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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat -Z | 4'
Képviselő.testülete számára \ 
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Tĺsztelt Képviselő-testület!

E|őzmény

A Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete a 8Il20I2.
(III. 02.) számthatźnozatának 3.1. pontja a|apján úgy döntött, hogy a Jőzsefvźltosi Közösségi
Házak Nonprofit Kft 2012. ápľilis l-jétől a Jőzsefvárosi Galéria műkĺjđtetését átveszi, és

2012. április 1-től tĺjrténő működéséhez sziikséges 9.501,0 e Ft összeget támogatásként
biztosítja.

A Józsefuaľosi Galéria atársashźzi épületben I976 őtamfüĺjdik a kerületiinkben. A művészek
źitaI országos szinten ismert, a hagyományos értékeken alapuló kortĺáľs képzőmuvészethez
kapcsolódó pľogramhe|yszín, ahova évente kclzel 7000 ember |tttogat eI. (Ez legnagyobb
számban a környéken élőket jelenti.)

A Galéľia az elmu|t egy évben ,Újra a ľégi hírnevéhęz méItĄ színvonalas kiállításoknak adott

otthont. 
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Előteľj esztő : Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő -testtileti iilés időpontj a: 20 12. november 0 8 . . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosi Galéľia felújítására

A napirendet ĺyĘzáĺt ülésen ke|| tárgya\ĺi, a hatźlrozat e|fogadásához egyszeľrĺ/4q[g6ftqtt
szav azatobb sé s sztĺksé ses.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatát ozati j av as|at a bizottság számtna:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď HumánszolgźL|tatási Bizottság javasolja a Képviselo.
testÍiletnek az e|oteriesztés megtárpĺr a|ź.sźń.



A2012' április 26-án kelt Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdá|kodő Kft. által végzett felmérés
a|apjtn a Ga|éria fiĺtésének źilagromlását olyan méĺtékűnek ítéIte, hogy haladéktalan cserét
javasolt. A frĺtési szezon végén a fiĺtés lezáľásra kerĹilt, az ujraindítás nem ajánlott a
késziilékek és a ľendszet á||apota miatt.

A fiĺtés korszerúsítés érinti az íĺgat|an minden helységét, igy u helyreáIlítási munkálatok a
Galéľia egész teľületére j avasoltak.

A fiĺtésľendszeľ cseréj e 6Ś az ingatlan helyreá||ítási kclltségeit az eno| készült ajánlatban
rész|etezzuk.

A korszeľűsítési munká|atok elvégzése utáń tizemeltetési többletköltség nem meľül fel.

Lz e|őzetes felmérések szerinti a Galéria teljes felújítási ktiltsége

A tervezett felújítási munkálatok érinthetik a ktilső homlokzat feltĄítását ís' ezértjavasoljuk a
külső homlokzat javítását is.

T erv ezett h omlokzatj avítás

KOLTSEGVETES OSSZESITO: anyag költség munkadíj

Bontási munkálatok 95 000 Fr 285',745 Fr

Fęstési munkálatok 405 021 Fr 2 165 580 Ft

Burkolási munkák 361 875 Ft 642 550 Ft

ldázo|źsi munkák 166 100 Fr 3',7',7 500 Fr

Asztalos munkák 188 600 Fr 459 200 Ft

Villanyszerelési munkák r 646 004 Ft 2 086 260 Ft

Nyílászĺírók 598 813 Ft 160 000 Fr

GAZ szere\és 365 138 Ft 727 97t Ft

HUTES-FUTES szeľelés 3 543 369 Ft r 075 974Ft

VIZ-CSATORNA szerelés 421 696Ft 4',77 604Ft

összęsęn: 7.',791.796.-Ft I458 384.- Ft

Munka és anyagdíj összesen 16.250.180.- Ft

AFA27o/o 4 387.549.- Ft

MINDOSSZESEN: 20.637.729.- Ft

Munkadíj és Anyagdíj összesęn 2.588.361 Ft.

AFA(27%) 698.857 Ft.

Mindösszesen 3 287 2l8Ft.

Osszesen: 23.924.947.-Ft, kęrekítve 23.925,0 e Ft.



A fetújítási munkálatok becsült értéke mindösszesen bruttó 23925,0 e Ft, mely alapjźn a
beruházás me gvaló sítása érdekéb en közbeszerzési elj ĺĺľás lefolytatása szükséges.

A felújítási <isszeg fedezetéül javaslom az <jnkormźnyzat építményadó bevételi többletét
megjelölni és támogatásként a Józsefuárosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft-nek
támo gatásként biztosítani.

Sru,km'a'í, konc.epció a ,ĺlízsefvárosi Galéría és rendezvénykł)zpont míĺköd'éséľe a felújí.tdst
követően t,

Tervek szerint múvész kźlvézőval, ajĺándék bolttal, olvasóteremmelbőviil. Munkatervünkben a
kiindulási a|ap az, hogy 2013 januárjában az épi|et megnyílik és mind a progÍamok, mint
pedig a szewezés számáta befogadóvá válik. Ez az elnevezésében is megmutatkozik: a

,,Jőzsefváĺosi Galéria és Rendezvénykozpont'' (Kultuľális Kĺizpont) van megszületőben,
melynek részletes szakmai progľamja jelen előterjesztés l. számumellékletét képezi.

A Galéria a kerület egyetlen önkormányzat áIta| fenntaľtott, kizfuő|ag kultuľális célokkal
rendelkező, a kozonség és a szal<rrn által is elismęľt intézméĺye' köztisségi tere. A
Jőzsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont ajövőben szélesebb feladatkĺjrľel rendelkezhet.
osszességében négyféle funkciót |atmajď el, ezek a következők:

a. A saját épületében megvalósuló programokszervezése (amihez akávéző és művészeti
üzlet is kapcsolódik)

b. Az onkorm áĺyzat pľotokolláris rendezvényeinek szerv ezése

c. A kerĹilet egyéb területęn megvalósuló közmiívelődési feladatok elvégzése, kultuľális
pro gramok szerv ezése, illetve ezekben való e gyüttmfü tjdés

d. Információs iroda, bázis fenntartása

Fontos, hogy kialakításľa keľüljön egy _ azutcaí terasszal is ľendęlkezó _kávézó, melynek
belső része egyben egy Művészeti Bolt is. A megújult közösségi téľ, mint nyitott tér voľzőbbźt
válik, továbbá egyik bevételi forľásunkat biztosíthatja. Akávézó bejĺáľathozkozel eső ľésze
egyben olvasóterem lenne, ahol lehetőség nyílna a keriileti pľogramok szőrőanyagainak
kihelyezésére és azitt e|he|yezętt.muvészeti albumok, könyvek, újságok olvasásaľa is'

A Galéľia funkcióváltása nem járna munkaerő növekedéssel, a felújítást kĺjvetőenakávéző és

olvasóterem részt ptĺ|yázat iltján bérbe kívĺínjuk ađni, melyből újabb bevétele szárĺĺazĺa az
intézménynek.

A Képviselő-testiilet döntése a helyi önkormányzatokĺól szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $

(2)bekezđésében, aI9l2009. (V.06.) önkoľmanyzatírenďę|et 1. melléklet 16. pontján alapul.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Józsefuaľosi Galéria felújítási koncepciójanak
elfo gadás át támo gassák.

H.ł,rÁnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy dtint' hogy

1. a Jőzsefuźtosi Galéľia f,ĺtés koľszenĺsítési munkálatainak e|végzését, valamint az
allhoz kapcsolódó helyreáIlítási munkálatok elvégzését támogatj a, és a felújításhoz
23.925,0 e Ft összegben fedezetet biztosít oly módon, hogy ezen összeggel a
Jőzsefuźlrosi KözösségiHázakNonprofit Kft. <inkormányzatitźtmogatását megemeli.

2. hozzájaru| aI.lhoz, hogy a korszęrtĺsítési munkálatok e|végzését követően Józsefuaĺosi



Galéria és Rendezvényközpont elnevezéssel az alábbí funkciókat lássa el:

- az onko rmźĺĺyzat pľotokolláľis rendezvényeinek szerv ezése
_ a saját éptiletében megvalósuló pľogľamok szewezése, amihez a korszerűsítési

munkálatok elvégzése során kialakított kźxéző és tizlet is kapcsolódik
_ a kozművelőđési fęladatok elvégzése, kulturális programok szervezése, illetve

ezekben való egyúttmiĺkcjdés

- információs iroda fenntaľtása'

3. az I' pontban foglaltak miatt az onkoľmĺínyzat bevételi 11108-01 cím kĺĺzhatalmi
műkcjdési bevételek e|óirźnyzatźtn belül az építményadó bevételi előiráĺyzatát
megemeli és ezzel egyidejiíleg a kiadás 11805 cím egyéb fe|halmozási kiadások
előir ány zatźń, ugy an ezen ö s s ze g gel me gemel i.

4. felkéľi a Jőzsefvźrosi Közösségí Házak Nonprofit Kft ügyvezetőjét az I. pontbarl
foglalt felújításra vonatkoző kozbęszęrzési lefolýatására, valamint ana, hogy az
érvényesen és eređményesen lefolytatott eljárás eredményéről készítsenbesztlmolőt az
azt követő soron következő rendes képviselő-testtileti tilésre'

5. felkéľi a polgármesteľt, hogy a 3. pontban foglaltakat a kĺiltségvetésľől szóló rendelet
kĺivetkező módosításĺĺnál vegye ťrgyelembe.

6. felkéri aJőzsefvátosi KĺjzĺjsségiHazak Nonprofit Kft. tigyvezetőjét, hogy a hatźrozat
1., 3. pontja aIapjźn aTámogatźlsi szeruőđés módosítását készítse el, valamint fęlkéri a
po l gárme steľt a Támo gatási szęr ző đés mó do s ítás án ak a|áír ásfu a.

Felelős: |.,2., 3.,5., 6. pont esetén polgĺírmesteľ
4., 6. pont e setén a J őzsęfv áĺo si kcjzö ssé gí Hazak Nonprofi t Kft . ügyvezetőj e

Hataľidő: I.,2.,3. pont esetén 2012. november 08.
4. pont esetén a kozbeszerzési eljaľtts lefolytatását kclvető Képviselő-testületi
ülés
5. pont esetén legkésőbb 2012. decembeľ 31.
6. pont esetén 2012. november 31.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénziigyĺ t)gyosztály, Gazdálkodásĺ
Ü gy o sztáIy, J őzs efv áro s ĺ Kłiz ii s s égi IJLázak No n p ľo Íit Kft.

Budapest, 2012. oktőber 26.

IL('),' t I
Dr.ffiósls Máté

polgáľmester
Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

m:ru
a|jegyző
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I ozsnľvÁno sI GelÉnlaÉ sRľ NnľzvÉruyrozpoľľ

1. Brvrzrľo

A Józsefvárosi Galéria most, 7012 szeptemberében egy köztes állapotban lévő, változások

etőtt áttó intézmény. Egyrészt a ház fel lesz újítva, másrészt feladatvállalásai a jövőre

nézve megnövekednek. Tervek szerint művész kávézóval, ajándék bo[tta[, olvasóteremmel

bővÜt. Munkatervünkben a kiindutási al'ap az, hogy 20ĺ3 januárjában az épÜtet megnyítik és

mind a programok, mint pedig a szervezés számára befogadóvá válik. Ez az elnevezésében

is megmutatkozik: a ,,Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont'' (Kulturális Központ) van

megszÜletőben. (A munkacsoport a fetújítás alatt a H13 épÜtetében dotgozik.)
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A Józsefvárosi Gatéria a keri.jlet egyetlen önkormányzat áttat fenntartott, kizárótag

kulturális célokkal rendelkező, a közönség és a szakma áttat is elismert intézménye,

közösségi tere. A Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont a jövőben sokkal szélesebb

feladatkörrel rendelkezik, hisz a saját programjainak etőkészítése és lebonyolítása csak egy

részét képezik a szervező iroda munkájának.

osszességében négyféle funkciót tát majd el, ezek a következők:

a. A saját épi.ltetében megvalósuló programok szervezése (amihez a kávézó és

művészeti üzlet is kapcsotódik)

b. Az onkormányzat protokolláris rendezvényeinek szervezése

c. A kerÜlet egyéb terÜleten megvalósu[ó közművelődési feladatok elvégzése,

kulturátis programok szervezése, illetve ezekben való egyíittműködés

d. lnformációs ĺroda. bázis fenntartása

Ennek az átfogo közművelődési fetadatot ettátó szervnek (szervezői csoportnak) a bázisa

egy önáttó arculattal rendelkező intézmény: a Józsefvárosi Galéria.

2.2. A Jozsrrvanosl GALÉRIA EDDrG K:ALAKULT AR:ULATA

1976 óta működik a kerÜletünkben. A művészek áttat országos szinten ismert, a

hagyományos értékeken alapuló kortárs képzőművészethez kapcsotódó programhelyszín,

ahova évente közet 7000 ember ellátogat. (Ez legnagyobb számban a környéken étőket

jelenti.)

A Gatéria az elmúlt egy évben újra a régi hírnevéhez méltó, színvonatas kiáttításoknak

adott otthont.

2.3. TÉnarLI ADoTTsAGoK

Ha a kerÜlet eklektikus jettegére gondolunk, akkor tátjuk, hogy ez a pontja kÜlönösen

alkalmas ,,összekötő, áthidaló'' funkció betöltésére. Ezért a közművetődési feladatok

ettátásában fontos szerepet vállalhat: egyrészt mint kulturális programhelyszín, másrészt,

mint az a hely, ahol a kerÜlet ku[turális eseményei ,,összefutnak'' - szeryező irodaként és

ĺnformációs bázisként egyaránt. A centrális elhelyezkedés egy további előnnye[ is jár:



kultúrával összefÜggő üzleti tevékenység beindítására is kiválóan alkalmas - mely az

intézmény részbeni önfenntartását is biztosítaná.

Azokat az értékeket és lehetőségeket, melyek ezen adottságokbót származnak,

mindenképpen meg ke[[ őrizni, s a végsőkig kiaknázni. Munkacsoportunkkal, s átgondolt

ĺ]zleti terv[jnk segítségével egy olyan kis ,,szigetet'' hozhatunk létre és működtethetÜnk itt

a Józsefvárosban, melyre - véleményem szerint _ nagy szÜkség Van' s amire mindannyian

bÜszkék lehetÜnk.

2.4. EGYSÉGES AR:ULAĺ - ĺoaarÉtE FUNKclo

Fontos, hogy a Galéria, mint programhelyszín a képzőművészettel összeftlggő szerepét

mind belsőleg, mind pedig arculatában megtartsa. Ezért a helyszínen zajlő, saját

szervezésű programok nagy része közvetlenül, vagy közvetetten a képz<íművészethez fog

kapcsolódni. Ez a meglévő arcutat bizonyos szintű esztétikai és szellemi érték képviseletét

is jelenti, ami az ,,intézmény kínátatában'' szereplő tjsszes elemre vonatkozik. Ennek

ellentmondó dotgok (p[. giccs, értéktelen programok\ - az üzleti szemlélet figyelembe

vétetétőt fĺjggettenÜl . nem jelenhetnek meg.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy kialakítsunk egy - az utcai terasszal is rendelkező -

Kávézót, melynek belső része egyben egy Művészeti Bolt is lesz. Ebbőt két fontos előnyÜnk

származĺk: a köztĺsségi tér, mint nyitott tér vonzóbbá vá[ik, továbbá egyik bevételi

forrásunkat biztosíthatja. A kávéző bejárathoz közel eső része egyben olvasóterem lenne:

tehetőség nyílna a kerületi programok szóróanyagainak nézegetésére és az itt elhelyezett

művészeti albumok, könyvek, újságok olvasására is.

A Rendezvényközpont és lnformációs iroda kiszotgátása az emeleti irodákban is fog

működni. A szervezői munka a keri..ilet összes fontos kulturális eseményével való

kapcsolattartáson és a ,,ku[turális gps'' kezelésén túl az önkormányzati rendezvényeket és

más kerÜleti programok szervezését is magában foglalja.

2.5. JozsrrvÁRosl GnÉnll, tv1tNT JozsEFvÁnos Koz|v|ŰvELoDÉsl FELADATAIT ELLATI lNĺÉzuÉtlv
ÁtĺltÁNos cÉLJAl

A programok tervezésénél természetesen Józsefváros kulturális koncepciója lenne a helyes

kiĺndutópont. (Egy ilyen koncepció jövcíbeti kidotgozását indítványozzuk, s egy megfelelő

szakmai csoport segítségével szívesen koordinálnánk ezt a kutatói, összegző munkát.) Ami

jelenleg alapul szolgálhat, az egy kulturális koncepció tervezetben megfogalmazott



tételek, illetve saját etképzeléseink. Ennek atapján általánosságban a következő feladatok

eltátásában vátl.alunk szerepet a jövő évben:

a. A Józsefvárosi Közösségi Házak atapító okiratábót idézve a legáltalánosabb

kcjzművelődési cétok megvalósítása: ,,Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és

más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az Ünnepek értékeinek

gondozása (tehetségkutató programok, tematikus kulturálĺs események, Ünnepekre

fetfűzött foglalkozások. A nemzeti, kisebbségi, vitági és egyházi Ünnepek,

évfordulók közismertté tétele, támogatása.''

b. Feladatunk és felelősségünk, hogy ez a rendkívÜl eklektikus kerület milyen

arculattal rendelkezik' s ez hogy alakut a jövőben (a ,,Nyóckerből'' egyre inkább egy

új ,,Józsefváros'' Van születőben). Ezen ,,magasabb célok'' etérésében a kulturális,

közösségteremtő események nagy szerepet játszanak.

c. A kerÜlet arculatának megtervezése, szellemi és közösségi étetének alakítása.

Ekö'zben figyelembe kell venni, hogy a kerÜlet korosztályi, iskolázottsági és szociális

helyzete szerinti rétegei ne csak elszeparáltan, ,,kÜlön programokon'' jetenjenek

meg. Az ,,Egyetem Város'' számára kiemelten fontos lenne a fiatalok számára

rendezett kerÜleti rendezvények.

d. A Józsefváros kulturális eseményeinek és összetevőinek ismerete, az

intézményekkel való kapcsolattartás.

Kerületi projectek, rendezvények létrehozása, melyek cétja egy részről az értékek

szélesebb körben való bemutatása, más részről a kerÜletben étők

identitástudatának fejlesztése. Ebben fontos szerepet játszanak a Józsefvárosban

étő kivátó személyiségek, ismert kulturális szakemberek Ezeknek az embereknek,

alkotóknak a fettérképezése, akiket be kett kapcsolni a kerÜlet kulturális életébe. a

kerülethez vató kötődésének ápotása gyĺimölcsöző lehetne, Józsefváros nevéhez sok

zenész, énekes, zenekar és énekkar kötődik. Ezeknek több fettépési lehetőséget

kell biztosítanĺ.

Figyelmet kell fordítani a civil kezdeményezésekre, szervezetekre, egyesÜletekre,

hiszen sok esetben komoly kulturális programok megálmodói és kivitelezői.

(Gondozzák a kerület múttját és jelenét, érzelmileg kötődnek az itt étő

emberekhez. ot a hagyományőrzés tegfőbb bázisai.) Józsefváros az egyik

leggazdagabb kerÜlet a történelmi és kulturátis értékek terén. SzÜkséges lenne ezt

jobban propagálni az itt étő fiatalok és a lakosság körében. Több olyan

rendezvényre Van szÜkség, amelyik ezt a célt szotgátja.

A környezetkultúra érdekében a honismereti, városvédő, városszépítő szervezeteket

támogatni érdemes.

e.

f.

g.



Nagyobb figyetmet és törődést kett fordítani az idegenforgalomra. Józsefváros

történelmi nevezetességei, természeti és épített adottságai vonzzák a kÜtfötdieket.

A hetyi kĺsebbség kuttúrájának ápolása, fejlesztése szintén feladatunk, lehetőséget

kell biztosítani a kisebbségi művészetek, művészek bemutatkozására.

olyan közművelődési feladatok ettátására irányuló kezdeményezésekre is szĹikség

van, melyek - a nagy programkínálat ettenére - hiányoznak a kerÜletbcíl, ugyanakkor

népművelői feladatok közt szerepelnek. (Léteznek olyan szolgáltatások, programok,

melyek megtalálhatók ugyan máshol is, mégsem haszontalan megszeryezni őket,

mert máshol sokkal magasabb áron érheti e[ a közönség. Jó pétda erre a közösségi-

/ művetődési házakban gyakran szereplő ,,bérletes matiné előadások gyerekeknek'',

melyekre a csa[ádok és az oktatási intézmények egyaránt számítanak.)

Az általános cétok mellett megemlítÜnk két olyan hosszú távú tervet iS, melyek

megvalósításának feltételei egyelőre nem adottak:

1. A Százados riti Művészteleppel a kapcsolatot szorosabbá lehetne tenni, az abban rejlő

lehetőségek ki hasznátása végett.

2. Józsefváros Palota negyede egy ,,művész negyed'' létrehozására lenne alkalmas. A

Józsefvárosi Galéńa ilyen irányú törekvése bázisául szolgálhat, de többre van szi.ikség.

A kerületi önkormányzat tulajdonában lévő i.ires hetyiségeit ilyen célra fel lehetne

használni. Pincékben ,,látvány műhelyeket'' kellene létrehozni, összpontosítani egy

helyre a galériákat, a szórakozóhetyeket is felhasznátva kiáttító térnek, kulturális

rendezvények helyszínének.

3. Megfontolandő az a lehetőség is, hogy Józsefváros szorgalmazzon egy színvonalas

népszínház letelepÜtését a kerÜletbe, ahol gyerekszínház is működne. Alkalmas lenne

óvodásoknak, iskolásoknak, nyugdíjasoknak kütön etőadások rendezésére, valamint az

onkormányzat egyéb rendezvényeit is befogadná.

h.

i.

j.



3. KoNxnÉĺ ĺĺnvENK aruuĺnĺnsn

3.1. A JozsĺrvÁnosl Gll.ÉruÁn arľÜt urcvltosuto PRIGRA|ńIK

3.í.í. Kiállítások

A Józsefvárosi Galéria eredeti arculatához hozzátartozó, legreprezentatívabb programtípus

a kiátlítások rendezése. Gatériánk elismert, többségükben Kossuth díjas, Munkácsy.díjas

alkotókat fogad be, törekedve a változatosságra úgy műfajban, mint témában.

Kiáttításainkat színvonalas megnyitó beszédek és értékes irodalmi, zenei előadások

jellemzik. Háromhetente tervezÜnk kiáttításokat, ez évi 10-1f kiáttítást jelent. A tárlataink

teljes nyitvatartási időben tátogathatók, a helyszínre szervezett programok nem zavarják

meg, Vagy éppen kiegészítik a kiáttítás befogadását.

201 3-ra tervezett kiáttítások:

időpont kb. muvesz műfaj

Januar Aba-Novák Vilmos festészet

februar Supka Magdolna Baráti Kör vegyes

marclus MAOE fotótagozata fotoművészek

ápri|'is olajos György grafikusművész

maJus Nő a művészetekben vegyes

JUnrus Szuppán Irén textil iparművész

szeptember Szakrális Hét Giczy János festőművész

október Festészet Napja-T-Art-Supka M. dĺjkiosztás

november Csikai Márta szobrászművész

december Bráda Tibor Kepzomuvesz - uveg

3,1.2. Rendezvények (egyszeri) - kiállítótér



A Szakrális Művészetek Hetéhez kapcsolódó program

Magyar Festészet Napjához kapcsolódó programok

A Magyar Fotográfia Napjához kapcsol'ódó programok

A Tánc Vitágnapja programjai

A Magyar Népmese Napja - mesemondó verseny (iskoták bevonásával)

3. 2. RtNoszEREs PRoGRAt.ltoK

3.2.1. Galéria matiné és családi alkotókłjr (heti rendszerességget)

Meg szeretnénk vizsgálni annak a lehetőségét, hogy minden vasárnap détetőtt, klub

hangulatú közösségi étményt tud-e nyújtani a családoknak. A műsor és foglalkoztatás

kifejezetten az óvodás és kisiskolás korosztályra koncentrál, de a kisebb testvérek is

eljöhetnek rá. Etső felében egy 1-2 személyes, interaktív produkciót táthatunk: színház-

drámajáték, megzenésített versek, bábszínház' mesemondó, bohóc, hangszerbemutató.

Változatosságra törekszĹjnk, de az is lehet, hogy 4 etőadót fogunk havi rendszerességgel

foglalkoztatni. Tervezett meghívottjaink: Krulik Zoltán (gitár, ének), Nagy Péter (bohóc,

interaktív csapatjátékok), Csernik Szende (tábbábozó, Uhrin Csaba (drámatanár). A

produkciót kézműves foglalkozás követ, amit esetenként családi drámaórával, közös

játékkat is kiegészítünk, amiben a szÜlők is aktívan részt vehetnek. Befogadóképesség: 40

fő, jegyár: 400 Ft/fő. (Üzteti koncepciónk, hogy a bevétet fedezze a kiadásokat.)

3.2.3. Galéria estek

Heti rendszerességget etinduló értelmiségi programsorozat, mely - műfaját tekintve -

váltakozik: irodalmi estek, könyvbemutatók, művészeti albumok bemutatója, filmvetítés,

zenehallgatás. A rendszeres, klubszerű működés lehetőséget ad hosszú távú program

terjesztésére (egyben lehet hirdetni, mint ,,sorozatot'' és a megszokás tehetőségét is

kihasznátja).

- Hetytörténetikiállítások,

- előadások szervezése

- Konferenciákszeryezése

- Tanfolyamok, klubok

- Múzeumpedagógiai foglalkozások az aktuá[is kiáttításainkhoz kapcsotódóan

3.2.4. Művészeti vásár



- Évente kétszer tervezünk ityen vásárt (egyike az Adventi vásár iparművészeti

termékekkel), melyek az intézmény tátogatottságát növelik. A vásárok jelentik az

egyik legjelentősebb, terembérletből származó bevétel[jnket - ennek ellenére

jettegében és színvonalában nem rombotják a ház presztízsét, s tényegében az

állandóan műkcjdő Művészeti bott kínátatát bőVítik.

3. 3. KÜ tso HELYszĺ NEKEN urcv aĺosu ľo pnocnluox

3.3.í. Ágazati Ünnepségek, önkormányzati rendezvények

- Kiáttítások (évente 8)

- |rodalmi, zenei és kamaraszínházi estek (évente 8)

Március ,t5.
í 848-49-es szabadságharc Horváth Miháty tér

Március 19. KitÜntetések átadása Nemzeti Múzeum

Apritis 21 Bötcsődék Napja Házasságk<ito terem

Május utolsó vasárnapja Hősök Napja Fiumei sírkert,
Józsefvárosi hősök
emlékköve

Junius 1. KözszoIgálati Tisztvise[ők
Napja

300-as terem

Június elscĺ vasárnapja Pedagógusnap 300-as terem

Június 3. Semmelweis Nap 300-as terem

október 6. Aradi Vértanuk Napja Kossuth Mauzóleum

olftober 23. '5ó-os forradalom és
szabadságharc

Corvin köz

Oktober 28. Pedrazzini megemlékezés ||. Pát pápa tér

November 15. Szociális Munka Nap 300-as terem

December 5. Miku[ásnap 300-as terem

December 20. Hivatali karácsony 300-as terem

3.3.2. A Hĺ3 programjai



. A H't3 programjai

- |rodalmi, zenei és kamaraszinházi estek (évente 8 alkalom)

Kortárs kamaraszínházi etőadások, performenszek, komolyzenei koncert, népzenei koncert,

jazz koncert, divatbemutató

- Kiáttítások:

Január tét| természétfotók egyetémlsták fotópátyázat

február Gabi selyemképek textiI

marous MAOE fotótagozata / Mona Lina/ fotó

ápritis vegzos kepzomuvesz festészeti kiáttĺtás

maJus vegzos rparmuvesz textil kiáttítás

JUnrus fiatal textil iparművész textiI

szeptember nyári természetfotó textiI kiáltĺtás

október T: J. Festmények-fotók montázsa fotó

november fiatal képzĺĺművész festészet

3.3.3. Egyéb kulturális programok, együttműködés más intézményekkel
- AdventJózsefvárosban

- Józsefvárosi esték nyári hétvégéken

- Vakációbúcsúztatószeptember közepén,

- Hagyományos Szenes lván emlékest

- Józsefváros Napja

- Koncertek

- Művetődéspedagógia

- Utcabátok

- Fesztiválok

- Vásárok, börzék

3.4 A JozsrrvÁnog GALÉRIA, tv1INT tNFoRtYlÁclos aazs

A Józsefvárosi Galéria fötdszintjén egy áttandó információs puttot tervezünk saját

dolgozónk s szórólapok számára. Továbbá az egyik sarkot kiadnánk egy jegyirodának (mobit

asztalka). Ezzel a kerület összes programja helyben elérhető lesz.



Ezen kívüt folyamatosan frissítjÜk Budapest Józsefvárosi tnkormányzat ,,Turisztikai és

Kutturál.is GPs'' címmel elindított egy naprakész információkkal ellátott, színes és

látványos, ingyenes tetötthető alkalmazását, amely lehetővé teszi a felhasználók számára,

hogy egyszerűen, gyorsan, kényelmesen hozzáf érjenek a számukra fontos információkhoz a

kerÜlettel kapcsolatban.

A szotgáltatás tartatma nagyon sokrétű, és kihasználja a modern technika minden etőnyét.

A tartalmak között érdemes megemlíteni a helytörténeti szempontból fontos, képekket

gazdagon illusztrált kerljlet bemutatót, a vendégtátóhetyek, szállások, turisztikailag fontos

szo|,gáltatók, épÜtetek fényképes, szöveges bemutatását. Mindezt érĺntőképernyős,

interaktív, látványos megoldással.

A szol'gáttatás el'sődteges cétközönsége a kerület lakossága, a másodlagos célközönség a ker

ületbe tátogató turisták.

3. 5. Pno uoclos ĺrvÉl<eNvsÉc

Tapasztalataink szerint továbbra is egyÜtt, párhuzamosan ke[[ folytatnunk a brand és

egyes programok rektámozását. Ennek oka, hogy műfajában, arculatában sokszínű

intézmény tevékenysége, amelyet a továbbiakban is fenn kívánunk tartani.

REKLAM - PR

lnternet

Az információs társada|'om térhódításának kedvező hatását és az internet ingyenességét

kihasznál.va a programok rektámozását ezen a csatornán egyre inkább szélesíteni kelt.

Ehhez szÜkségÜnk lesz saját honlapra, vatamint a programjainkhoz társítható egyéb

ingyenes website-ok, keresőprogramok (pl. mininews.hu, muvelodesihaz.lap.hu, Google

stb.). Fontos, hogy a megújult www.józsefváros.hu honlapon, a www.ivkh.hu honlapon is

megjelenjen kÜ[ön a Galéria, ahonnan tehetőség nyítik átl'inkelni.

MűsorfÜzetet

Nyomdai kivitetben készülő, színvonalas tájékoztató reklámanyag. Negyedévenkéntí000

pétdányban terjesztjÜk a kerÜletben, önkormányzatná[, oktatási intézményekben,

támogatók körében, szakmai körökben, lakosság felé. Tartalmát tekintve A Józsefvárosi

Galéria és rendezvényközpont által rendezett és ugyanitt működő csoportok, ktubok

programjait, információit fogtatja magában.

az

az



Meghívók, szórólapok, plakátok

Sajátmagunk áttat és nyomdai kivitelben készÜtő információhordozókat, a közcinség konkrét

megcélzása végett, személyes kapcsolati rendszerünkön keresztÜl terjesztjük. Tartalmukat

tekintve egy-egy rendezvényre invitál.

Médiakapcsolatok

Tekintettel anyagi t'ehetőségeinkre, médiakapcsolatainkat az ingyenes [ehetőségek

határozzák meg. Ebben nagy segítséget nyújt az tnkormányzat kiadványa a Józsefvárosi

Ú1sag.

Jelenlegi médiapartnereink: Civit rádió, Magyar RádÍó kulturális szerkesztősége, DunaTV,

Echo TV, Hír Tv, M1, Exit magazin, Pesti Est, Hetyi Téma, Metró újság, Funzin, stb.

Továbbra is törekedni kell a főváros meghódítására. BekerÜlnĺ az országos napilapok

kulturális rovataĺba, szaklapokba, kereskedelmi médiumok ajántóműsoraiba.

Néhány programunkat jegyirodán keresztĹit is érdemes hirdetni. A jegyirodákkat való

kapcsolattatás reklám-pr szempontból sem elhanyagolható, hiszen közvetlenü[ reklámozzák

az intézményt és segítik a promóciót.




