Kedves Kiállítás- és Honlaplátogatók, Ismer!sök, Barátok, Szeretteim!

Örömmel osztom meg, hogy a www.jozsajudit.hu címen m!köd" weblapom 2008. márciusában,
Húsvétkor indult, így idén, 2018. márciusában kerek 10 éves!
Hálás köszönetem Bakonyi Zoltán barátomnak, weblapom szerkeszt"jének az áldozatos munkájáért!

A Józsa Judit Galéria szeretettel várja!

Nyitva: hétköznaponként 10 és 18 óra közt
Cím: 1054 Budapest, Városház u. 1., Tel.: (+36-1) 951 7334
Kérem Önöket, segítsék a Józsa Judit Galéria kulturális rendezvényeit az adó 1 %-val!
Józsa Judit M"vészeti Alapítvány:
Adószám: 18517996-1-41, Bankszámlaszám: 11708001-20569282

Ajánlom szíves figyelmébe márciusi eseményeinket:

A Józsa Judit Galéria id"szakos kiállítótermében a
földszinten MARA KINGA VILL# fest"m!vész „EGY
ASSZONY” cím! tárlata 2018. február 12.- április 12. között,
rendes nyitvatartási id"ben, hétköznap 10-18 óráig,
ingyenesen tekinthet" meg.
[a képek árlistája]
Mara Kinga Vill" március 19-én, hétf"n 18 órai kezdettel
tart ingyenes tárlatvezetést! Minden kedves érdekl"d"t
szeretettel várunk!

2018. március 2-án, pénteken 17 órai kezdettel a Magyar Divatszövetség rendezésében kerül sor a
„BABA NAP” cím! divatbemutatóra a Józsa Judit Galériában.
Három magyar tervez" három korosztály számára tervezett
ruháit láthatja a nagyközönség majd. Közrem!ködik a
Kelemen trió, három testvér: Kelemen Márton, Dániel és
Ádám, a XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola növendékei.
Szeretettel várjuk az ovisokat, iskolásokat, szül"ket és
nagyszül"ket, természetesen az igényes potenciális vásárló
nagyközönséget, valamint a divatszakma területén dolgozó
keresked"ket is. A rendezvény ingyenes, szeretettel várunk
minden kedves érdekl"d"t!
[meghívó]

2018. március 6-án, kedden 18 órai kezdettel kerül sor „Hipnotikus hatása van a szónak” címmel a
TINTA Könyvkiadó öt új könyvének, szótárának a bemutatójára.

1. Chaim Perelman: A retorika birodalma Retorika és
érvelés. Bemutatja: Adamik Tamás.
2. Simonyi Zsigmond: Tréfás népmesék, adomák
Reprint 1902. Bemutatja: Kiss Gábor.
3. Tótfalusi István: Vámmentes gondolatok 838 újkori
szállóige 344 neves személyt"l magyarul és eredeti
nyelven, kiejtési tanáccsal. Bemutatja: Balázsi József Attila.
4. Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsnevek
Bemutatja: Oláh István
5. Kerekes Barnabás – Kovács Zsuzsanna: Mondjuk
helyesen! Bemutatják a szerz"k.
A könyvbemutatón a szótárak 30% kedvezménnyel
vásárolhatók meg. Minden érdekl"d"t szeretettel várunk!
[meghívó]

2018. március 6-án és 20-án 10 és 12 óra között folytatódik
a HIMZ#KÖR - Molyoló Hímz! M"hely a Józsa Judit
Galériában.
Felhívom a figyelmet, hogy 2018. márciusában is,
kéthetente, keddi napokon, 10 -12 óra között kerül sor a
feln"ttek számáéra meghírdetett Kézm!ves Hímz"
Szakkörre.
A foglalkozást Berkes Éva - Csipkekészít" és Népi játék és
kismesterségek oktató vezeti.
A haladók közé több kezd" hölgy is érkezett. Mint korábbi
levélben is olvashatták, hogy az alapöltések után, egy-egy
tájegység hímzéseinek technikáját részletesebben is
tanultunk. A palócok után, Zoboraljával foglalkoztunk.
Nagyon sok szép apró tárgy készült eddig. A folytatásban,
a Zoboraljai viseleteket díszít" keresztöltés mellett, a
vagdalást is megtanuljuk. További jelentkez"ket kizárólag
telefonos egyeztetés után tudunk fogadni!
Telefonszám: 0620/2939870
Örömmel várunk minden kedves érdekl"d"t!

2018. március 7-én, szerdán 18 órai kezdettel „#s – Kép
Szalon” a Józsa Judit Galériában
Dr. HIDÁN CSABA el!adása: MÁTYÁS KIRÁLY
HADSEREGE
Az el"adás Mátyás király hadjáratairól, hadseregér"l és a
korszak viseletér"l, fegyverzetér"l szól. Az el"adó régésztörténész, harcm!vészetoktató. Az el"adás végén a néz"k
egy harci bemutatót is láthatnak XV. századi viseletben és
fegyverzetben.
Az #s-Kép kiadó vezet"je, Molnár Zoltán szervezte el"adás sorozatra belép"díj nincs, ám az el"adók
tiszteletdíjához kérjük szíves támogatásukat a kihelyezett kerámiakosárba, javasolt támogatás 1000 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

2018. március 8-án, csütörtökön 18 órai kezdettel:
A Mátyás emlékévhez kapcsolódva, Váralljai Csocsány Jen"
professzor úr MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A RENAISSANCE A BUDAI
KIRÁLYI UDVARBAN cím! vetítettképes el"adássorozatának
els" része „Budavári szobrok” címmel.
Az el"adássorozat folytatását minden hónap els" csütörtök
estjére tervezzük.
A rendezvény ingyenes, minden érdekl"d"t szeretettel
várunk!

A március 8-ra tervezett Kovács Nóri Baráti Klub a m!vészn" egyéb elfoglaltsága miatt elmarad.
A következ" klubestre április 12-én várjuk!

2018. március 13., kedd 18 órakor
1848 – ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A Józsa Judit Galériában
Március 15-e alkalmából, az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc h"sei el"tt tisztelegve rendhagyó
megemlékezést rendezünk.
„Maradjatok azért továbbra is a haza oszlopai és
támaszai…”(Klapka György)
cím! irodalmi est ötletgazdája és háziasszonya Kovács
Gergelyné
Szabó
Irén,
a
Magyar
Érdemrend
lovagkeresztjével kitüntetett kultúrtörténész, aki korabeli
levelekb"l és írásokból nagy hozzáértéssel válogatott.
Papírra vetett gondolataik segítségével 1848, a kor
szelleme és h"sei is megidéz"dnek. A levelek
felolvasásában közrem!ködnek: Bába Szilvia, Józsa Judit,
dr. Surján György, és dr. Lakner Zoltán. A rendezvény
ingyenes, szeretettel várunk mindenkit.
Emlékezzünk és ünnepeljünk együtt úgy, hogy együtt
dobbanjon a szívünk!

2018. március 14-én, szerdán 18 órai kezdettel „#s – Kép Szalon” a Józsa Judit Galériában.
Dr. Raffay Ern" „Elszalasztott lehet"ségek a trianoni határok megváltoztatására” el"adássorozatának
3. része: Jugoszlávia fölbomlása és a magyar lehet!ségek Trianon ellen
A három trianoni utódállam közül kett" fölbomlott: Csehszlovákia békés, Jugoszlávia fegyveres úton. Az
el"adás Jugoszlávia népeinek egymás ellen viselt, véres háborúját mutatja be, benne a Bácskában és
Bánságban (azaz a Délvidéken) él" magyarok sorsával és helyzetének elemzésével együtt.
1991-ben a szlovénok és a horvátok kimondták elszakadásukat Jugoszláviától, azaz kinyilvánították a
függetlenségüket. Ebb"l keletkezett a véres háború, ugyanis a szerb kormány és a JNA (Jugoslovenska
Narodna Armija, Jugoszláv Néphadsereg) vezet"i egyben akarták tartani államukat. Az el"adásban a
professzor úr bemutatja a horvát, szlovén és szerb, majd a bosnyák helyzetet és álláspontokat, valamint a
háború menetét.
Szó lesz az orosz és az amerikai véleményekr"l is: e két
nagyhatalom ugyanis együtt akarta tartani a régi
Jugoszláviát, természetesen a maga geostratégiai céljai
érdekében. Az el"adás bemutatja a bosnyákok és a
koszovói albánok helyzetét, valamint (az el"ad tiranai
tapasztalatai és tárgyalásai alapján) Albánia álláspontját.
Végül a nagy délszláv (nem is els", de talán nem is utolsó)
délszláv
háború
lezárását
tárgyalja
az
el"adás.
Természetesen a magyar kormányok el"tt komoly
lehet"ségek nyíltak (mind békés, mid fegyveres úton) arra,
hogy a Trianont súlyosbítva megismétl", 1947. februári
párizsi békeszerz"dést semmissé tegyék. Kiderül, hogy mik
voltak az okai három magyar kormány tétlenségének, így a
lehet"ségek eljátszásának.

(Ha marad id", a kárpátaljai kérdés is el"kerül – ha nem, akkor a következ" alkalommal err"l lesz szó.)
Az #s-Kép kiadó vezet"je, Molnár Zoltán szervezte el"adás sorozatra belép"díj nincs, ám az el"adók
tiszteletdíjához kérjük szíves támogatásukat a kihelyezett kerámiakosárba, javasolt támogatás 1000 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

2018. március 21-én, szerdán 18 órai kezdettel „#s – Kép Szalon” a Józsa Judit Galériában:
CSOMOR LAJOS el!adása: „#felsége”, a Szent Korona

Csomor Lajos aranym!vesként 1983-ban két alkalommal is
engedélyt kapott arra, hogy négy tagú csoportjával, a
Szent Korona történetében el"ször, aranym!ves szakmai
szempontok alapján alapos helyszíni vizsgálatot végezzen a
Szent Koronán. E vizsgálatoknak az els" eredményeit
Csomor Lajos szakcikkekben, majd a Magyarország
Szent Koronája (1986) és a Szent István Koronája
nyomában (1987) c. könyvében ismertette.
Ezt követ"en széles kör! m!vészettörténeti, történelmi,
vallástörténeti kutatásokat végzett annak érdekében, hogy
meghatározhassa a Szent Korona készítési idejét és helyét.
E kutatásainak els" eredményeit az #felsége, a Magyar
Szent Korona (1996) c. könyvében tette közzé.
1996 után Csomor Lajos kiterjesztette kutatásait a Szent
Korona jelképrendszerére, alkotmányjogi szerepére és
misztériumára is.
Mostani el"adásában kutatásainak eddigi eredményeit
foglalja össze a Szent Korona egységes szerkezetér"l, IV.
századi és kaukázusi hun–magyar eredetér"l, keresztény
jelképrendszerér"l, misztériumáról és törvényér"l.
Az #s-Kép kiadó vezet"je, Molnár Zoltán szervezte el"adás sorozatra belép"díj nincs, ám az el"adók
tiszteletdíjához kérjük szíves támogatásukat a kihelyezett kerámiakosárba, javasolt támogatás 1000 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

A tavalyi sikeres rendezvényünkre gondolva, hagyományteremt" szándékkal 2018. március 26-án, hétf"n 18
órai kezdettel a Húsvéti Nagyhét jegyében rendezzük meg újra rendhagyó világi stációjárásunkat.
A teremtett világ és benne az emberi lélek csodálatos –törékenyebb egy hópehelynél, és ugyanakkor
er"sebb az acélnál is. Ezért különösen fontos, hogy felgyorsult világunkban, zajos, forgatagos életünkben
id"r"l-id"re bels" lelki megtisztulásban részesüljünk.
Korunk Európai történéseire figyelve úgy érzem, hogy a lelki megújulásunk mellett különösen nagy szükség
van a keresztény értékrendb"l kiinduló helyes önértékelésünk elérésére, a nemzeti érzésünk meger"sítésére
is.

A közel kétórás id"tartamra tervezett est során az általam
mintázott és a Pilisvörösvári Szent Család templomnak
adományozott Krisztus passiójának domborm"veit
vetített képeken látva,

Süle András: Magyar keresztút a Millecentenárium
emlékére c. elmélkedését 14 közrem!ködésre felkért
kortársunk, barátunk tolmácsolásában hallva,
valamint Liszt Ferenc: Via Crucis c. m!vének részleteit
Heged!s Endre, Kossuth-díjas zongoram!vész és felesége,
Heged!s Katalin zongoram!vész engedélyével
hangfelvételr"l lejátszva
- reményeim szerint, Isten kegyelméb"l különleges világi
keresztút-járásunk során szellemi és lelki megtisztulásban
részesülhetünk.
A rendezvény védnöke: Dr. Osztie Zoltán atya, a Belvárosi
Nagyboldogasszony F"plébánia f"plébánosa

A különböz" m!vészeti ágak - a költészet, az irodalom, a szobrászat és a zene együttrezgése hatással lehet
a lelkünkre. Éppen ezért felekezett"l függetlenül, mindazokat várom, akik az idén nem tudtak stációjáráson
részt venni, de azokat is örömmel fogadom, akik talán még sohse jutottak el és nem volt részük ilyen
élményben, és várom azokat is, akik hitükben vagy nemzeti érzésükben valamiért meginogtak, talán éppen
erre van szükségük, mindenkit örömmel és szeretettel várunk!

2018. március 28-án, szerdán 18 órai kezdettel „#s – Kép
Szalon” a Józsa Judit Galériában
Dr. BOGÁR LÁSZLÓ el!adása: Abszurditások világa
A világ, amelyben élünk a megvalósult abszurditások
világa. Nem szabad lenne, hogy létezzen, de mégis létezik.
Meg kellene értenünk, hogy milyen er"k mozgatják ebbe az
irányba. A világ abszurditásai közül is kiemelkedik az, amit
hamis
módon
migrációnak
nevez
a
globális
véleményhatalmi diktatúraként üzemeltetett média. Mivel a
XXI. század legsúlyosabb kihívásáról van szó, így érdemes
elgondolkodnunk a folyamat okainak és céljainak
mélyszerkezetér"l. Erre teszek kísérletet az el"adásom
során.
Az #s-Kép kiadó vezet"je, Molnár Zoltán szervezte el"adás sorozatra belép"díj nincs, ám az el"adók
tiszteletdíjához kérjük szíves támogatásukat a kihelyezett kerámiakosárba, javasolt támogatás 1000 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

2018. március 29-én, csütörtökön 18 órakor újra „Nyelv"rz" Szalon” a Józsa Judit Galériában

A Nyelv!rz! Szalon márciusi vendége Kóka Rozália
mesemondó-mesegy!jt" népm!vész, aki életét a bukovinai
székelyek és a moldvai csángómagyarság kultúrájának,
életmódjának, hiedelemvilágának emlékei felkutatására és
összegy!jtésére tette föl. Gyermekkora óta rajong az
igazságos Mátyás királyért. Kevesellte a közszájon forgó
Mátyás-meséket, s össze is gy!jtött Kárpát-medence szerte
jó nyolcszázat, amelyek nyomtatásban 45 ezer példányban
kerültek az olvasók elé. Néhány éve Virággyöngy néven
összetoborozta az itt él" és tanuló csángó magyar
fiatalokat, hogy együttesen éltessék tovább archaikus
nyelvjárásukat és kultúrájukat.
Az est házigazdái, Matula Ágnes és Kerekes Barnabás szeretettel hívják és várják az anyanyelvi kultúra
barátait, a Nyelv"rz" Szalon törzsvendégeit és új látogatóit.
A belépés ingyenes, mindenkit örömmel várunk!

2018. március 1-én, csütörtökön, 18 órakor a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Galériájának
Boldogasszony cím! csoportos vándorkiállítása a következ" helyszínén, Gy"rben, a Gy!ri Egyházmegyei
kincstár és Könyvtárban (Gutenberg tér 2.) nyílik meg. A kiállítás 2018. március 25-ig tekinthet" meg itt.
A rendez"k felkérésére kifejezetten erre a vándorkiállításra készítettem el a Tündér Ilona mázas kerámia
domborm!vemet.
Az 55 kiállító m!vész neve, a megnyitó ünnepség programja és további információk az esemény
meghívójában olvashatók.

2018. március 22, csütörtök 19 órakor a Bánfy György
Kulturális
Szalon
és
a
Magyar
Polgári
Együttm"ködés Egyesület szervezésében, a rahói
Magyar Ház javára, „Szeretünk Kárpátalja”
c.
jótékonysági gálam!sorra kerül sor a Duna Palotában.
[plakát]
Örömmel osztom meg, hogy Vajda Sándorné Ancsika
adományaként,
a
Magyar
Szent
Korona
c.
szoborkompozícióm végleges helyén, a rahói Magyar
Házban, kárpátaljai magyar testvéreinknél talál otthonra,
Mikulyák László plébános atyánál, és az ünnepélyes
átadására, felavatására március 23-25 között kerül sor.
Kérem Önöket, hogy a Duna Palota portáján kihelyezett
adománydobozba, adományaikkal segítség a rahói Magyar
Ház befejezését, mert nagy szükség van rá!

Szíves figyelmükbe ajánlom a következ! rendezvényeket:
2018. március 3-án, szombaton 15 órakor Jelenczki István: ÉGI ÉL# IGAZSÁG. A Szent Korona
misztériuma és tana cím! filmjének vetítése az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
[részletek]
2018. március 28., szerda 19:30 órakor Heged!s Endre zenekari zongoraestje, Budafoki Dohnányi
Zenekarral a budapesti Zeneakadémia nagytermében.
[részletek és jegyvásárlás]

Felhívom a különböz" szervezetek, alapítványok, csoportok, klubok, szövetségek szíves figyelmét arra is,
hogy a Józsa Judit Galériában lehet"ség nyílik zártkör!, vagy nyílt rendezvényeik (közgy!lések, köszöntések,
emlékülések, születésnapi ünnepség, nyugdíjba vonulás, díjátadók, el"adások, könyvbemutatók, kézm!ves

bemutatók és foglalkozások, karácsonyi ünnepségek stb.) megtartására kisebb és nagyobb térben is - igény
szerint (ruhatár, 100 db szék, projektor, laptop, kihangosítás, mikrofon rendelkezésre áll).
A kedvezményes költségtérítést a Józsa Judit M!vészeti Alapítvány révén a galéria fenntartására fordítjuk
(gázszámla, villanyszámla, bérletidíj stb…).

Kérem Önöket, hogy adják szájról – szájra e rendezvényeket, valamint a fenti lehet!ségeket,
hogy azok is értesülhessenek róla, akik nem rendszeres internetez!k!

A Józsa Judit Galéria rendezvényei ingyenesek, de a galéria m!ködésére örömmel és hálával fogadjuk
támogatásukat a helyszínen kihelyezett adománydobozunkba.
2017-t"l a Józsa Judit M!vészeti Alapítvány is támogatható az adó 1 % felajánlásával!
Kérem Önöket, hogy segítsék a Józsa Judit Galéria kulturális rendezvényeit
az adó 1 %-val!
Józsa Judit M"vészeti Alapítvány:
Adószám: 18517996-1-41, Bankszámlaszám: 11708001-20569282
Cím: 1054 Bp. Városház, u. 1. Tel: 0036 1 9517334
Nyitvatartás: hétköznap 10-18 óra között
Budapest, 2018. március

Szeretettel és üdvözlettel:

Józsa Judit
kerámiaszobrász, m!vészettörténész,
a Magyar Kultúra Lovagja,
az Alapítvány elnöke
www.jozsajudit.hu

