoport vezérigazgatója mondott köszöntőt a kiadó nevében, Balázs 

Judit, az MPT elnöke nyitotta meg a tárlatot, végül pedig Csák Alíz  Anna,  a kiállítás kurátora 

ismertette a kiállítás koncepcióját és hátterét, és mutatott be alkotásokat a különböző részt 

vevő intézmények alkotóitól. 
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Facebook  esemény: 

https://www.facebook.com/events/1025592964577094/?acontext=%713%22action history  

%22%3Aj%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page admin 

bar%22%2C%22extra data%22%3A%22%7B%5C%22page id%5C%22%3A14723086199873  

8%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events admin tool%22%2C%22mechanism  

%22%3A%22recommended actions%22%2C%22extra data%22%3A%22[1%22%7D]%2C%22  

has source%22%3Atrue%7D  

Media 

Életforma magazin cikke az eseményről: https://eletforma.hu/hirek/a-spontaneitas  

hatalma/?fbclid=lwAR2hX17MOQ mA-c13vnFKEXhfePDLYEk2qDnRvCifLTBOoS5T2zsvK8m0qY 

BDPST24 oldalán megjelent cikk az eseményről: https://bdpst24.hu/2020/12/14/a-

spontaneitas-hatalma-online-konyvbemutato-es-

kiallitasmegnyito/?fbclid=lwAR2AnsbFxX8PQRE.19RBdXkfELLIE3DTPIns1DSfGKeoEuZLICi9-

WwbelQ 

Egyéb programok  

Életutak a pszichiátriában —  A Magyar  Pszichiátriai Társaság XXIII. jubileumi vándorgyűlése 

2020.  január  22-25. 

Budapesti Kongresszusi Központ 

Részlet az esemény hivatalos beharangozójából: „Az éves Vándorgyűlés lehetőséget  ad  arra, 

hogy összefoglaljuk tudásunkat saját magunk számára, egyben lehetőséget arra, hogy 

tudásunk felmutatása hozzájáruljon klienseinket és szakmánkat érintő tévhiteken alapuló 

stigmákból felépült fal lebontásához.  A  szakmai tudományos program témái áttekintik a 
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mentális betegégek egész spektrumát, lehetőséget adnak a legfrissebb kutatási eredmények 

bemutatására, szakmai műhelyeink bemutatkozására." 

A  kongresszuson a  Budapest Art Brut  Galéria egy kamara kiállítással vett részt. 

Média 

Eseményleírás a Társaság hivatalos honlapján: https://mptpszichiatria.hu/info.aspx?sp=97 

SZVK Szalon - Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképzése  

2020.  március  2. 

Az SZVK Szalon a  2019  szeptemberében indult  alumni  hallgatók számára szervezett szűk körű, 

interaktív szakmai rendezvénysorozat - ennek nyújtott egyszeri alkalommal helyszínt a 

Budapest Art Brut  Galéria.  A  programon az egészségügyi szakma egy-egy aktuális, fontos, 

olykor akár rázós kérdésérő l beszéltek a meghívott szakemberek a jelenlévőkkel. 

11.  PsychArte  24  Művészeti Maraton  

Alkotó eseményünket a járványügyi helyzetre való tekintettel elhalasztottuk 2021-re. 

Állandó programok  

Az Alapítvány közösségi pszichiátriai szemléletű rehabilitációs tevékenységét olyan 

közösségformáló aktivitásokon keresztül valósítjuk meg, amelyek a Galéria közösségi terében 

tudnak harmonizálni a kitűzött céljainkkal  es  küldetésünkkel. 

COVID-időszak alatt, biztonsági okokból alkotó programjaink külsősök számára nem voltak 

elérhetők. 

Keddi kreatív művészetterápiás foglalkozás 

Minden kedden  15  és  17  óra között 

A  kreatív foglalkozáson Kerényi Viktória, komplex művészetterapeuta vezetésével szabad 

alkotás zajlik, melyen az első alkalommal bárki ingyenesen részt vehet. 
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Decoupage  foglalkozások 

Minden második szerdán  15  és  17  óra között 

A  kreatív foglalkozáson Borsányi Katalin vezetésével a  decoupage  (szalvéta technika) 

gyakorlatával ismerkedhetnek meg a látogatók. 

Játékos Péntek  

Minden pénteken  14  és  17  óra között 

A  galéria dolgozóinak aktív részvételével minden pénteken közös társas-napot tartunk, 

melyen minden érdeklődő ingyenesen részt vehet. 

BAB Galéria Alkotóműhely  

Minden csütörtökön 11-től 15-ig 

Galériánk célja, hogy az art  brut  művészeknek olyan alkotóműhelyt biztosítson, ahol az 

érdekeltek között a közös alkotáson kívül megindulhat a kommunikáció a magyarországi art 

brut  művészetrő l és annak fejlődési lehetőségeirő l egyaránt. 

   

  

CICt>.  (24::,(1  
Csák Alíz  Anna 

A  galéria művészeti vezetője 

  

Dr.  Simon  Lajos 
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Tervezett és már megvalósult kiállítások a  Budapest Art Brut  Galériában 

2021  

Kiállításainkat és programjainkat a COVID helyzetre való tekintettel, az egészségügyi 

előírások betartásával valósítottuk és valósítjuk meg. 

• A  spontaneitás hatalma — kiállítás  As  könyvbemutató 

2020.  december 15-től  2021.  február 26-ig 

A Magyar  Pszichiátriai Társaság (MPT) 2020-ban ünnepelte alapításának  40.  évfordulóját, 

ezért a Moravcsik Alapítvány és a  Budapest Art Brut  Galéria a születésnapra egy kiadvánnyal 
és egy könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitóval készült. 

A  könyv és a kiállítás címe:  A  spontaneitás hatalma.  A  könyvvel és a kiállítással szerettük volna 

kifejezni tiszteletünket az Alapítók és a Társaság felé azért az értékes tevékenységért, amit a 

magyar pszichiátria érdekében végeztek és végeznek. Az ünneplés mellett a kiadvány 

bemutatkozási lehetőséget kíván nyújtani a szélesebb nyilvánosság előtt a hazai art  brut  és 

outsider art művészeknek és műhelyeknek is. 

Az ilyen jellegű kezdeményezések szerves részét képezik a Moravcsik Alapítvány évek óta 

megvalósuló antistigma programjának, ami a társadalomban - és sajnos az egészségügyben 

dolgozó szakemberekben is - létező előítéletek és diszkrimináció csökkentését szolgálják. 

Online  megnyitónkon Dr.  Simon  Lajos, egyetemi docens mondott köszöntőt, majd Gerevich 

József, pszichiáter, egyetemi tanár és író adott betekintést a kiadvány tartalmába, Kocsis 

Andras  Sándor, a Kossuth Kiadói Csoport vezérigazgatója mondott köszöntőt a kiadó nevében, 

Balázs Judit, az MPT elnöke nyitotta meg a tárlatot, végül pedig Csák Alíz  Anna,  a kiállítás 

kurátora ismertette a kiállítás koncepcióját és hátterét, és mutatott be alkotásokat a 

különböző részt vevő intézmények alkotóitól. 

Online  megnyitónk megtekinthető az alábbi linken: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1gAkuBuCo8 

A  kiadvány bemutató verziója az alábbi linken érhető el: 

https://issuu.com/toth.lili/docs/a spontaneitas hatalma  2020 

Facebook  esemény: 

https://www.facebook.com/events/1025592964577094/?acontext=%7B%22action history  

%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page admin 

bar%22%2C%22extra data%22%3A%22%78%5C%22page id%5C%22%3A14723086199873  

8%7D%22%7D%2C%713%22surface%22%3A%22events admin tool%22%2C%22mechanism  

%22%3A%22recommended actions%22%2C%22extra data%22%3A%2211%22%7D]%2C%22  

has source%22%3Atrue%7D  



A  spontaneitás 
hatalma online 

13c5nusz klállitis 

17:00 

Média: 

https://eletforma.hu/hireVa-spontaneitas-hatalmarnbclid=lwAR2hX17MOQ mA-

cBvnFKEXhfePDLYEk2ciDnRvCifLTBCJoS5T2zsvK8m0qY 

https://bdpst24.hu/2020/12/14/a-spontaneitas-hatalma-online-konyvbemutato-es-

kiallitasmegnyito/?fbclid=lwAR2JKnsbFxX8PQREJ9RBdXkfELLIE3DTPIns1DSfGKeoEuZiai9-

WwbelQ 

A  spontaneitás hatalma 
KlállítóS 

in20.12 15 2C21.02.26. 

• A  spontaneitás hatalma —  online  bónusz kiállítás 

2020.  február  23. 

2020-ban a Moravcsik Alapítvány és a  Budapest Art Brut  Galéria a  Magyar  Pszichiátriai 

Társaság alapításának  40.  évfordulója alkalmából egy kiadvánnyal készült, ennek a címe  A 

spontaneitás hatalma. Bónusz kiállításunkon azokat a hazai art  brut  és outsider művészeket 

és alkotásaikat mutattuk be, akik terjedelmi okokból fakadóan nem jelentek meg 

kiadványunkban. 

A  bónusz kiállítás az alábbi linken tekinthető meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=AcEvp9xKH7s&t=4s 



• Pont pont pont Kiállítás 

2021.  március  30-tál  2021.  május 18-ig 

A  Moravcsik Alapítvány és a  Budapest Art Brut  Galéria kreatív alkotó programjainak és 

foglalkozásainak visszatérő alakjai közül három művész: Sajó Boglárka, Sós  Barbara  és Józsa 

Éva csoportos kiállítására kerül sor március végén a BAB galériában. 

A  három pont magába foglalja a három alkotó jelenlétét,  de  értelmezhető nyitott 

befejezésként is.  A  három művész útja eddig sokszor keresztezte egymást, mind munkavégzés, 

mind művészeti szempontból. Az, hogy a kapcsolatuk hogyan alakul a későbbiekben, az még 

a jövő lehetőségeibe rejlik... 

• Tudatos naivak — hazai naiv művészek kiállítása 

2021.  június 1-től  2021.  július 30-ig 

A  naiv művészet talán elsőre sok mindennek tűnhet: kezdetlegesnek, egyszerűnek, miközben 

a gyermek lelkületű képek mögött sokszor komoly elgondolások, lelki tartalmak húzódnak 

meg. Tudatos naiv kiállításunkon azon hazai alkotókat tervezzük bemutatni, akik 

kifejezésmódjukban bár lágynak tűnhetek,  de  mondanivalójuk mélyebb érzelmeket és 

gondolatokat tükröz. 

• A  galéria augusztusban zárva tart. 

• Art brut  történeti kiállítás  

2021.  szeptember 14-tő l  2021.  november 23-ig 

Szeptemberben egy hiánypótló kiállítást tervezünk tartani: szeretnénk bemutatni az art  brut 

művészti irányzatának alakulását indulásától napjainkig. Bár az irányzat definíciója és 

tudatosulása Franciaországból indult, mára már a világ majdnem összes országában 

találkozhatunk art  brut  művekkel, emlékekkel, ma is aktív alkotókkal.  A  kiállítást kutatómunka 

előzi meg, melyben a  BAB  Galéria megváltozott munkaképességű beosztottjai is részt vesznek, 

ezzel is szélesítve a Moravcsik Alapítvány rehabilitációs tevékenységének tárházát. 



• 12.  PsychArt° Kiállítás és Képvásár 

2021.  december 7-től  2022.  február 15-ig 

Kiállítás és képvásár a  12.  PsychArts  24  Művészeti Maratonon készült képekből. 

Egyéb programok  

• Múzeumok éjszakája 

2021.  június  26. 

Idén lesz a  19,  Múzeumok Éjszakája, mely országos múzeumi program. Az esemény célja a 

tanítva szórakozás és a szórakozva tanítás.  A  Moravcsik Alapítvány és a  Budapest Art Brut 

Galéria 2015-ben csatlakozott a programsorozathoz. Az idei évben a COVID helyzet miatt a 

BAB galéria  online  programmal is készül. 

• Múzeumpedagógia program általános-és középiskolások számára 

2021.  szeptember  —2021.  december 

Józsefváros és Ferencváros oktatási intézményeivel együttműködve, az épp aktuális 

kiállításainkhoz kapcsolódóan két múzeumpedagógiai programot tervezünk szeptember után, 

amennyiben a járványügyi korlátozások ezt lehetővé teszik.  A  kisiskolások tervezett 

programjainkon olyan játékos programokon vehetnek majd részt, mellyel az art  brut  és 

outsider művészet befogadhatóbbá és érthetőbbé válik majd számukra. Megváltozott 

munkaképességűekkel kapcsolatos érzékenyítésre, az előítéletek, stigmák kialakulásának 

megelőzése is szerepel a programban a korosztálynak megfelelő módon és szinten. Az „Élő 

Könyvtár könyveinek szerepét" a Moravcsik Alapítvány-Budapest Art Brut  Galéria tapasztalati 

szakértő i vállalják. 

• 12.  PsychAre  24  Művészeti Maraton  

2021.  szeptember 24-től szeptember 25-ig 

Alkotó eseményünket három helyszínen tervezzük megrendezni: Budapesten, Szegeden és 

Debrecenben.  A  résztvevők pénteken  12-órától, másnap  12-óráig folyamatosan alkothatnak a 

három helyszínen. Az alkotóterek  24-órán keresztül folyamatosan hang- és 

képösszeköttetésben lesznek egymással. Idén szeretnénk bővíteni eseményünket alacsony 
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létszámú művészetterápiás csoport megtartásával  es  gyermeksarokkal.  A  rendezvény 

fővédnöke dr. Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora. 

Állandó programok 

Az Alapítvány közösségi pszichiátriai szemléletű rehabilitációs tevékenységét olyan 

közösségformáló aktivitásokon keresztül valósítjuk meg, amelyek a Galéria közösségi terében 

tudnak harmonizálni a kitűzött céljainkkal és küldetésünkkel. 

A  járványügyi helyzetben, amennyiben a BAB Galéria nyitva tartása lehetővé teszi, 

programjaink csak a Moravcsik Alapítvány kliensei számára elérhetőek. 

• Keddi kreatív művészetterápiás foglalkozás 

Minden kedden  15  és  17  óra között 

A  kreativ  foglalkozáson Kerényi Viktória, komplex művészetterapeuta vezetésével szabad 

alkotás zajlik, melyen az első alkalommal bárki ingyenesen részt vehet. 

• Játékos Péntek 

Minden pénteken  14  és  17  óra között 

A  galéria dolgozóinak aktív részvételével minden pénteken közös társas-napot tartunk, 

melyen minden érdeklődő ingyenesen részt vehet. 

• BAB Galéria Alkotóműhely  

Minden csütörtökön  11461154g 

Galériánk célja, hogy az art  brut  művészeknek olyan alkotóműhelyt biztosítson, ahol az 

érdekeltek között a közös alkotáson kívül megindulhat a kommunikáció a magyarországi art 

brut  művészetről és annak fejlődési lehetőségeiről egyaránt. Az alkotóműhely - előzetes 



megállapodás alapján — minden kortárs alkotóművésznek biztosít lehetőséget a művészi 

munkához a  Budapest Art Brut  Galéria alkotóművészein kívül is. 

• Művészettörténeti kurzus  

Minden csütörtökön 14-től  15-íg 

A  galéria megváltozott munkaképességű alkalmazottainak részvételével minden csütörtökön 

művészettörténeti kurzust tartunk.  A  galériavezető irányításával, kutatómunkát követően, a 

kliensek hetente előadást tartanak a megbeszélt témákból.  A  kurzus célja a beosztottak 

művészeti tájékozottságának a növelése, számítástechnikai és előadói képességeik 

fejlesztése. 

  

(12,63-• F\,  

  

  

Dr.  Simon  Lajos Csák Alíz 

a Moravcsik Alapítvány Kuratóriumának elnöke galériavezető 
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A  telephely bemutatása 

Neve és címe: 

Moravcsik Alapítvány, Kálvária téri Telephely 

1089 Budapest,  Kálvária tér  19, 

Alapítványunk a VIII. kerület központi részen működteti rehabilitációs foglalkoztató műhelyét, 

melyben megváltozott munkaképességű személyek betanítása és foglalkoztatása folyik. 

Célcsoport: 

Azon emberek oktatása, fejlesztése, akik foglalkozási rehabilitációja nem megvalósítható 

és/vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényelnek, illetve azon megváltozott munka 

kepességü munkavállalók, akik foglalkozási rehabilitációja javasolt. 

A  telephely célja: 

A  Moravcsik Alapítvány Kálvária téri telephelyének célja elsősorban a Józsefvárosi 

megváltozott znuukaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, 

képességüknek, képzettségüknek is az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés 

feltételeinek biztosítása, hogy ezáltal komplex rehabilitációban részesüljenek. 

A  munkarehabilitációs (intézményen belüli) szociális, fejlesztő felkészítő és akkreditált 

foglalkozási rehabilitációs foglalkoztatást, valamint az akkreditált foglalkoztatás törvényi 

szabályozásának megfelelően a nyílt munkaerőpiacra való kivezetés is előirányozható. 

Oktatási tevékenységünk követi az egyéni igényeket, fázisokra osztjuk az átadott 

ismeretanyagot. 

A  tapasztalatok alapján, a tanultak gyakori ismétlése ajánlott az elsajátított szaktudás 

meglétének fenntarthatóságához. 

A  munkavégzés és oktatás körülményei: 

A  tároló helyek kialakítása a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak 

figyelembe vételével történik.  A  munkahely megvilágítását (természetes és mesterséges) a 

munkavégzés jellegéhez igazítjuk.  A  munkahelyek jól szellőztethetőek és fűthetőek.  A 

padlóburkolat szilárd, süppedés-, gyűrődés-,  ill.  csúszásmentes, könnyen tisztítható és 

fertőtleníthető, megfelel a munkavégzés jellegének.  A  kisebb nagyobb hibák kijavításában 

folyamatos tevőleges segítséget kaptunk Józsefváros Önkormányzatától. 

A  nem dohányzók védelmének érdekében a  2011.  évi XII. törvény betartása szerint történik, 



mellett írásban informáljuk őket,  hol  tájékozódhatnak a leszokás lehetőségeiről.  A  munkahely, 

munkaeszközök, berendezések, higiénés követelményeknek megfelelő rendszeres takarítását, 

tisztítását elvégezzük.  A  munkavégzéshez szükséges mozgástér kialakítása ergonómiai 

szempontok figyelembe vételével történik, és fontos számunkra a munkavállaló  es  a környezet 

kapcsolat rendszer kialakításánál a biztonság  di  a munkafolyamatok, illetve egyéni 

szükségletek igénybevétele is.  A  munkavédelem elengedhetetlen része, az érintésvédelmi, 

balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás. Ehhez munkavédelmi szakembert biztosítunk, aki előadást 

tart a munkavégzés helyéhez, a munkafolyamatokhoz igazítva. Az általános tájékoztatást 

írásban is megkapják.  A  munkavédelmi szakember az oktatás mellett rendszeresen 

felülvizsgálja a munkaeszközök műszaki állapotát, a szükséges karbantartási feladatokat ellátja. 

Az elektromos készülékek érintésvédelmét vizsgálata megtörténik, a tűzoltó készülékek 

felülvizsgálatát ellátja a szakember. Minden telephelyünkön megtörténtek a munkavédelmi 

feladatok, szakemberek bevonásával alakítottuk ki a munkakörnyezetet és az egyedi 

munkaeszközökhöz igazítottuk a balesetvédelmi előírásokat. Ezzel a körültekintő magatartással 

biztosítjuk, hogy a munkavállalóink a legcsekélyebb mértékben se legyen veszélyeztetve 

egészségi állapotuk. 

A  telephely az intézmény Nappali ellátást nyújtó, nyitvaálló helyisége, illetve az Alapítvány 

akkreditált telephelye. Alapítványunk mint rehabilitációs foglalkoztató fontosnak tartja, hogy 

a megváltozott munkaképességű munkavállalói számára megfelelőek legyenek a 

munkavégzés körülményei. Ennek megfelelően folyamatos kapcsolatot tartunk a Rehabilitációs 

Szakigazgatási Szervvel.  A  személyes rehabilitációs terv elkészítése során nagy figyelmet 

fordítunk a komplex szakvélemények által meghatározott véleményekre, mind egészségügyi, 

mind szociális szükségletek kielégítésére a munkavállaló személyes céljainak megfelelően.  A 

327/2012.  (XI.16.) Korm rendelet által meghatározott kereteken belül, segítő szolgáltatásokkal 

támogatjuk munkavállalóinkat. Alapítványunk pszichiátriai betegséggel, elsősorban 

Józsefvárosban élő személyek mentális gondozását végzi, reintegrációját segíti elő ezért, 

nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a betegség okozta stresszt csökkentse, önállóságukat növelje, 

kommunikációjukat fejlessze. 



A  Kálvária téri Telephely  2020  évi tevékenységének beszámolója 

Munka- és balesetvédelmi ismeretek mint az érintésvédelmi, tűzvédelmi ismeretek, házirend 

ismeretetése, ezekről a munkavállalóink egyéni szükségletei szerinti tájékoztatása. 

Az év során az állandó tevékenységünk a bedolgozói munka volt egy táphilékkiegészitöket 

gyártó cégnek díszdobozok hajtogatásába és csomagolói munkába. Ugyanez a cég a tavalyi 

évtől megbízott a díszdobozok tárolásához használt gyűjtődobozai feleímkézésével. és shakerek 

összeszerelésével bízott meg bennünket amit a kötészeti gyakorlatuknak is hála 2019-ben is 

megfelelő minőségben és több tizezres mennyiségben teljesítettek a foglalkoztatjaink. 

A  megváltozott munkaképességű munkavállalóink a Kálvária téri telephelyünkön a gyakorlati 

oktatás és munkavégzés melett elméleti oktatásban is részesültek.  A  bedolgozói munkához 

rendszeresen kaptunk oktatást a megrendelő cégtől ami a csomagolóanyagok és a termékek 

összetételének  es  a velük való biztonságos illetve az előírásoknak megfelelő munkavégzéshez 

volt szükséges. 

Heti nagyesoportos megbeszélésekkel is segítettük a munkavállalóinkat a könnyebb 

tájékozódásban, egyeztetttik a munkafeladataikat. 

2020.  január 

A  munkavállalók balesetvédelmi oktatása része volt a résztvevők minden oktatási fázisának, 

ahol ismertetésre került a házirend, a tűzriadó terv, tűz— és érintésvédelmi oktatás és 

megvaläsúlt a tűzriadó gyakorlat. 

Mint minden év elején az oktatásban résztvevők egyéni rehabilitációs terveinek felülvizsgálata 

és a szükségletfelméréseik eredményeinek értékelése megtörtént. Rehabilitációs terveket 

készítettünk a megváltozott munka képességü munkavállalókkal a  2019.  évi Új célok 

eléréséhez. 

Az elmúlt években a korábbi könyvkötészeti okatatásról is tevékenységről áttevődött a 

hengsúly a bedolgozói munkavégzésre.  2017  elejétő l rendszeresen végezzük a profilunkba illő 

díszdoboz összeällitäst és táplálékkiegészitők csomagolását is. 

2020.  február-március április május 

A  csomagolói munka. Majd március harmadik hetétől  h  a pandemia miatti korlátozások miatt 

home office-ban  dolgoztak. 



2020.  június-december 

Sshaker tartályok összeszerelési munkát végeztünk melybe bekapcsolódtak a másik 

telephelyünk foglalkoztatottjai is, szükség esetén rendszeresen besegítettek a csomogolói 

munkánkba. 

2019.  augusztus 

2019.  szeptember-december 

Az év további részében a telephely felújítása folyt a MAGDOLNA — ORCZY NEGYED 

SZOCIÁLIS V ÁROSREHABILETÁCIÓS PROGRAM keretében.  A  konzorciumi partnerként 

résztvevő Moravcsik Alapítvány célja a részvétellel az akcióterületen lakók munkaerőpiaci 

helyzetének javítása, valamint a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedés esélyének 

növelése, az elhelyezkedési nehézségek megkönnyítése. 

Ezen belül is a vállalt feladat:  A  Fejlesztő és Oktató központ létrehozása a Kálvária tér  16  szám 

alatt, aminek konkrét célja a pszichoszociális fogyatékossággal élők munkakészségének, testi 

és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése.  A  Moravcsik 

Alapítvány ezt a célt a munkavállalás elősegítését támogató kompetenciák, készségek 

fejlesztésével, kialakításával valósítja meg a mentális betegséggel elő megváltozott 

munkaképességűek körében. 

A  Beszámolót érintő jelen telephelyre a project során beszerzésre kerül egy nagy teljesítményű 

nyomtató-másoló  gip, 2 MET  értékben az oktatáshoz szükséges segédanyagok, feladatlapok 

elkészítésére. 

A  projekt címe és száma amely keretében a felújitásokat múlt év őszén sikerült elkezdeni: 

MAGDOLNA — ORCZY NEGYED SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM, 

Moravcsik Alapítvány konzorciumi partner, VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 

2020.  október — December 

A  kötészeti munka megszűnése miatt az Önkormányzat hathatós segítségével anyodagép és 

egyéb kisebb gépek elszállításra kerültek. Kisebb felújítása munkák is folytak a megváltozott 

munkavégzés  es  munkakörülmények biztosítása érdekében. 

önerőből pihenő és közösségi  ter,  valamint külön konyha kialakítása. 



A  munkavállalóink állapotát és szükségleteit folyamatosan felmérjük. Munkánk közben. 

motivációs interjúkkal egyéni esetkezeléssel ösztönözzük őket. Rendszeresen igénybe veszik 

életmód klub, tanácsadó, kulturális szolgáltatásainkat. Gyakran részt vesznek szociális 

kompetencia tréningeken ahol kommunikációs gyakorlatokkal fejlesztjük munkavállalóinkat 

illetve igény szerint mentálhigiénés, pszicho-edukációs csoportokba is bekapcsolódhatnak. 

Egész évben kiemelt figyelmet fordítunk a kliensek, elsősorban a kerületben élő megváltozott 

munkaképességű foglalkoztatottak felkutatására. 

kelt:  Budapest, 2020  március  28.. 
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j  rneltéket 
Magyar  Goju-Ka Szövetség 2020-ban, már a  8  éve bérli a Pál utra  6  alatt található pince 
helységet. 

Legjobb tudásunk szerint próbáljuk teljesíteni az általunk vállaltakat, azaz a kerületi sportélet 
fellendítését.  A  bérelt helységben minden nap, rendszeres edzéseket tartunk több csoport 
részére. Ezek a gyerek kezdő, felnőtt kezdő, haladó és versenyzői csoportok. Mindent 
elkövetünk.  bogy  népszerűsítsük az edzőtermünket, és biztosítsunk a tanulás és sportolás 
lehetőségét a kerületi lakosok részére,  de  még mindig lennének szabad időpontjaink további 
csoportok indulásához. Több iskolától kértünk lehetőséget, hogy a szülői értekezleteken 
bemutatkozhassunk és toborozzunk új tanítványokat,  de  sajnos csak az egyik iskola válaszolt 
nekünk és biztosította ehhez a lehetőséget - Somogyi  Bela  utcai Általános iskola, amelynek 
diákjai képezik a gyerek csoportunk zömét. 

A  kezdő gyerek csoportunk így is szinte 100%-ban Józsefvárosi gyerekekbő l áll össze. 
Remélhetőleg ők fogják adni későbbiekben a nagyon eredményes verseny csapatunk 
utánpótlását. 
2020  márciusáig töretlenül folytattuk a munkánkat amikor sajnos a fennálló  "virus"  helyzet 
miatt be kellett zárnunk az edzőtermünket. Május felénél újra nyithattuk,  dc  sajnos a 
tanítványaink  40%  nem tért vissza. Július hónapban elvégeztük a részleges felújítási munkák 
első részét (a második részre ősszel került sor) és augusztus 1-én nagy elánnal nekifogtunk az 
edzéseknek,  de  továbbra is csökkentet létszámmal. Nagyon bíztunk abban, hogy ősszel 
sikerült toboroznunk újabb tanítványokat. Sajnos rögtön az ősz elején a vírus helyzet tovább 
romlott, sorra jöttek az újabb és újabb korlátozások, amelyek a beszámoló írása idejében is 
még tartanak.  A  terembe most csak a versenyzők járhatnak,  de ők legalább töretlenül 
látogatják az edzéseket és bíznak az egészségügyi helyzet javulásában. 

Összel részt tudtunk venni két-három kisebb versenyen, amelyekre ez idáig nem is jártunk és 
ezzel is próbáltuk fenntartani legalább a versenyzőink motivációját. Ezeken az eseményeken 
változó sikerekkel szerepeltük, ugyanis nagyon nehéz volt megküzdeni a rendszeres 
versenyzés hiányával. 
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A  iennünkbe  a  rendszeres edzés munka mellet, egyéb eseményeket  is  szoktunk rendezni, 
úgymint hétvégi edzötaborok, közgyűlés és különböző ünnepségeket (Mikulás, Karácsony).  A 
legnagyobb sikere  a  gyermekeink körébe  mär  hagyományosan  a  Karácsonyi Ünnepség 
szárnithat, amely sajnálatos módon tavalyi decemberben  a  fennálló korlatozások miatt szintén 
elmaradt. 

Természetesen, ahogyan már említettem, növelni szeretnénk a tagjaink létszámát is minél 
több kerületi lakost bevonni az edzésekbe. és egy egészséges életmódra nevelő alternatívát 
kínálni az utca, vagy jobbik esetben  at  otthon üllős mozgás szegény életmód helyett.  A 
mostani, vírus miatti hosszú leállásunk mély nyomokat hagy bennünk is,  de  bízunk benne, 
ahogy korlatozásokat feloldják, azonnal neki kezdünk új tagok toborzásának  es  sikerülni fog 
növelni a létszámunkat. Továbbra is fenntartjuk  at  együttműködési szándékunkat a kerületi 
önkormányzattal, iskolákkal — óvodákkal. 

Kérem a Tisztelt Bizottságok képviselőktől a  2020.  évről készített beszámolónk elfogadását! 

Tisztelettel: 

Budapest 2020-02-15. 
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MAGYAR GOJII —  KAI  SZÖVETSÉG 
1089 BUDAPEST,  Orczy  út 41 

Tel — fax: 36— 1 — 786 8708, mobile: 36 70— 436 4461 
e — mail: rebicek.gerdeliello.hu web site: www.goiu-kai.hu 

Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
1084 Budapest 
Or  utca  8 

Tárgy:  2021  évi szakmai tervezet. 

Budapest 2021.02.15 

Tisztelt Bizottsági tagok, 

A Magyar  Goju-Kai Szövetség  8  éve béreli a Pál utcai  304 rim  pince helységet. 
Kezdettől fogva és jövőben is a célunk ugyan az: 

sportolási lehetőség biztosítása, első sorban a  8-ik kerületi lakosok részére. 

A  helységben kizárólag sport tevékenység folyik. Lehetőséget biztosítunk 
sportolása minden korosztály számára, hisz a legfiatalabbik sportolónk  7 dyes es 
a legidősebb már túl van a hetvenen. 
A  tagok közül egy része kimondottan egészség megőrzése céljából vesz rész a 
karate eclzéseken. Egy része a önvédelem megtanulását részesíti előnyben. 
Ennek a két csoportnak sajnos a fennálló "vírus helyzet" miatt legnagyobb 
mértékben csökkent a létszáma. Vannak olyanok is akik érzik magukban az 
elhivatottságot a versenyzést iránt, és azért csatlakoztak hozzánk mert sport 
babérokra törnek. Jelen helyzetben ez az egyetlen csoportunk, amelyik 
korlátozások nélkül működhet.  A  "szakmában" tudják, hogy a Pál utcai 
edzőterem egy sor bajnokot nevelt ki a  Magyar  karate sport számára. 
Sportolóink közül az egyiknek, Molnár Dánielnek esélye van megszerezni az 
Olimpiai kvótát június elején, Párizsban megrendezésre kerülő kvalifikációs 
versenyen. Bízunk benne, hogy ez neki sikerülni is fog. Véleményünk szerint, 
egy esetleges Olimpiai érem megszerzése óriásit lendíthetne az edzőtermünk 
népszerűsítésénél is. 
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A 2021  évben szeretnénk még jobban megismertetni az edzőtermünket a kerület 
lakosaival és minél nagyobb létszámban bevonni őket az edzésbe és ezáltal 
elősegíteni az egészséges életmódra való nevelésüket. Nálunk több külön 
csoportban van lehetőség edzeni: kezdő gyerek, kezdő felnőtt, vegyes haladó és 
kimondottan versenyzői csoport. 

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy segítsen nekünk az edzőtermünk 
népszerűsítésében - kerületi újság, Önkormányzati honlap, kapcsolat tartás az 
iskolákkal, stb. - és így eljutatni az információkat rólunk minél nagyobb 
nyilvánosságnak. igy közösen el tudjuk majd érni, hogy megszűnjön legalább a 
lakosság egy részénél a mozgás szegényi életmód , a gyerekek hasznosan töltsék 
el a szabadidejüket és a felnőtteknél is sikerül így kialakítani igényt az 
egészséges életmód iránt. 

Tisztelettel: 

2021.02.15. 
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Beszámoló 1 
JGK-0000 94679 

Józan Babák Egyesület (székhely:  104.3 Budapest,  Erzsébet utca  2.0.;  Adószám:  18709900-1-

41,  Képviselő:  Mandl Bettina  elnök; a továbbiakban: „Egyesület") bérli  Budapest  Józsefvárosi 

Önkormányzat (a továbbiakban: „Önkormányzat") tulajdonában lévő  Budapest  VIII. kerület, 

Baross utca  126.  szám alatti helyiségét (alapterület:  61  rn'; Helyrajzi szám:  35403/A/38.). 

Egyesület a helyiséget alábbiak szerint hasznosította zozo. évben. 

Egyesület továbbiakra is kéri a bérleti díj összegét kedvezményesen, közös költség 

összegével azonosan megállapítani. 

*** 

2020.  januártól, a Covid-járvánnyal összefüggő korlátozásokat megelőzően, a tervezett 

programok zajlottak: 

VEKOP-6.2.1-1s-2o16-00011. 

A.KPa / Gyermek — és ifjúsági szabadidős programok hálózata és közösségi miniprojektek 

programelem a VEKOP-6.2.1-15-zoi6-00013. azonosítószámú,  Budapest  Józsefváros, 

Magdolna- Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében, Józsefváros 

Közösségeiért Nonprofit Zrt. megbízásával megvalósult programok: 

1. Józan Babák Egyesület — KPa I Gyermek, és ifjúsági szabadidős programok hálózata 

és közösségi miniprojektek programelem keretében, „klubfoglalkozások szervezése 

és lebonyolítása szenvedélybetegségben és párkapcsolati erőszakban érintett,  14  év 

feletti lányok és nők, illetve gyermekeik részére — kiegészítő szolgáltatások 

biztosításä,  al"; 

2. Magyar  Emberi Jogvédő Központ Alapítvány — KPa Gyermek-és ifjúsági szabadidős 

programok hálózata és közösségi miniprojektek programelem keretében, 

„Interaktív, rögtönzéses színházi technika alkalmazására, amatőr irodalmi, zenei és 

iparművészeti tevékenységre épülő klubfoglalkozások megvalósítása". 



PC2 

Komplex, alacsonyküszöbű szolgáltatás és addiktoginekológiai szakellátás 

Magyarországon, elsődleges célcsoportként, pszichoaktívszer-használó várandós nők 

részére kizárólag a Józan Babák-projekt tart fenn szolgáltatásokat.  A  helyiségben ezek 

közül kettő közvetlenül is elérhetővé volt: 

Józan Babák Egyesület fenntartásában: „Józan Babák  Klub  — Krízisdiszpécser-

szolgálat alacsonyküszöbű szolgáltatás"  (1993.  évi  Ill.  törvény  65/A.  §.). Fő 

tevékenységek: válsághelyzetben lévő pszichoaktívszer-használó várandós nők 

részére diszpécserszolgálat, szociális és egészségügyi szolgáltatások szervezése; 
Magyar  Emberi Jogvédő Központ Alapítvány fenntartásában, „Józan Babák  Klub  — 

Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás alacsonyküszöbű szolgáltatás"  (1993. 
évi  Ill.  törvény  65/A.  §.). Fő tevékenységek: válsághelyzetben lévő pszichoaktívszer-

használó várandós nők részére családgondozás és vér szerinti családgondozás 

támogatása, bántalmazást, kiemelten is a gyermekbántalmazást megelőző, illetve 

kezelő egyéni és csoportos foglalkozások, szocioterápiás (például önismereti 

színházterápiás) programok. 

Magyarországon nincs elérhető addiktoginekológiai (addiktológiai és nőgyógyászati 

együttes) szakellátás, ami számottevően növeli a várandós nők pszichoaktívszer-

használatában rejlő amúgy sem csekély kockázatot. 

Egyesület, szociális szolgáltatásként,  2008  óta foglalkozik addiktológiai és nőgyógyászati 

tanácsadással, amit egészségügyi szakellátással tervez bővíteni. 

Ennek megkezdéséhez eddig a központi költségvetés nyújtott  1,2  millió Forint 

eszközbeszerzési támogatást (nőgyógyászati vizsgálószék, betegágy, bútorzat, számítógép 

stb.).  A  továbbiakban a helyiség korszerűsítésével lehetségessé válik a hiánypótló ellátási 

forma  bevezetése. 

Tekintettel arra, hogy az addiktoginekológiai területen belül sem az egészségügyi, sem a 

szociális tevékenységeket nem szabályozza protokoll (vagy szakmai irányelv, ajánlás stb.), 

szakmai alapként a következő dokumentumokat lehet figyelembe venn 

az Egészségügyi Közlöny  2017.  március 7-ei  (2017/4.)  számában megjelent Az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a pre-, peri és posztnatális 

mentális zavarok baba-mama-papa egységében történő kezeléséről című klinikai 

egészségügyi szakmai irányelv  (1120-1167.  oldal), mely másodlagosan foglalkozik 

a pszichoaktívszer-használatból (is) adódó állapotok kezelésével.  (A 2021.  január 

31-éig érvényes irányelv fejlesztésében tanácskozási joggal Mándi  Bettina,  a Józan 

Babák Egyesület,  °berth  József, a  Magyar  Emberi Jogvédő Központ Alapítvány 

képviseletében is részt vesz.) 
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Link: 

http://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/2485/fajlok/EEMI_szakmai_iranyelve_a_p 

re_peri.pdt 

Oberth József, Dr. Kaló Zsuzsa -  A  Józan Babák Klub javaslata a 

várandósgondozásról szóló  26/2014.  (IV.8.) EMMI rendelethez kapcsolódó 

addiktológiai szakmai irányelvre. (Tervezet)  2014. 

Link: https://www.scribd.com/doc/324887258/24o6w-A-Jozan-Babak-Klub-

 

javaslata-varandosgondozas-addiktologiai-szakmai-iranyelvehez; 

Gyermekvállalás és droghasználat — szakmai ajánlás alacsonyküszöbű 

szolgáltatások részére. Józan Babák Klub.  2011. 

Link:  http://jozanbabakterhesgondozas.blogspotcom/p/szakmai-ajanlas.html. 

Emellett a szakhatósági engedélyhez kötött alacsonyküszöbű szolgáltatások tartalma 

vonatkozó szakmai ajánlásból ismerhetők meg részletesebben. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma ezt az ajánlást  2028.  július  2-jel hatállyal újította meg. 

Megkereső munka: „Családlátogató  mobil  team" 

Egyesületünk  was  óta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, folyamatosan 

működteti „Családlátogató  mobil  team" elnevezésű szolgáltatását  A  megkereső 

tevékenység prioritásként válsághelyzetben lévő pszichoaktívszér-használó várandós 

és/vagy gyermeket nevelő nők és gyermekeik otthonukban, kórházban, szociális 

intézményben, közterületen történő ellátását, ellátásszervezését, esetkezelését célozza.  (A 

„családlátogató  mobil  team" egyúttal alacsonyküszöbű szolgáltatói tevékenység.) 

*** 

zozo. márciustól, a Covid-járvánnyal összefüggő korlátozásokat megjelenésével, a folyó 

programokat szét kellett választani a látogatók elkülönítése érdekében, így a Baross utca 

226.  szám alatti helyiség mellett Baross utca  28.  szám alatti helyiséget is igénybe vettük 

:azonos céllal. 

Önsegítő, sorstárssegítő csoportok 

A  helyiségbe — korábbi gyakorlatnak megfelelően — számos önsegítő, sorstárssegítő 

csoportot (Anonim Alkoholisták,  Narcotics Anonymous,  Al-Anon  stb.) befogadtunk, melyek 

—járványügyi szabályoknak eleget téve gyű léseket tartanak. 

Közülük előzőleg több is olyan intézményben tartotta találkozóit, melyet aozo. évben 

bezártak, vagy látogatási tilalmat vezettek be, így számos csoport hontalanná vált. Jelenleg 

is, hetente  6  rendszeres csoporttalálkozóra kerül sor. 
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Partner  szervezetek 

Egyesületünk kiemelten alábbi állandó partnerekkel működött együtt  2020.  évben: 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (Józan Babák Egyesület és a  Magyar  Emberi 

Jogvédő Központ Alapítvány  2017.  május 28-án együttműködési megállapodást 

kötött a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel, melynek értelmében a szervezetek 

rászoruló ügyfelei gondozásában részt vállalt a Józsefvárosi Biztos Kezdet 

Gyermekház); 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.; 

Magyar  Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK; székhely:  2085 Budapest, 

Baross utca  28.). 

Kelt:  Budapest, 2021.  május  31. 

k. 
Mándi  Bettina 

elnök 

Józan Babák Egyesület 
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I I 
JGK-0000081199 

Hasznosítási terv 

Józan Babák Egyesület (székhely:  1043 Budapest,  Erzsébet utca  20.;  Adószám:  18709900-1-

41;  Képviselő:  Winch Bettina  elnök; a továbbiakban: „Egyesület") bérli  Budapest  Józsefvárosi 

Önkormányzat (a továbbiakban: „Önkormányzat") tulajdonában lévő  Budapest  VIII. kerület, 

Baross utca  126.  szám alatti helyiségét (alapterület:  61 m2;  Helyrajzi szám:  35403/A/38.). 

Egyesület a helyiséget alábbiak szerint tervezi hasznosítani  2021.  évben. 

Egyesület egyúttal kéri a bérleti díj összegét közös költség összegével azonosan 

megállapítani. Józsefvárosi Gazdálkodiesi Kb:et-kin; -r't 
érkeztetési  datum: érkeztetésa aza 

A  hasznosítási tervben foglaltak megvalósítását életszerűen  b fre lidea? 2" Ig,;t: • 
járvánnyal kapcsolatos intézkedések. 

2021 -03- 2 4  IhrGlix  7:3//(224  

ügyintéző 

Komplex, alacsonyküszöbű szolgáltatás és addiktoginekológiai szak eitéáet 

Magyarországon, elsődleges célcsoportként, pszichoaktívszer-használó várandós nők részére 

kizárólag  a  Józan Babák-projekt  tart  fenn szolgáltatásokat.  A  helyiségben ezek közül kettő 

közvetlenül  is  elérhetővé válik: 

- józan Babák Egyesület fenntartásában: „Józan Babák Klub — Krízisdiszpécser-szolgálat 

alacsonyküszöbű szolgáltatás"  (1993.  évi  Ill.  törvény  65/A.  §.). Fő tevékenységek: 

válsághelyzetben lévő pszichoaktívszer-használó várandós nők részére 

diszpécserszolgálat, szociális  es  egészségügyi szolgáltatások szervezése; 

-  Magyar  Emberi Jogvédő Központ Alapítvány fenntartásában, „Józan Babák Klub — 

Alternativ  Terhesgondozás és Családgondozás alacsonyküszöbű szolgáltatás"  (1993. 

évi  III.  törvény  65/A.  §.). Fő tevékenységek: válsághelyzetben lévő pszichoaktívszer-

használó várandós nők részére családgondozás és vér szerinti családgondozás 

támogatása, bántalmazást, kiemelten  is a  gyermekbántalmazást megelőző, illetve 

kezeld egyéni és csoportos foglalkozások, szocioterápiás (például önismereti 

színházterápiás) programok. 

Magyarországon nincs elérhető addiktoginekologiai (addiktológiai és nőgyógyászati 

együttes) szakellátás, ami számottevően növeli a várandós nők pszichoaktívszer-

használatában rejlő amúgy sem csekély kockázatot. 

Egyesület, szociális szolgáltatásként,  2008  óta foglalkozik addiktológiai és nőgyógyászati 

tanácsadással, amit egészségügyi szakellátással tervez bővíteni. 

Ennek megkezdéséhez eddig a központi költségvetés nyújtott  1,2  millió Forint 

eszközbeszerzési támogatást (nőgyógyászati vizsgálószék, betegágy, bútorzat, számítógép 

stb.).  A  továbbiakban a helyiség korszerűsítésével lehetségessé válik a hiánypótló ellátási 

forma  bevezetése. 
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Tekintettel arra, hogy az addiktoginekológiai területen belül sem az egészségügyi, sem a 
szociális tevékenységeket nem szabályozza protokoll (vagy szakmai irányelv, ajánlás stb.), 
szakmai alapként a következő dokumentumokat lehet figyelembe venni: 

az Egészségügyi Közlöny  2017.  március 7-ei  (2017/4.)  számában megjelent Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve  o  pre-, peri- és posztnatális 
mentális zavarok baba-mama-papa egységében történő kezeléséről című klinikai 
egészségügyi szakmai irányelv  (1120-1167.  oldal), mely másodlagosan foglalkozik a 

pszichoaktívszer-használatból (is) adódó állapotok kezelésével.  (A 2021.  január 31-

éig érvényes irányelv fejlesztésében tanácskozási joggal  Mandl Bettina,  a Józan 
Babák Egyesület, Oberth József, a  Magyar  Emberi Jogvédő Központ Alapítvány 

képviseletében is részt vesz.) 
Link: 

http://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/2485/fajlok/EEMl_szakmai_iranyelve_a_p 

re_peri.pdf; 

°berth  József, Dr. Kaló Zsuzsa -  A  Józan Babák  Klub  javaslata a 

várandósgondozásról szóló  26/2014.  (IV.8.) EMMI rendelethez kapcsolódó 

addiktológiai szakmai irányelvre. (Tervezet.)  2014. 

Lin k: https://www.scribd.com/doc/314887158/140610-A-Jozan-Babak-Klub-

 

javaslata-vara  n  dosgon dozas-a dd ikto logiai-sza  km  a i-iranyelveh ez; 

Gyermekvállalás és droghasználat — szakmai ajánlás alacsonyküszöbű 

szolgáltatások részére. Józan Babák  Klub.  2011. 

Link:  http://jozanbabakterhesgondozas.blogspot.com/p/szakmai-ajanlas.html. 

Emellett a szakhatósági engedélyhez kötött alacsonyküszöbű szolgáltatások tartalma 

vonatkozó szakmai ajánlásból ismerhetők meg részletesebben. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma ezt az ajánlást  2018.  július 1-jei hatállyal újította meg  (1.  számon csatolt 

melléklet). 

Megkereső munka: „Családlátogató  mobil  team" 

Egyesületünk  2015  óta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, folyamatosan 

működteti „Családlátogató  mobil  team' elnevezésű szolgáltatását.  A  megkereső tevékenység 

prioritásként válsághelyzetben lévő pszichoaktívszer-használó várandós és/vagy gyermeket 

nevelő nők és gyermekeik otthonukban, kórházban, szociális intézményben, közterületen 

történő ellátását, ellátásszervezését, esetkezelését célozza.  (A  „családlátogató  mobil  team" 

egyúttal alacsonyküszöbű szolgáltatói tevékenység, amit a csatolt EMMI-ajánlás ír le.)  A 

Kálvária téren és környezetében végzett megkereső munka ügyfélszolgálati hátterét 

praktikusan a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  126.  szám alatti helyiségben lehet 

biztosítani (esetvitel, kríziskezelés, ellátásszervezés stb.). 
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Önsegítő, sorstárssegítő csoportok 

A  helyiségbe — korábbi gyakorlatnak megfelelően — számos önsegítő, sorstárssegítő 

csoportot (Anonim Alkoholisták,  Narcotics Anonymous,  Al-Anon  stb.) befogadtunk, melyek — 

járványügyi szabályoknak eleget téve — gyűléseket tartanak. Közülük előző leg több is olyan 

intézményben tartotta találkozóit, melyek  2020.  évben bezártak, vagy látogatási tilalmat 

vezettek be, így a csoportok hontalanná váltak. 

Partner  szervezetek 

Egyesületünk kiemelten alábbi állandó partnerekkel működik együtt a Kálvária téren és 

környezetében folyó tevékenységek során: 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (Józan Babák Egyesület és a  Magyar  Emberi 

Jogvédő Központ Alapítvány  2017.  május 18-án együttműködési megállapodást 

kötött a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel, melynek értelmében a szervezetek 

rászoruló ügyfelei gondozásában reszt vállalt a Józsefvárosi Biztos Kezdet 

Gyermekház); 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.; 

Magyar  Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK; székhely:  1085 Budapest, 

Baross utca  28.;  képviseli: Oberth József kuratóriumi elnök; a továbbiakban: 

„Alapítvány"). 

Kelt:  Budapest, 2021.  március  12. 

Mandl Bettina 

elnök 

Józan Babák Egyesület 
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Rókusfalvy-Bodor Gergely 
Humánkapcsolati Iroda 
Budapest  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

bodorg@jozsefvams.hu 

Kelt:  Budapest, 2021. 06. 28. 

Tárgy: nyilatkozat, 
VIII. kerület, Baross utca  126. 
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Tisztelt Rókusfalvy-Bodor Gergely  130 

Alulirott, Józan Babák Egyesület (székhely:  1043 Budapest,  Erzsébet utca  20.;  Adószám:  18709900-1-
41:  Képviselő:  Mandl Bettina  elnök; a továbbiakban: "Egyesület") bérli  Budapest  Józservárosi Ön-
kormányzat (a továbbiakban: „Önkormányzat") tulajdonában lévő  Budapest  VIII. kerület, Baross utca 
126.  szám alatti helyiségét (alapterület:  61 m2:  Helyrajzi szám:  35403/A/38.),  melynek  2020.  évi hasz-
nálata tárgyában nyilatkozom: 

Egyesület a helyiségben minden hónapban legalább  8  alkalommal folytat  eel  szerinti tevékenységet. 

Üdvözlettel: 

JÓZAN BABÁK 
E 6TESOL H 

ini3 UM" 
E RI SLR 

ninth Bettina 
elnök 

Kean  Babák Egyesület 

(L, 
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