
Budapest Főváros VIII. kerĹilęt Józsefüaľos onkormtnyzatKépviselő-testületének
Humánszo 1 gáltatási Bizottsága

előterjesaő neve: dr. Bojsza Kĺisztina ügyosztályvezetó
......s2. napirend

ELOTERJESZTES
a Humánszol gáltatási Bizottság 20 I 3 . szeptember 1 6 -i ülésére
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ľől szóló beszámolók elfogadásĺáľa

Előterjesztő: dľ. Bojsza Kĺisztina tigyosztályvezető,Humánszolgáltatási |JgyosnáIy
Készítette: Novĺák Imľe ügyintéző

A napirenđet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A döntés elfo gadás ah o z e gy szeru szav azattobb s é g sztiksé ge s.

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények
Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete 68120110. (III. 3.) szźlmuhatźlroza.
tában döntött aľľól, hogy közművelőđési megállapođást kĺjt a TIT Kossuth Klub Egyesülettel,
az onkoľmáĺyzatktizmiĺvelőđési feladatainak végrehajtása érđekébęn. A megállapodás 2010.
marciusában jĺitt létre hatátozat|an időre.

il. A beterjesztés indoka
A megállapodás 9. pontja eloírja,hogy az Egyesület évente két alkalommalíľásos beszámolót
juttat el az onkormányzatrészéte minđen év januáľ 3l-ig és július 31-ig tevékenységeiről.

III. Az iigy aktuális tényáIlása
A megállapodás keľetében a TIT Kossuth Klub Egyesület vá|Ialta:

. a|ap szab áIy áb an rc gzített kö zművelő dé s i tevékeny sé gek elv é gzését,
- folyamatos tájékoztatást nyíjt az onkoľmányzat fe|é az tita|a szervezett, illetve befo-

gadott programokról,
- a kerületi lakosok számźĺa ingyenessé teszi, illętve kedvezménnyelkínálja programjait

és képzéseit,
- a kerületi nemzetiségi tinkormányzatoktészérę rcndezvényhelyszíneket biztosít,

A Kossuth Klub kcjzművelődési tevékenysége:
- a JőzsefAttila Szabadegyetem előadássorozatainak lebonyolítása,
- tehetséggonďozőprogramoklebonyolítása,
- kozé|eti rendezvények szervezése,
- pedagógus-továbbképzések szęrvezése' lebonyolítása,
- nyelvi képzések és vizsgák szervezése lebonyolítása,

jazzkIub működtetése,
- tźnchźzpľogramok szewezése lebonyolítása
- kíáIlítások szervezésę külcjn<js tekintettęl a keľiilet épiteIíműemlékeinęk bemutatásáta,

illetve a keľiiletben é1ő művészek reprezentáIásfua.

Az Egyesület megkülđte a 2012. II. félévi és a 20|3. I. félévi tevékenysé gérol szőIő besziímo-
lókat a Humánszolgá|tatásiÜgyosztáIyra, melyeket az elóterjesńéshezmellékeltiink.

IV. Jo gszabályi rendelkezések
A Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuaľos onkormányzat Képviselő-testtilęt és Szervei
Szeľvezeti és Műkodési Szabályzatárő| sző|ő 25lf013. (Y.27.) önkormányzatĺ renďe|ęt 4.

szźlmt mellékletének2. I. 7. pontja szerint a Humánszolgáltatási Bizottság dont az onkor-
mźnyzat köznevelés, kÓzmíĺvelődési, kulturóĺis, sport, egészségüg,,i, szociáĺis, głermekvédelmi

feladatok ellátása tárgykorbe tartozó szerződĺése paľtner tevékenységéről szóló beszámoĺójá-
nak elfogadásáról.
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V. A dtintés taľtalmának részletes kifejtése
Az EgyesüIet arryagí támogatásban nem ľészesül, ęzért az alapszabá|yzatában és a megállapo-
dásban rogzitett tevékenységeket aĺyagi lehetőségei szerint valósítja meg.

vI. A diĺntés célja' pénzĺigyi hatása
A döntés célja, hogy az onkormányzat elfogadja az Egyesületszeruőđés alapjan végzett mun-
káját. A beszámoló elfogađása pénzügyi fedezetet nem igényel.

Mindęzek a|apj án kérem a határ ozati j avasl at el fo gadás át

Határozati javaslat

..l20I3. (Ix. 16.) számubizottsági határozat

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dĺint, hogy:

1. elfogadja a TIT Kossuth Klub Egyesület 2012. II. félévi és 2013. I. félévi tevékenysé-
gér őI szőIő beszámolőjtń.

2. kĺiszönetét fejezí ki a TIT Kossuth Klub Egyesület munkatársainak a kęľületi lakosok
érdekéb en v é gzett munkáj áéľt.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|3. szeptember 16.

A dontés végrehajtásźńvégző szewezetiegység: Humánszolgáttatási TJgyosńá|y.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javas|ata a
ko zzététęI mő ďj ar a: ho nlap on'

Budapest, 2013. szeptembeľ 10.

ł,.łł,#",####Ą
ugyośná|yvezető

rÉszÍrBrrp: Dn. Boĺszł Knrszľnqł HuvĺÁNsZoLGALTATÁsI Üoyoszr,ł'I.y

LpÍnľł: NovÁr Iľ'mľ. HuuÁNxePCSoLATI lnooe'

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS: ? .\-.-;

Jocr roNrRoLL: F
'*'*ffi.',i'Mwű

xsr,cvzo

BprpRĺpszrÉsnp o,.*o,.*,' / ,/ł fl'\,. ľlĺ G \1Ť
ńĺ , ĺffi}Wv V,,ĺ\ n 

}

JOVAHAGYTA:

6-/, /-'rt-"
RIMANEDINA ZENTAI OSZKAR

a. HuvĺÁus zol-c x'r er ĺsl slzoľrsAc pI.ľorpJEGY



KOSSUTH KLUB
Beszámoló a Kossuth Klub tevékenységeiről

2oL2. július-december

1. Tehetséggondozás

2. Szabadegyetem

3. Élő orol<ségank sorozat

4' oktatás, képzés

5. Muzikum Klub&Bisztró

6. Konferenciák és rendezvények szervezése és lebonyo|ítása

7, KapcsoIat ]ózsefvárossaI

8. Együttműködés civiI szakmai szervezetekke|

9. Partnereink



1. Tehetséggondozás

Idén ősszel tizennyo|cadik aIka|ommaI hirdettÜk meg az országos Tudományos és Technikai
Diákalkotó KiáI|ítást, ame|y a 2013-as évben az Új széchenyiTerv keretében kapotttámogatássa|
fog megva|ósulni.

2. Szabadegyetem

A TIT ]ózsef Atti|a Szabadegyetem 2012-es őszi fé|évében összesen 27 ismeretterjesztő
előadássorozatot és tanfo|yamot hirdetett meg. A tervezett sorozatok közü| összesen 19 kurzus
indu|t e|, a sorozatokon bér|ette| résztvevők, iIletve az előadásokat aIkaImi|ag, napijeggyel
|átogatókka| egyÜtt összesen kb. 3600 fő részvéte|éve|. Az eddig is nagy népszerűségnek örvendő
he|ytorténeti, művészettörténeti, irodaImĺ és zenetofténeti kurzusaink me||ett meghirdettünk a
CERN kutatóközpontta|, pszicho|ógiáva|, történe|emme| fog|aIkozó sorozatokat és a Szkeptikus
TársasággaI együttműkodve a Szkeptikus Akadémiát,

3. Étő tiriikségünk sorozat

77o éves a halasÍ csipke - Csipkébe öltiiztetjiik a házat (Zolz. december 8.)

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Sze||emi Kulturá|is orökség lgazgatóságávaI egyÜttmiíködve
rendeztÜk meg 2012. december8-án a 110 évesa halasicsipke - Csipkébe öItćjztetjĹjka házatc.
rendezvényt. 

^z 
Élő ć\rokségÜnk sorozat negyedik a|ka|omma| sorra kerÜ|ő programjának

kozéppontjában a halasi csipke, a fo|k|ór és a gasztronómia á||t. A rendezvény programján
szerepe|t haIasi csipke bemutató, fog|aIkozás gyerekeknek, d'E|hougne Zsuzsanna ruhatervező
halasi csipkébe tervezett álomruhájának bemutatója, a Magyar Posta Ünnepi bélyegzése, a Magyar
Pénzverő ha|asi csipke érméjének árusítása és beszé|getés a csipkérő|, ame|ynek moderátora
Lengye| Anna, a Magyar Rádió szerkesztő-műsorvezetője vo|t, beszé|getőtársai Mád| Da|ma, a
halasi csipke jubi|eumi évének védnöke, Ki|iti Zsuzsanna a ha|asi csipkeház igazgatója, d'E|hougne
Zsuzsanna ruhatervező és Dr. Csonka-Takács Eszter a Szellemi Ku|turá|is orökség Igazgatóság
igazgatója vo|tak. A csipke multimédiás insta||ációra á|modott alkotásaibó| tartottunk bemutatót és
hĺrdettünk eredményt a pá|yázok között. A Muzikum Bisztró Egész nap kiskunhalasi éte|ekke| várta
az érdeklődőket.

4. oktatás' képzés

4.1. Nyelviskola

2012 második felében a Se|yemút Nye|visko|a 25 tanfo|yamot indított el az a|ábbi nye|vekbő|: arab,
finn, indonéz, koreai, kínai, perzsa, török.

4.2' Íróisko|a

2011 októberében az 5K Kozponttal együttműködve e|indítottuk kétéves, akkreditá|t képzésÜnket,
az Íróisko|át, amĺjelen|eg egyedÜ|á||ó Magyarországon. Nádas Péter és Tóth Krisztina egy-egy
a|ka|omma| saját a|kotói műhelyébe nyújtott betekintést a ha||gatóknak' A spanyo| és dé|-amerĺkai
irodalmakró| Bánki Éva, a Nyugat-mítoszok nyomában címme| Bednanics Gábor, a német és
osztrák iroda|omró| Kiss Noémi, az iroda|om és internet kapcso|atáró| Pá| Dánĺe| Levente tartoťt
előadást. Hétközben Ba|ogh Endre, Kĺss Noémi és Menyhért Anna óráin kiadói és szerkesztői
ismereteket szereznek a ha||gatók, a kortárs magyar iroda|omma| kapcsolatos rendszeres
tájékoztatást kapnak, vaIamint kreatív írást gyakoroInak.

4.3. Károli Gáspár Református Egyetem

A Káro|i Gáspár Református Egyetem Bö|csészettudományi Kara rendszeresen haszná|ja e|őadások
cé|jára az éptjIet e|őadótermeit.
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5. Muzikum Klub&Bisztró

Tobb éves előkészítő munka eredményeként kü|ön|eges zenei produkciókat befogadó, bemutató
nemzetközi k|ubot nyitottLrnk 20]2 októberében a Kossuth Klub épü|etében'
A Muzikum értékaIapú, a zenei sokfé|eség bemutatása iránt e|kotelezett, k|ubszerr]íe-n működő
ku|turá|is centrum' Á Ŕluu programkíná|ala ötvözni kívánja az önszerveződő rajongói és baráti
közösségekre épülő, rendszeresen ismét|ődő minőségi színpadi produkciókat, i||etve a tematikus
estek aIka|mait. Szemlé|etében je|en van a műfaji kategóriák átjárhatósága és a nyitottság az új

kezdeményezések iránt'
Zenei kínáiatunkban megta|á|ható a vi|ágzen e, a jazz, az underground és az igényes e|ektronikus
zene mel|ett a hagyomáńyos népzene és a komolyzene is. Terveink szerint hetente hét
produkcióvaI várjuk vendégeinket.'A 

Muzikum célja} magas Jzínvonalú produkciókat bemutató e|őadóművészek, egyÜttesek és
csoportok támôgatása-saját he|yszínen, hazai fesztivá|okon és nemzetközi együttműködő
pańnereinkke| kozos renäezvénýeken. Ennek érdekében a K|ub csat|akozott az utrechti székhe|yű
äurópai vi|ágzenei klubhá|ózathoz, vaIamint stratégiai megá||apodást kötött a párizsi székhe|yű
Théatre Lucernaire-rel és a Maison des Cultures du Monde-da|.
A Muzikum biztosítja a Kossuth K|ubban évtizedek óta fo|yó ku|turális és oktatási tevékenység
színvonaIasabb és kreatívabb megjelenését.
Rendezvényeinken szeretnénk a Ŕóncertek Iebonyo|ítása me||ett, a programokhoz kapcsolódó
gasztronómiai kíná|attaI biztosítani a kötet|en és tartalmas időtö|tés |ehetőségét'
Ěontos számunkra, hogy bármi|yen program va|ósu| meg a klubban, a magas színvonalat és
kíná|atot vendégeink egy uarátságos, emberközeli, otthonos, környezetére figyelő atmoszférában
és a Palotanegyed egyik patinás műemlék épÜ|etében tapaszta|ják meg.

6. Konferenciák és rendezvények szervezése és lebonyolítása

A Kossuth K|ub épÜ|etén be|Ü| |ehetőség Van nagyszabású konferenciák és rendezvények
lebonyolítására. technikai fe|szere|tségÜnk magas színvonalú. Eme|eti nagytermünk 200 fő, a

fo|dszinti k|ubterem pedig 80 fő befogadására a|ka|mas' Ezeken kívü| több oktatóteremme| is
rendeIkezÜnk, me|yekben e|őadásokat, tanfo|yamokat és konferenciákat Iehet szervezni.

JeIentősebb saját szervezésű és befogadott rendezvényeink, sorozataĺnk 2012 második felében:

Bank és tiĹrténetem - Történelemtanárok 22. országos Konferenciája
(2ot2' október 6.)

A konferencia tematikája a|apvetően a bankok és bankárok mú|tbeli tevékenysége és annak
háťtere megismertetésére, kapcso|ódó történe|mi érdekességek bemutatására irĺínyu|t. A
témát kÜlońösen aktuá|issá tette, hogy az új Nemzeti A|aptanterv hangsú|yt kíván he|yezni
a pénzügyi ismeretek oktatására. Ehhez kívánt kapcso|ódni a konferencia azza|, hogy
megvizsgá|1a: mi|yen a szerepe a bankrendszerre vonatkozó ismereteknek a

tort?nelámtanításban, mennyiben tudjuk e|ősegíteni a hétkoznapi életben már
né|külözhetet|enné vált, sokat (gyakran negatív poIitikai kontextusban) em|egetett.
pénzÜgyi intézmények va|ós szeiepének megismertetését a diákok számára. E|őadók
vo|takl'Simo' András, a Magyar Nemzeti Bank e|noke, Nagy Ba|ázs (docens, ELTE BTK),
Kövér Gyorgy (egyetemi taňár, ELTE BTK), Kaposi Zo|tán (egyetemi tanár, Pécsi
ĺudomáńyeóvetđm KTK), Csaba Lász|ő (akadémikus, egyetemitanár; CEU, Corvinus) és
SzentpéteriÁoĺm (oĺp Bank Tervezési és e|emzési főosztá|yvezető).

Gender és hagyományl Férfi írók nőképe és női írók az irodalomoktatásban
- a Magyartańárok Egyesületének konferenciája (20L2' november 17.)

Az e|őadások közÜ| néhány: Feminista kritikai szempontok és érte|mezési |ehetőségek,
Rejtőző hagyomány' 20, századi magyar női iroda|om, Nemi szerep|ehetőségek a 19.
századi magýa. iroda|omban, Nőa|akok, női ikonok a médiafe|Ületen, Tóth Krisztina Pixe|je
a magyarórán. E|őadtak: Zsadányi Edit, Menyhért Anna, Vaderna Gábor, Kapus Erika,
Marcża|i Ferenc, Kiss Noémi, Ba|ogh Eszter, Schi||er Mariann, Horváth Beáta, Hudáky Rita.



Az Agra Kulturá!is Utazási Társaság estje (2012. november 23.)

Négy kutató feszegette a kérdést: hogyan képze|hetjÜk e| az ázsiai művészetek
sokszínűségét, érzékelhető-e kapcsolatuk saját mú|tjukka|? Más ösvényeken haIadnak, a
tradíciók árnyékában tevékenykednek, va9y épp, hogy örökségÜk újraérte|mezésén
fáradoznak? Az e|őadások Kína, Tibet, Irán és jáva művészeteinek útkeresését mutatták
be.

. Erasmus Szabadegyetem (20L2, október 16. és november 20.)

Az Erasmus-osztöndíjprogram 25. éves évfordulója a|ka|mábó| indította útjára a Tempus
KözaIapítvány e|őadássorozatát, amelyen o|yan tehetséges fiata|ok adnak e|ő a |ehető
|egvá|tozatosabb terÜ|etekrő|, akik ifjú koruk e||enére már komoly szakmai sikereket é]tek
e|. Az év fo|yamán cisszesen 5 alkalomma| tartottak e|őadást'

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság délutánjai (2012 tavaszátó| havi egy aIka|om)

A Magyar Iroda|omtorténeti Társaság szervezésében havi rendszerességű e|őadássorozat
indu|t a Kossuth K|ubban 201Z-ben. Az őszi előadásokon neves irodalomkutatók tartottak
e|őadásokat. Vendégek vo|tak: Berka Attĺ|a, Széke|yhidi Zsolt, Szűts Zo|tán és Baranyi
Ferenc.

Szkeptikus Társaság estjei (2011 szeptemberétő| havonta egy aIka|om)

Az esteken a vitatémák között szerepe|tek többek kozött az otthonszülés témája, a
génmódosítás és az étrend-kiegészítők.

Bridzskt u b vasárnaponként

7. Kapcsolat JózsefvárossaI

Az e|mú|t fé| évben józsefuárosi megje|enésÜnket és kapcso|atunkat a kerÜ|ette| |egjobban a
Muzikum Ktub&Bisztró megnyĺtó Ünnepsége mutatta meg, amelyet Dr. Kocsis Máté polgármester úr
nyitott meg és tartott mé|tató beszédet.

Idén karácsonykor jótékonysági gyűjtést szerveztÜnk, az összegyűlt adományokat a kerÜ|eti
székhe|yű Józan Babák EgyesÜ|etnek juttattuk e|.

Közműve|ődési intézmény státuszunknak megfelelően, a kerÜlet |akói számára továbbra is
kedvezményesen Vagy ingyenesen biztosítjuk a részvéte|t kÜ|onboző rendezvényeinken, i||etve a
TIT József Atti|a Szabadegyetem programjában továbbra is jelen van, és évrőĺ évre sikeresebb a
Mesé|ő Pa|otanegyed c' sorozat, amĺ a kerü|et helytörténetébe enged betekintést. Tagjaink és a
Szabadegyetemet bér|ette| |átogatók közott a józsefuárosiak száma évente át|agosan 100-150 fő;
egyéb rendezvényeinken ez nehezen mérhető, de szabadegyetemi pro9ramfÜzetünke.t és aIkaImi
programjaink tájékoztatóját igyekszÜnk miné| több he|yre e|juttatni Józsefvárosban. oromÜnkre
szo|gá|, hogy fe|frissítettÜk kapcsolatunkat Józsefváros |apjáva|, a Szerkesztőség munkatársai részt
vesznek külonboző rendezvényeinken. Programjaĺnk szervezéséné| és kÜ|sős programok
befogadásáná|, ĺlIetve ve|Ük egyÜttműködve, figyeIembe vesszÍ.ik Józsefuáros CiviI Stratégĺai
programját; cé|unk, hogy ezen rendezvények va|ódi közcé|okat érjenek e|, a társada|om miné|
szé|esebb rétegét megszólítva.

Idén té|en igyekszÜnk csat|akozni a Muzikum Klub&Bisztró kínálatával a Józsefuáros Kártya
programhoz.

t-)aii:
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8. EgyÜttmíiködés civi! szakmai szervezetekke!

Programjaink magas szakmai és ku|turális színvona|ának fenntartásához, o|yan civiI szervezetekkeI
működÜnk egytitt, amelyek meghatározóak a magyar tudományos és ku|turális é|etben' Ezek közÜ|

néhány: CiviIek a PaIotanegyedért EgyestiIet, Budapest Ima9ine, TörténeIemtanárok Egy|ete,
Magyartanárok EgyesÜlete, TIT Stúdió Egyesü|et, Szkeptikus Társaság, Bolyai Pedagóg.iai
R|apitvány, Magyár Torténe|mi Társu|at, József Atti|a Kör, Szkarabeusz Pszicholó9iai MűheIy,
Ara'nye|mäTehéLséggondozó EgyesÜ|et, Magyar Szociá|is FórummozgaImakért A|apítvány, Eszmé|et
A|apítvány, PoIis Nemzetkozi Kulturá|is Egyesü|et'

9. Partnereink

Káro|i Gáspár Református Egyetem, Zsigmond Király Főisko|a, L,Harmattan Könyvkiadó, outdoor
Missĺon, Agra Ku|turá|is Utazási Társaság, Librĺ Könyvkiadó, Magyar Nemzeti Múzeum, Sze||emkép
Fotóisko|a, 5K Központ, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Magyar Tudományos Akadémia, Szabadtéri
Néprajzi Múzeum, ELTE, Francia Intézet.

Budapest, 2012. december 21.

Tisztelettel,

TIT
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1. Tehetséggondozá5

A XVIil' országos Tudományos és Technikai DiákaIkotó Kiállítást (OTTDK) a Tudomány
mindenkinek - A megújutó energiákkal és fenntarthatósággal kapcsolatos hazai eredmények
disszeminációja c. ĺÁľ'4op pá|yázatunk keretén be|ü| rendeztük meg 2013. május 11-én a Misko|ci
Egyetemen' A bíráIó bizoĽtság á|ta| elfogadott 28 (egyéni, i|letve néhány fős a|kotói csapatban
készÜ|t) diákalkotást hívtunk meg a Kiá|lításra. A legjobb 3 pá|yamű a|kotóibó| 1-1 fő diák (+ 1

csoportvezető kísérő) - mint magyar kü|döttség a kö|tségeĺk fedezése melIett, további 1 fő
önköltségen - részt fog venni a nemzetközi ESI 2013.n (Expo-Sciences Internationa| - Abu-Dzabi,
EgyesÜ|t Arab Emírségek, 2013. szeptember 13-19.). Né9y diák részt fog venni egy-egy álta|uk
vá|asztott szaktáborban. Négy íe|készítő pedagógus munkáját könyvutalvánnya| díjaztuk' Minden
alkotó diák munkáját ok|evé||e| ĺsmertÜk el. A rendezvényen a be|fö|di pályázókon kívü| további
kÜ|fo|dĺ (szerbiai) diákok is részt vettek.

2. Szabadegyetem

A TIT józsef Atti|a Szabadegyetem 2013-as tavaszi fé|évében összesen 10 ismeretterjesztćí
előadássorozatot és tanfolyamot hirdetett meg. A tervezett sorozatok közÜ| összesen 8 kurzus
indu|hatott el, a sorozatokon bérlette| résztvevők, i|letve az e|őadásokat aIkaImi|ag, napijeggyel
|átogatókka| egyÜtt összesen kb. 3600 fő részvételéve|. Az eddig is nagy népszeriíségnek örvendő
heIytörténeti, művészettörténeti, irodaImi és zenetörténeti kurzusaink me||ett meghirdettÜnk
gyássza|, a gyászfeldolgozással foglalkozó sorozatot és a Szkeptikus Társaságga| egyuttműködve a
Szkeptikus Akadémiáť.

3. III. Tudományfesztivál (2013' ápri|is 18-20.)

A Magyar Nemzeti Múzeumma|, a Bolyai Pedagógiai A|apítvánnya| és az outdoor Missionne|
egyĹjttműkodve idén harmadĺk a|ka|omma| rendeztÜk meg a TudományfesztiváIt' Helyszínei a
Kossuth K|ub, i||etve a Magyar Nemzeti Múzeum épÜ|ete és kertje vo|tak. A fesztivá| a maga
tudományos népszerűsítő és ,,street science,, je||egű ingyenes programjaiva| csat|akozott a Föld
Napja progra.msorozathoz, az ENSZ á|ta| 2013. évre meghirdetett Víztigyi EgyÜttműködés
Nemzetközi Évéhez, továbbá az ENSZ Évtĺzed a Fenntartható Fej|ődés oktatásáért, 2005-
2ot4 hazai rendezvénysorozataihoz. Az idei év témája volt a fenntartható vízgazdá|kodás a
víztakarékosság, a vízkész|etek szűkcissége, a vízi köz|ekedés lehetőségei, gyógyvizeink és a vizze|
kapcsolatos kutatások, innovációk.

A fesztivá| fővédnoke Tar|ós István, Budapest főpolgármestere, kormányzati védnöke: dr. t||és
Zoltán környezettigyi á||amtitkár, a kerÜ|eti védnokok: dr. Kocsis Máté, ]ózseíváros po|gármestere
és dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere vo|tak.

A Múzeumkert eIsősorban interaktív street science programokat kíná|t, mint az ökológiai szem|életű
gyermekfoglalkozások, tudományos innovációk bemutatása, a Duna Múzeum múzeumpedagógĺai
játékai, a vízi köz|ekedés eszközeinek kiá||ítása és ta|á|kozást híres spońo|ókka|. A Magyar Nemzeti
Múzeum épü|etében több, vízhez kapcso|ódó kiá|lítás is nyí|t erre az a|ka|omra, eme||ett
mu|timédiás bemutatók várták az érdek|ődőket. A Kossuth K|ub adott otthont a TudásPresszónak,
aho| tudományos talk-show keretében Dr. Fábri György beszélgetett a víz kapcsán a tudományos
élet szaktekinté|yeive|'

A Tudományfesztivá| |átogatóinak száma a három nap a|att összesen kb. 5ooo fő volt. Minden
kerilIeti isko|ának meghívót kapott az eseményre. ameIynek hatására összesen 11 iskolábó| (4 db
VIII. kerÜ|eti ĺsko|a, 5 db IX. kerÜleti isko|a, 1 db szakkozépĺskola, 1 db XVI. kerti|eti isko|a)' 49
osztály 996 tanu|ója vett részt szervezetten a fesztivá|oĺt
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A rendezvény legfontosabb szakmai hatásának és sikerének azt tartjuk, hogy eredménnye|
szó|ítottuk me9 a fiata|abb generáció tagjait' és erősítettÜk bennÜk, hogy nagy horderejű
problémák mego|dásához hozzá |ehet járuIni tudományos-technikai eszközökke|, programokka| is.
Rendezvćnytinkkc| a tudomónyos ismcretterjesztés nemes hagyományait éppúgy ápo|tuk, mint az
újító törekvéseket. Sokféle bemutatási, közlési, interpretácĺós eszközt á|łítottunk a tudásátadás és
a szem|é|etformá|ás céljába, és ezek igényes kivitelezése me||ett működtetésÜk ĺs kivá|óan
megvalósu|t, há|a a kieme|kedő kommunikációs és pedagógiai készségekke| bíró
interpretátoroknak, kísérőknek, animátoroknak'

4. Tudomány mindenkinek c. projekt

Tudomány mindenkinek - A megújuló energiákka| és íenntarthatósá9gaI kapcsoIatos hazai
eredmények disszeminációja címme|, konzorcĺumi partnerÜnkke|, a Misko|ci Eg,yetemme| tobb mint
136 mi|lió forint uniós támogatást nyertünk az Ú1 széchenyi Terv - TÁMoP keretében. A
támogatásból a megúju|ó energiákka| és a fenntarthatóságga| kapcso|atos programokat tartunk 2
éven keresztÜ|. A projekt fő e|emei: kutatói portrék bemutatása; vándorkiá||ítás, szabadegyetem,
csa|ádi nap hátrányos helyzetű kistérsé9ekben; online tudományos ismeretterjesztő portál;
tudományos műsorok készítése; nemzetkÖzi koníerencia.

Az e|ső rendezvényekre 2013. május 11-én, Miskolcon kerÜ|t sor. Egyrészt az OTTDK dontőjét ĺtt
rendezhettÜk meg, másrészt a 6 ál|omásos road show e|ső rendezvényét bonyo|ítottuk le' A
vándorkiá||ítás egyik kri|önlegessége a megúju|ó energia tanösvény, amely a nap, a víz, a szé| és a
biomassza energiáinak |ehetséges fe|használását hivatott szemlé|tetnĺ. A tanösvény me||ett egy
mobi|műhe|y is helyet kapott, aho| az érdek|ődők megismerhették a napko||ektorok hasznosítását.
A TudásPresszóban pedig tudományos ta|k-show keretében dr. Fábri György beszé|getett neves
hazai szaktekinté|yekkeI az energiagazdátkodás érdekessé9eirő|, többek között a megúju|ó
erőforrások szerepérő| a gazdaságban vagy a tudomány a|ka|mazásáról a megújuló energia
fej|esztésében. A road show második á||omása a környezetvéde|mi világnap a|ka|mábó| Porosz|ón,
a Tisza-tavi Ökocentrumban kapott helyet június e|ején. A vidéki városokba szervezett, a megúju|ó
energiákka|, az energiaszegénységge| és a|ternatív energiaforrásokka| fog|aIkozó szabadegyetemi
előadások 2oĹ3 őszén kezdődnek'

5. Péli Tamás Roma Értelmiségi Klub

A 2011 szeptemberében újraindított, heti rendszerességű, ingyenes k|ub céIja, hogy fórumot
teremtsen a politikai|ag megosztott magyarországi cigány érte|miség számára. Lehetőséget adjon a
közös gondo|kodásra, műve|ődésre, a roma ku|túra és a művészeti értékek fe|fedezésére,
megértésére. Fontos, hogy a kisebbségi ku|turá|is és sze|lemi élet megfe|elő szinten és módon
működjön a fővárosban, és a k|ub működéséve| elősegítsÜk az országon be|rj|ĺ ku|túrák közötti
párbeszédet. A keresztény-roma hagyományok és kezdeményezések kieme|t szerepet kapnak a
k|ub programkínálatában.

A klubban nemcsak roma művek, művészek, példaképek bemutatására kerül sor, de a fe|merü|ő
kérdések egyedi, roma nézőpontbó| kerÜInek megvi|ágításra. Az e|múlt ĺdőszak témái között
szerepelt többek között a magyarországi cigány fo|k|ór zenekarok he|yzete, lehetőségei, az újpesti
cigányok története, a gyermekkori tehetségrő|, annak kia|aku|ásáró| sző|ô előadás és beszé|getés,
sor kerÜ |t fi I mvetítésekre, táncestekre, kiá l | ításra és konce rtekre.
A k|ub művészeti vezetője Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész'

A fo|yamatos k|ubműködést nem tudjuk biztosítani, de egyedi eseményekkeI i9yekszünk
programokat kínálni,, i|yen volt a 2013. február 22-én megrendezésre kerÜ|ő Roma Hungarikum
elnevezésű est, ame|yen többek között íellépett a Roma Hungaricum egyÜttes, eme|lett a Romani
Design divatbemutató színesítette a programot, illetve i|yen esemény a 2013 júniusában nyílt
Szentandrássy István kiá||ítás és az ahhoz kapcso|ódó zenés tárlatvezetések.

l'ł.10B8 Budapest, Múzeum u- 7
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6. oktatás, képzés

6.1. Nyelviskola
2013 első íe|ében a Se|yemút Nyelviskola 27 tanfolyamot indított e| az a|ábbi nyelvekbő|: arab,
finn, indonéz, koreai, kínai, perzsa, török.

6.2. Káro|i Gáspár Református Egyetem
A Károli Gáspár Református Egyetem Bö|csészettudományi Kara rendszeresen használja e|őadások
cé|jára az épÜ|et e|őadótermeit.

7. Muzikum K|ub&Bisztró

Több éves előkészítő munka eredményeként kÜ|ön|eges zenei produkciókat befogadó, bemutató
nemzetközi k|ubot nyitottunk 2012 októberében a Kossuth Klub épületében.
A Muzikum értékalapú, a zenei sokfé|eség bemutatása iránt e|kote|ezett, k|ubszerűen működő
ku|turális centrum. A K|ub programkínálata ötvözni kívánja az önszerveződő rajongói és baráti
közosségekre épÜ|ő, rendszeresen ismét|ődő minőségi színpadi produkciókat, i||etve a tematikus
estek aIkalmait. Szemlé|etében je|en van a műfaji kategóriák átjárhatósága és a nyitottsá9 az új
kezdeményezések iránt. Zenei kínálatunkban megta|á|ható a világzene, a jazz, az underground és
az igényes e|ektronikus zene me||ett a hagyományos népzene és a komolyzene is. A Muzikum cé|ja
a magas színvonalú produkciókat bemutató e|őadóművészek, együttesek és csoportok támogatása
saját he|yszínen, hazai fesztivá|okon és nemzetkozi együttműködő partnereinkkeI kozos
rendezvényeken. Ennek érdekében a K|ub csat|akozott az utrechti székhelyű európai vi|ágzenei
k|ubhá|ózathoz, vaIamint stratégiai megá|lapodást kotött a párizsi székheIyű Théatre Lucernaire-re|
és a Maison des Cultures du Monde-da|.
Az e|mú|t fél évben tobbek között fellépett a Dagadana |engye|-ukrán vi|ágzenei íormáció, a Belga,
i||etve a Fami|y Tugedor fesztivá|on a Quimby tagjai mutatták be saját egytitteseiket.
A Muzikum biztosítja a Kossuth Klubban évtizedek óta fo|yó kulturális és oktatási tevékenység
színvonalasabb és kreatívabb megjeIenését, a rendezvények színesítését. Rendezvényeinken
szeretnénk a koncertek lebonyolítása mel|etL, a programokhoz kapcso|ódó gasztronómiai kíná|atta|
biztosítani a kötetlen és tarta|mas időtö|tés |ehetőségét. A Dagadana koncertjét |engye|-ukrán izek,
a kubai estünket kubai kÜlön|egességek, a busók kerÜ|eti |átogatását sokác-, a Roma Hun9arikum
rendezvényt cigány ételek egészítették ti.

Fontos számunkra, hogy bármi|yen program va|ósu| meg a klubban, a magas színvonalat és
kíná|atot vendégeink egy barátságos, emberkoze|i, otthonos, kornyezetére figye|ő atmoszférában
és a Pa|otanegyed egyik patinás műem|ék épÜ|etében tapaszta|ják meg.

8. Konferenciák és rendezvények szeľvezése és lebonyolítása

A Kossuth KIub épÜletén be|Ü| |ehetőség Van nagyszabású konferenciák és rendezvények
Iebonyo|ítására. Technikai feIszereltségünk magas színvona|ú. Eme|eti nagytermÜnk 200 fő, a
fö|dszinti klubterem pedig 80 fő befogadására aIkaImas. Ezeken kívÜl több oktatóteremme| is
rendeIkezünk, me|yekben e|őadásokat, tanfoIyamokat és konferenciákat Iehet szervezni.

]eIentősebb saját szervezésű és befogadott rendezvényeink, sorozataink 2013 e|ső felében:

. Gőbölyös József ,,Soma,, Alapítvány díjátadója (2013. január 11.)

.'Soma-d'rjként'' vonu| be a magyar újságírás történe|mébe az az elismerés, amel|ye| a
Gőbo|yos ]ózsef ,,Soma,, A|apítvány juta|mazza minden évben a |egjobb tényfe|táró
újsá9cikk szerzőjét. A díj e9ymi||ió forint, de a számokná| beszédesebb a gesztus, |évén az
a|apítvány egy tragikus gyorsasággal e|hunyt fiatal újságírónak ál|ít emléket. A díjátadóra
idén is a Kossuth K|ubban kerÜ|t sor.
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Az Agra Kulturális Utazási Társaság estjei (2013. január 18. és május 28.)

A téli Afganisztán-esten, az e|őadások mel|ett, Dr'.Toperczer Afganisztán - Más-képp című
megje|ent könyvét mutatták be, a tavaszi Tibet-est a Csoma Szobája Alapítvány és
társrendezésében va|ósuIt meg és szolgá|t az érdeklődőknek érdekes inŕormációkka| errő| a
kÜ|önleges országró|'

. Panoráma Vi|ágk|ub rendezvényei (2013. február 7. és április 18.)

A Panoráma Vi|ágklub civi| hálózata, az elmú|t tíz esztendőben- egyfajta sze||emi hídként -
|étrehozta a kapcsolatteremtés és egyÜttműködés lehetőségeit a honi tízmi||iós és a
határainkon tú| é|ő otmillió magyar számára. A Panoráma Vi|ágk|ub társklubjainak száma
2012 végén megha|adta a nyo|cvanat, átö|elve öt kontinens több mint fé|száz országát'
Magyarországon, a budapesti központon kívÜ| 16 megyében tevékenykedik. Ezek a
harmonikusan egyÜttműködő, egymássaI partneri és nem alá-Íölérendeltségi vĺszonyban
á||ó kisebb-nagyobb közösségek készek a magyar értékek és teljesítmények közvetítésére,
Magyarország jó hírnevének erősítésére szerte a nagyvilágban, befogadva más népek,
nemzetek értékeit, kultúráját is. KÜ|önböző rendszerességge| tartanak összejövete|eket,
fórumokat, konferenciákat, kuIturá|is és szórakoztató rendezvényeket. Kieme|t eseményÜk
az évenkénti, Budapesten és számos más te|epÜ|ésen me9rendezendő Magyar
Világta|álkozó, ame|y a határokon átíve|ő, sokszínű és kölcsonös e|őnyökre építő
kapcsolatteremtés és egyÜttm űködés fesztivá | jelIe9ű nyoIcna pos eseménysorozata.
A Kossuth Klubban az év fo|yamán négy a|ka|omma| tartanak rendezvényt, színes
programokat kínálva az érdeklődőknek.

Roma Hungarikum-est (2013. február 22')

A magyar cigányság zenéje, ipar- és képzőművészete, gasztronómiai sajátossága o|yan
nemzeti és európai kulturá|is érték, amelyre mé|tán bÜszke Magyarország, és ame|ynek
megőrzését és megújítását kieme|t fe|adatunknak tartjuk. Az est zenés tárlatvezetésse|
indult: roma képzőművészeket és a|kotásaikat ismerhették meg az érdek|ődők a Kug|erArt
Sza|on tár|atvezetője, a képek egy részének a|kotója, Amigo vezetésével. Majd sor kerÜ|t a
Romani Design divatbemutatójára és a Roma Hungaricum Aĺlami MűvészegyĹlttes
koncertjére. A művészegyüttes fiata| tagjai örökzö|d jazzda||amok mel|ett a Iegnagyobb
magyar zeneszerzők, Bartók, Kodá|y, Liszt, Hubay műveit játszották. Az est folyamán
Ba|ogh Margitka tradicioná|is cigány ételeit is megkósto|hatták a vendégek.

. Női titkot női szerepek - Nőnapi konferencia (2013. március 8.)

Mi|yenek a nők? És mennyit akarnak megmutatnĺ magukbó|? Fe|vá|lalnak-e o|yan
szerepeket, amelyeket kimondva vagy kimondat|anu|, a kozvé|emény csak a férfiaknak tart
fenn? A nemzetközi nőnap apropóján a Kossuth Klub és a Napraforgó Kulturá|is EgyesÜ|et
egy o|yan konferenciára hívta mindazokat, akiket érdeke|, hogyan é|nek va|ójában ma, a
XXI. század e|ején a nők: mi|yen |ehetőségek és kényszerek alkotják a női |ét kereteit,
me|yek azok a kérdések, ami a nőkkel kapcso|atban gyakran vagy éppen nagyon ritkán
merÜ|nek fö|'

. Mai magyar dráma . mai magyar szinház
A Magyartanárok Egyesületének konferenciája (2013. április 13.)

A mai magyar színházró| és a kortárs magyar drámáró| értekeztek olyan nagynevű e|őadók,
írók, mint Máté Gábor, Mohácsi János, Vidovszky Gyorgy, Spiró György, Tasnádi István,
Térey János és Egressy Zo|tán.

B
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. A portugál nyelv napja és fado koncert (2013. május 8.)

E|őadásokka|, kerekasztal-beszé|9etésekkel és könyvbemutatókkal ünnepeIték többek
között a Kossuth K|ubban is a portugá| nye|v napját, a Budapesti BraziI Nagykövetség, az
ELTE és a Camoes Intézet szervezésében. A Kossuth K|ubban tartott programon
kiál|ításmegnyitó, íado koncert és portói borkóstoló várta az érdek|ődőket. Nagy öromÜnkre
szo|gá|t, hogy a fado, mint szellemi ku|turális orökség kertj|hetett bemutatásra ná|unk.

. Kórusok Éjszakája (2013. május 11.)

A Kórusok Éjszakája e|nevezésij programsorozat egy dé|utáni koncertje, va|amint záró
rendezvénye a Kossuth K|ub épÜletében, a Muzikum K|ubban kerÜ|t megrendezésre'
EmelIett pedig az egész rendezvény ideje aIatt esőhe|yszínként Üzeme|tünk.

. ÁpriIy-est (2013. jrinius 19.)

A zenés fe|o|vasóesten ÁpriIy Lajos művei e|evenedtek meg.

. Szentandrássy István Kossuth-díjas festőmíivész kiállítása (2013. június 28-tól)

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész kiá||ításának megnyitóját zenei és táncos
e|őadás kísérte. A tár|at egész nyáron át megtekinthető a Kossuth Klubban;
kÜlönlegességként zenés tárlatvezetésekkeI kívánjuk színesíteni'

. A Magyar lroda|omtiirténeti Társaság dé|utánjai

A Magyar lroda|omtorténeti Társaság havi rendszerességű e|őadássorozat tart a Kossuth
Klubban. A tavaszi e|őadásokon neves iroda|omkutatók tartottak előadásokat.

. SzkePtikus Társaság estjei (2011 szeptemberétől havonta egy a|ka|om)

Az esteken a vitatémák között szerepeltek többek között a táp|á|kozás és a sav.bázis
egyensú|y, a védőo|tások, a téveszmék terjedése és a biofizikai orvos|ás.

. Bridzsklub vasá,rnaponként

9. Kapcso|at JózsefvárossaI

Az elmú|t fél évben józseívárosi megjelenésÜnket és kapcso|atunkat a kerÜ|ette| |egjobban egyrészt
a III. Tudományfesztivát c. rendezvényÜnk mutatta meg. Idén is nagy megtiszteltetés vo|t, hogy a
dr. Kocsis Máté po|9ármester úr e|fogadta a III, Tudományfesztivál védnöki címét és hozzájáru|t a
rendezvény megva|ósításához és sikeréhez. Nagy örömÜnkre szo|gált, hogy a kerĹjleti isko|ák
vezetői és pedagó9usai szívesen vették ĺe|kérésünket és egész osztá|yokat, évfo|yamokat hoztak e|

a III. Tudományfesztivát programjaira. A VIII., IX. és XVI. kerÜletből szervezett módon érkező
isko|ások száma e|érte az 1000 főt (49 osztá|y, 11 isko|a:4 db VIII. kerÜ|eti isko|a,5 db IX.
kerÜleti isko|a, 1 db szakközépisko|a, 1 db XVI. kerÜ|eti iskola).

Másrészt, Józsefuáros onkormányzatával többrétű egyÜttműködésben do|gozunk' Részt veszt]nk a
Palotanegyed Feszťivál - Európa Belvárosa elnevezésű programsorozatban, júniustó| kezdődően a
Kossuth Klub éprj|ete ad he|yet hétvégenként az Eszter-lánc mesezenekar, a BélamĹjhely -
hangmesterjáték gyerekembereknek című koncerteknek iIletve az Eťhnosound
Hangszersimogatónak és más gyermekprogramoknak. Eme||ett pedig a Józsefváros - Zene Város,
Zene Nyár c. sorozatában |áthatják és ha|lhatják Tabányi Antal prímást és zenekarát minden héten
pénteken és szombaton a Kossuth K|ub teraszán. Sokfé|e stí|us, ré9i da||amok, ci9ányzene
hegedűve|, 9itárra| és bőgőve| kcizvetítve egészen elvarázso|ja az éptjlet egyébként is
méltóságte|jes hanguIatát.
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Februárban együttműködtÜnk a busók kerÜ|etben tett |átogatása alka|mábóI. A környék bejárása
végén a Kossuth K|ubba érkeztek, aho| Szi|ágyi Demeter, a Palotanegyed önkormányzati
képviselője köszontötte őket. A Muzikum Bisztró mohácsi Íorra|t borral, sokác bab|evessel és
sza|agos fánkkal várta őket és az érdek|ődőket, akik megĺsmerkedhettek a sokác népzenével és
táncokka| is.

Közművelődési intézmény státuszunknak megfele|ően, a kerÜ|et Iakói számára továbbra is
kedvezményesen Vagy ingyenesen biztosítjuk a részvéte|t kt]lonböző rendezvényeinken, ĺ||etve a
TIT József Attĺ|a Szabadegyetem programjában továbbra is jelen van, és egyre sikeresebb a Mesé|ő
Paĺotanegyed c. sorozat, ami a kerÜ|et he|ytorténetébe enged betekĺntést. Tagjaink és a
Szabadegyetemet bér|ette| látogatók közott a józsefvárosiak száma évente át|agosan 100 fő;
egyéb rendezvényeinken ez nehezen mérhető, de szabadegyetemi programfÜzetÜnket és alka|mi
programjaink tájékoztatóját igyekszLink minél több helyre e|juttatni ]ózsefvárosban. Örömünkre
szolgá|, hogy fe|frissítettljk kapcsoIatunkat Józsefváros |apjáva|, a Szerkesztőség munkatársai részt
vesznek kÜ|önböző rendezvényeinken. Prograĺĺ{aink szervezéséné| és külsős programok
befogadásáná|, illetve ve|ük egyÜttműködve, figyelembe vesszük ]ózsefváros CiviI Stratégiai
programját; cé|unk, hogy ezen rendezvények va|ódi kozcé|okat érjenek el, a társadalom miné|
szé|esebb rétegét megszó|ítva. EgyĹlttműkodÜnk a CaPe programjaiva|, á||andó kapcso|atot tartunk
fenn, hogy értesÜljünk a kert]|et ku|turá|is életérő|, kozvetítsük azokat és közreműködjÜnk.

2012 te|én a Muzikum Klub&Bisztró kíná|atáva| csat|akoztunk a Józsefváros Kártya programhoz.

1o. Együttmíiködés civil szakmai szervezetekke!

Programjaink magas szakmai és kulturá|is színvonalának fenntartásához, o|yan civiI szervezetekke|
működünk egyÜtt, amelyek meghatározóak a magyar tudományos és ku|turá|is é|etben. Ezek közu|
néhány: Civilek a PaIotanegyedért EgyesÜ|et, Budapest Imagine, TöńéneIemtanárok Egy|ete,
Magyartanárok EgyesÜlete, TIT Stúdió EgyesÜ|et, Szkeptikus Társaság, BoIyai Pedagó9iai
Alapítvány, Magyar Történelmi Társulat, József AttiIa Kör, Szkarabeusz Pszicho|ógiai Műhe|y,
Aranye|me Tehetséggondozó EgyesÜ|et, Magyar Szociálĺs FórummozgaImakért Alapítvány, Eszmélet
A|apítvány, Napfogyatkozás Egyesü|et.

11. Partnereink

KároIi Gáspár Refoimátus Egyetem, Zsigmond Kirá|y Főiskola, Magyar Nemzeti Múzeum,
L,Harmattan Könyvkiadó, outdoor Mission, Miskolci Egyetem, A9ra Ku|turális Utazási Társaság,
Libri Könyvkiadó, Typotex Könyvkiadó, 5K Központ, Szabadtérĺ Néprajzi Múzeum, ELTE, Francia
Intézet.

Budapest, 2013. jú|ius 24.
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