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Tiszte|t Humánszolgáltatási Bĺzottság!

I. Előzmények
Budapest Józsefrárosi onkormányzat Képviselő-testiilete 68120|0. (III. 3.) számű határozatźtban döntött
aľról, hogy közművelődési megállapodást köt a TIT Kossuth Klub Egyesülettel, az onkormányzatkozmuve-
lődési feladatainak végľehajtása éľdekében. A megállapodás 2010 márciusában jött létre hatźrozat|anidĺóre'

II. A beteľjesztés indoka
A megállapodás 9. pontja e|őirja, hogy az Egyestilet évente két alkalommal írásos beszámolót jlfttat e| az
onkormányzatrészére minden év január 31-ig és július 31-ig tevékenységeiról.

III. Tényállási adatok
Honlapukon anól trájékoztatnak,hogy az Egyesület jogszabźůyban előírt önkormźnyzati feladatot e||átő gaz-
dálkodó szervezet, mivel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľos onkormányzatźlva| kötött közmiĺve-
lődési megállapodás alapján szerepet vá||a| az onkoľmányzatköte|ezően e|látandó, közművelődési feladata-
iban.

A megállapodás keretében a TIT Kossuth Klub Egyesület vállalta:
- alapszabá|yźtbanrögzitettközművelődésitevékenységekelvégzését,
- folyamatos tájékoztatást nýjt az tnkormányzat fe|é az á|ta|a szervezeÍt, illetve befogadott progľa-
mokról,
- a kerületi lakosok számźlra ingyenessé teszi, illetve kedvezménnyel kínálja programjait és képzéseit,
- a kerületi nemzetiségi önkoľmányzatok részéľe rendezvényhelyszíneket biztosít,

A Kossuth Klub közmiĺvelődési tevékenysége:
- aJózsefAttilaSzabadegyetemelőadássorozatainaklebonyolítása,
- tehetséggondozó pľogramok lebonyolítása,
- kozéleti rendezvények szervezése,
- pedagógus-továbbképzések szervezése, lebonyolítása,
- nyelvi képzések és vizsgák szervezése lebonyolításą
- jazzklub működtetése,
- tánchź,zprogramokszervezéselebonyolítása
- kiállítások szervezése kül<jnös tekintettel a keľület épített műemlékeinek bemutatására, illetve a kerü-
letben élő művészek reprezentáIására.

A Társulat megküldte af013.II. félévi beszámolóját, melyet aze|őterjesztéshez csatoltunk.

IY. Diintés tartalmának ľészletes ismeńetése
Az Egyesület anyagi támogatásban nem részesül, ezért az a|apszabźiyzatźtban és a megállapodásban rögzítetÍ.
tevékenységeket anyagi lehetőségei szerint valósítja meg.
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V. Diintés céljao pénzĺigyi hatása
A döntés célja, hogy az onkormányzat e|fogadja az Egyesti|et szerzódés alapján végzett munkáját. A beszá-
moló elfoga dása pénzijgyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályĺ ktiľnyezet ismeľtetése
A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáros Önkormányzat Képviselő-testĺilet és Szervei Szeľvezeti és

Működési Szabá|yzatáról szóló 25lf013. (v.f7.) önkormányzati rendelet 4' számi mellékleténekf. 1.7.
pontja szerint a Humánszo|gáttatási Bizottság dönt az Önkoľmányzatköznevęlés, közművelődési, kulturális,
sport, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása táľgykdrbe tartoző szeľződése paľtneľ te-
vékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáľól.

Mindezek alapj án kérem a határ o zati j avas lat e lfo gadását'

Határozatijavaslat

,.12014 év. (il. 03.) számú humánszolgźůtatási bizottsági határozat:

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy

1' elfogadja a TIT Kossuth Klub Egyesület f0I3 ' II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 4. mźtrcius 03.

f' köszönetét fejezi ki a TIT Kossuth Klub Egyesület munkatársainak a kerületi lakosok érdekében
végzett' munkájáéľt'

Felelos: polgármester
Határiđo: 2074' mźtrcius 03.

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|oterjesztés előkészítőjénekjavas|ata akozzététel módjá-
ľa: honlapon

A döntés végrehajtását végzó szewezeti egység: Humánszolgá|tatäsiÜgyosztály

Budapest, f0I4, februźr 24' 
/ ' ĺ,,ą l1.;,!Ą
dr. Bojsza Kľisztina\
igyosztá|yvezető
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Beszámo|ó a Kossutü Klub tevékenységeiről

20Ĺ3. július-december

1. Tehetséggondozás

2. Szabadegyetem

3. oktatás, képzés

4. Muzĺkum K|ub&Bisztró

5. Tudományok és Tehetségek Kertje

6. Tudomány mindenkinek c. projekt

7. Környezettudatosság és kulturá|is örökség c. projekt

8. Pé|iTamás Roma Érte|miségi Klub

9. Tehetségbarát he|yi és nemzetiségi önkormányzatok dí1átaoó, kulturális értékek és

eredmények reprezentá|ása tehetséggondozó szervezetek bevonásával. va|amint a magyar

tehetséggondozó intézményrendszer bemutatása tematikus programsorozat revén

10. Konferenciák és rendezvények szervezése és lebonyolítása

1 1. Kapcsolat Józsefuárossa|

12. Együttmiiködés cĺvil szakmai szervezetekkel 
::

13. Partnereink
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1. Tehetséggondozás

Idén őssze| tizenkilencedik a|kalommal hirdettĺik meg az országos Tudományos és Technikai
Diál<alkotó Kiállítást, amety a 2014-as évben az Új szécnenyi Terv keretében e|nyert támogatássa|
fog megva|ósulni.

2. Szabadegyetem

A TIT József Atti|a Szabadegyetem 2013-es őszi fé|évében összesen 23 ismeretterjesztő
e|őadássorozatot és tanfolyamot hirdetett meg. A tervezett sorozatok közti| összesen 20 kurzus
indu|t e|, a sorozatokon bér|ette| résztvevők, i|lewe az e|őadásokat a|kaImi|ag, napUeggye|
|átogatókka| egyritt łjsszesen kb. 3600 fő részvételéve|. Az eddig is nagy népszeríiségnek öruendő
he|ytörténeti, mtivészettörténeti, iroda|mi és zenetörténeti kurzusaink me|lett meghirdettünk a
pszicho|ógiáva|, zarándok|attal, kínai és muszlim ku|túrávaI fog|alkozó sorozatokat.

3. oktatás' képzés

3.1. Nyelviskola

2013 második fe|ében a SeIyemút Nye|visko|a 24 tanfolyamot indított e| az a|ábbi nye|vekbő|: arab,
finn, indonéz, koreai, kínai, perzsa, török.

3.2. Károli Gáspár Református Egyetem

A Káro|i Gáspár Református Egyetem Bö|csészettudományi Kara rendszeresen használja e|őadások
cé|jára az épÜlet e|őadótermeit.

4. Muzikum Klub&Bisztró

Több éves e|őkészítő munka eredményeként kÜ|önleges zenei produkciókat befogadó, bemutató
nemzetközĺ k|ubot nyitottunk 2012 októberében a Kossuth K|ub épü|etében.

A Muzikum értéka|apú, a zenei sokfé|eség bemutatása iránt e|köte|ezett, klubszerűen működő
ku|turális centrum. A Klub programkiná|ata ötvozni kivánja az önszerveződő rajongói és baráti
kozösségekre épÜ|ő, rendszeresen ismét|ődő minősegi színpadi produkciókat, illetve a tematikus
estek a|kalmait. Szem|életében je|en van a műfaji kategórĺák átjárhatósága és a nyitottsĺg az új
kezdeményezések iránt. Zenei kíná|atunkban megta|á|ható a vi|ágzene, a jazz, az underground és
az igényes elektronikus zene me|lett a hagyományos népzene és a komolyzene is. A Muzikum cé|ja
a magas színvonalú produkciókat bemutató előadóművészek, egyÜttesek és csoportok támogatása
saját helyszínen, hazai fesztivá|okon és nemzetközi együttműködő partnereinkkel közös
rendezvényeken. Ennek érdekében a Klub csatlakozott az utrechti székhe|yű európai világzenei
k|ubhá|ózathoz, valamint stratégiai megá||apodást kötött a párizsi székhe|yű Théatre Lucernaire-rel
és a Maison des Cultures du Monde-dal.

A Muzikum biztosítja a Kossuth Kĺubban évtizedek óta fo|yó ku|turá|is és oktatási tevékenység
színvona|asabb és kreatívabb megje|enését.

Rendezvényeinken szeretnénk a koncertek lebonyo|ítása mel|ett, a programokhoz kapcso|ódó
gasztronómiai kíná|attat biztosítani a kötet|en és tarta]mas időtöltés lehetőségét.

Fontos számunkra, hogy bármi|yen prograĺn va|ósul meg a klubban, a magas színvona|at és
kínálatot vendégeink egy barátságos, emberközeli, otthonos, környezetére figye|ő atmoszférában
és a Pa|otanegyed egyik patinás műemlék épÜletében tapasztalják meg.

I
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5. Tudományok és Tehetségek Kertje - Múzeumkert (2013. szeptember 21.)

A 2013-as évben már három városban megrendezett Jövő Hídja programsorozat fo|ytatásaként
Budapesten keri.jlt megrendezésre a Tudományok és Tehetségek Kertje nevű esemény, amelynek
szervezésében az Egyestllet is szerepet válla|t.

A rendezvényen o|yan érdekességek várták a látogatókat, mint az ún. tÍíztornádó, intel|igens
robotok, a|ternatív hajtású járművek, eme||ett e|őadások, programok, kiál|ítások várták az
érdeklődőket a tudományok, a techno|ógia, az innováció, a környezetvéde|em és a
tehetséggondozás világábó|. A rendezvényen 24 kiá||ítói stand je|ent meg ötĺeteivel, újításaival,
tevékenységéve|,24 e|őadás várta a kb. 9000 fő |átogatót.

6. Tudomány mindenkinek c. projekt

Tudomány mindenkinek - A megúju|ó energiákkal és fenntarthatósággal kapcso|atos hazai
eredmények dĺsszem|nációja címmel, konzorciumi par.tnerunkkel, a Miskolci Eg.yetemme| tobb mint
136 mil|ió forint uniós támogatást nyertünk az Új Széchenyi Terv - TAMOP keretében. A
támogatásból a megújuló energiákka| és a fenntarthatósággal kapcsolatos programokat tartunk 2
éven keresztÜl' A pĄekt fő elemei: kutatói poftrék bemutatása; vándorkiá||ítás, szabadegyetem,
csa|ádi nap hátrányos helyzetri kistérségekben; online tudományos ismeretterjesztő portá|;
tudományos műsorok készítése ; nemzetközi konferencia.

Az e|ső rendezvényekre 2013. május 11-én, Misko|con kerÜlt sor. Egyrészt az OTTDK d<intőJét itt
rendezhettÜk meg, másrészt a 6 á||omásos road show e|ső rendezvényét bonyolítottuk |e. A
vándorkiál|ítás egyik külön|egessége a megúju|ó energía tan<isvény, amety a nap, a víz, a szé| és a
biomassza energiáinak lehetséges fe|használását hivatott szem|é|tetni. A tanösvény me||ett egy
mobilműhely is he|yet kapott, aho| az érdek|ődők megismerhették a napko||ektorok hasznosítását.
A TudásPresszóban pedig tudományos ta|k-show keretében dr. Fábń György beszé|getett neves
hazai szaktekinté|yekkeI az energiagazdá|kodás érdekességeirő|, tobbek között a megriju|ó
erőforrások szerepéről a gazdaságban vagy a tudomány alkalmazásáról a megújuló energia
fejlesztésében. A road show második állomása a kömyezetvéde|mi világnap alkaĺmából Poroszĺón,
a Tisza.tavi okocentrumban kapott he|yet június e|ején, majd Özdon várták programokkal az
érdek|ődőket szeptember közepén.

A vidéki városokba szervezett' a megúju|ó energiákkaĺ, az energiaszegénységgel és alternatív
energiaforrásokka| fog|a|kozó szabadegyetemi előadások 2013 őszén kezdődtek Egerben és
Mĺskolcon, olyan témákat mutatva be középĺsko|ás diákoknak, mint a fosszi|is és nuk|eáris energia,
a megúju|ó energiaforrások, energiabarkács ot|etek és a szalmabála építészet.

7. Környezettudatosság és kulturális örökség c. projekt

^z 
Úĺ Széchenyi Terv keretében, 33 mil|ió forintos támogatásbó| megva|ósu|ó projekt a

hagyományos népi kultúrában és gazdálkodásban eredendően meg|évő kcirnyezettudatos szemlé|et
kÜ|önböző formáit, va|amint ezek aktuá|is, a XXI. század társada|mi és környezeti kihívásaĺhoz
i||eszkedő alkalmazási |ehetőségeĺnek bemutatását tűzte ki célul'

Céljainkat két nagy múltú fesztivá|hoz, a Karcagi Birkafőző Fesztivá|hoz és a Mohácsi Busójáráshoz
csatlakozva, annak keretein belÜ] szervezett szem|é|etformá|ó rendezvénysorozatta] és ezekhez
kapcsolódó kiadványok, filmek segítségével szeretnénk e]érni. A rendezvénysorozathoz mindkét
esetben kapcsolódĺk egy két hónapon keresztti| tartó tanu|ói verseny is, ennek meghirdetésére
kerü|t sor 2013 őszén.

A rendezvényekre a tervek szerint 2014 februárjában és jriniusában kerül sor, Mohácson és
Karcagon.
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8. Péti Tamás Roma Értelmlségi xlub

A zolt szeptemberében újraindított, heti rendszerességű, ingyenes klub cé|ja, hogy fórumot
teremtsen a po|itikai|ag megosztott magyarországi cigány érte|miség számára. Lehetőséget adjon a
kozös gondoĺkodásra, műve|ődésre, a roma ku|túra és a míjvészeti értékek felfedezésére,
megértésére. Fontos, hogy a kisebbségi kulturális és szel|emi é|et megfelelő szinten és módon
miiködjön a fővárosban, és a k|ub működésével e|ősegítsük az országon be|tl|i ku|túrák kĺizötti
párbeszédet. A keresztény-roma hagyományok és kezdeményezések kiemelt szerepet kapnak a
klub programkínálatában.

A k|ubban nemcsak roma művek, művészek, pé|daképek bemutatására kertil sor, de a felmerÜ|ő
kérdések egyedi, roma nézőpontból kerü|nek megvi|ágításra. A k|ub művészeti vezetője
Szentand rássy Istvá n Kossuth-díjas festőm ijvész.

A fo|yamatos k|ubműkodést nem tudjuk biztosítani, de egyedi eseményekke| igyekszÜnk
programokat kíná|ni, ilyen a Gangesz Rigmusok e|nevezésű sorozat, ame|yet iroda|mi sza|on, egy-
egy roma kultúrábó| érkezett zenekar koncertje, majd roma táncház színesít.

9. Tehetségbarát he|yi és nemzetiségi önkormányzatok díjátadő, ku|turá|is értékek és
eredmények reprezentálása tehetséggondozó szervezetek bevonásáva!, valamint a
magyar tehetséggondozó intézményrendszer bemutatása tematikus programsorozat
révén

9.1. Tehetségbarát helyi és nemzetiségi łinkormányzatok đíjátadó

pc. EgyesÜlet szervezésében kerÜltek átadásra a -Tehetségbarát helyi és nemzetiségi
önkormányzaťok,, e|ismerések díjai, ametyet az Ernberi Erőforrások Minĺsztériuma e|ső alkalornma|,
a Nemzeti Tehetség Program keretén be|ü| hirdetett meg. Az e|ismeréseket Dr. Hoffmann Rózsa,
közneve|ésért fe|elős ál|amtitkár 2013. december 6-án adta át a Nemzeti Múzeum dísztermében.

A díjazásban részesü|ő önkormányzatok a 2013-as év során a tehetséggondozó és -segítő
tevékenységi formákban részesü|t fiata|ok létszáma, a tevékenység érte|mezésének
differenciá|tsága, az önkormányzat működési feltételeive| arányos mértéke, va|amint regionális,
országos vagy nemzetközi szintű kapcso|ódásának kiépítettsége alapján részestiltek e|ismerésben,
a díjak között szerepe|t kü|fö|di tanulmányút, művészeti aIkotótábor és múzeumpedagógia
látogatás.

9.2. Kulturális értékek és eredmények reprezentá!ása hat vidéki tehetséggondozó
szervezet bevonásával, valamint a magyar tehetséggondozó intézményrendszer
hatékonyságát és sikerességét szem|éltető lnspiratív pé|dák bemutatása három napos
tematikus programsorozat révén

9.2.Ĺ. Kulturális értékek és eredmények reprezentálása hat vidéki tehetséggondozó
szervezet bevonásával

2013. december 6-án dé|után a Kossuth K|ub dísztermében mutatkoztak be tehetséggondozó
szervezetek álta| támogatott o|yan fiatalok, akik sikeresen mérettették már meg magukat
kÜ|önboző tehetséggondozó versenyeken. A produkciók kozött vo|t a szo|noki Kodá|y Zoĺtán Iskola
kórusának hangversenye, a Tatai Református Gimnázium diákjának harmonikajátéka,
püspöktadányi autentikus cigányzenét ;.átszó formáció bemutatója, az ún. Komp|ex Instrukciós
Programma| ismertté váĺt hejőkeresztúri iskola tanulóinak bemutatoja fej|esztő típusú
tábIajátékukró|.
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9.2.2. A magyar tehetséggondozó intézményľendszer hatékonyságát és sikerességét
szemtéttető inspiratív pétdák bemutatása három napos tematikus programsorozat ľévén

2013. december 7-én, a Kossuth K|ub dísztermében lépett fel a The Bits elnevezésrj formáció, akik
fiatal pá|yakezdő zenészekként 2013-ban a|apították meg a Kossuth Klub tehetséggondozó
tevékenységéve| összhangban a The Bits e|nevezésű formációt. A zenekar céUa, hogy a,60-as, "7o-
es évek stílusirányzatait reaKiválva és új hangzłísvi|ágba ágyazva tematikus koncertprogramot
ál|ítsanak össze és a Kossuth Klub nagyszínpadán havi rendszerességge| ezeket bemutassák'

Az Egyesü|et álta| szervezett háromnapos rendezvénysorozat záró eseményeként december 8-án a
Budapest Bár zenekar dupla koncertet adott elő, aho| a széles nagyköztinség megismerhette a
zenekar által képviselt hagyományokat, i||etve fiata| tehetséges zenészek inspirációt meríthettek. A
zenekar több évtizedes múltra visszatekintő Rajkó Tehetséggondozó Program hallgatói voltak,
melynek keretében a hagyományos kávéházi cigányzene a|apjait elsajátították. A tehetséggondozó
képzést követően a zenekar tagjai az e|sajátítot! hangzásvi|ágát xxl. századi Íormába öntötték. Az
e|múlt évek során a zenekar nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos pontján nagy sikerrj
konceĺteket adott, ennek révén a magyar ku|túra számára nagy je|entőségge! bíró hagyományt
magas színvona|on ápo|ják és fej|esztik tovább.

1o. Konferencĺák és rendezvények szeľvezése és lebonyo|Ítása

A Kossuth Klub épületén belÜl |ehetőség van nagyszabású konferenciák és rendezvények
|ebonyolítására. Technikai felszere|tségÜnk magas színvonalú. Eme|eti nagytermünk 200 fő, a
fö|dszinti klubterem pedig 80 fő befogadására a|ka|mas. Ezeken kĺvÜl több oktatóteremme| is
rende|kezünk, me|yekben előadásokat, tanfo|yamokat és konferenciákat |ehet szervezni.

]e|entősebb saját szervezésű és befogadott rendezvényeink. sorozataink 2013 második fe|ében:

. ,Cogito.díi (2013. szeptember 20.)

Tizedik a|ka|ommal kerül sor a L,Harmattan Könyvkiadő, az ELTE BTK Filozófia Intézete és
a Magyar Fi|ozófiai Társaság által közosen a|apĺtott Cogito-dĺj Ĺinnepélyes átadására a
Kossuth Klubban. A magyar fi|ozófiai é|etben egyedülá||ó szerepet betii|tő díjjal a
kuratórium tagjai, Dr. Kelemen János akadémikus, a kuratórium e|nöke, Dr. Boros Gábor
egyetemi tanár, Gyenes Ádám, a L,Harmattan Kiadó igazgatója, Dr. Ste|ger Korné|
egyetemi tanár és Dr. Zvolenszky Zsófia minden évben a legsikeresebb doRori disszeftáció
íĄát ttintetik ki. A bronz emlékpĺakettel lárő díj presztízsét tovább növe|i a L,Harmattan
Kiadó gondozásában megjetenő Cogito Könyvek sorozat, me|yben a d,ljazott művek látnak
napvi|ágot. Az elmúlt tíz évben egy mind meghatározóbbá váló filozófusgeneráció
pub|iká|ta e|ső könyvét ebben a sorozatban.

o Mire emlékszilnk? . A közösségl memórla szelektivitás llagyarországon és a
nagvlilágban -
A Történe|emtanárok Egy|etének 23. orczágos Konferenciája (2013. október 12.)

A Történelemtanárok Egy|ete 2013. évi konferenciáját a nemzeti em|ékezet témakorének
szente|i. A ko||ektív és egyéni emlékezet kutatása nem számít te|jesen ť'jnak vagy
szokat|annak a történettudományban, mégis az utóbbi időben szokatlanu] é|énk érdek|ődés
tapaszta|ható e témakörben. A konferencián neves e|őadók (Gyáni Gábor, Csepe|i Gyorgy'
Mózes Mihá|y, Fiziker Róbert , Szarka Lasz|ó)bevonásáva| arra keresték a választ, hogy mi
je||emzĺ á|talában egy nemzeti közösség ko|leKív emlékezetét, mikor és miért vá|ik
sze|ektívvé, irányítható.e a kol|ektív tĺirténelemkép a mindenkori hatalom részéről, s
mindezek összevetése a kÜlönböző európai em|ékezeti sémákkal, kü|önös tekintettel a
Magyarorszá g ga| szomszédos országok népe ire.
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. Rongyszőnyegek, szimfőniák, mítoszok. SzületégtaPi konferencia Weöres

Sándorről - A Magyartanárok Egyesü|etének konferenciája (2013. november 9.)

A konferencián tobbek között e|őadtak Radnóti Sándor, Harmath Artemisz, Margócsy
István, Spiró György, Szi|ágyi Márton, Ha|ász Péter.

. Mindenkinek van egY filmje - Dlgitális tiińénetme#lés: oktatás . önismeret -
önkifejezés. Az Anth]opolis Egyesület szeľvezésében (november 29.)

A középisko|ai torténe|emtanításban a|ternatív oktatási módszert jelenthet a digitáĺis
töfténetmesélés, ame|ynek tematikus rendezvényen bemutatták azokat az egy.két perces
kisvideókat is, ame|yeket középisko|ás diákok készítettek a vészkorszakró|. A kisfilmek
bemutatásáva| záru|t |e a 'Soá családi narratívái'. e|nevezésrj projekt |eg|átványosabb
szakasza. Ennek részeként vettek részt szerte az országbő| középisko|ai pedagógusok az
Anthropo|is Egyesĺi|et képzésén, ahol e|sajátíthatták a digitá|ĺs töfténetmesé|és technikáját
és fe|használásl |ehetőségeit, hogy aztán isko|áikba visszatérve saját pedagógiai
módszereik szerint szakkörökben tog|a|kozzanak a diákokkal, akik e|készíthetik saját
kisfi|mjÜket. A projektben résztvevő diákok fe|adata az vo|t, hogy keressenek a
holokausztta| <isszefüggő o|yan történeteket vagy tárgyi em|ékeket, amelyekhez va|amilyen
módon szemé|yesen is kötődnek. Ezekhez aztán fotókat, képanyagot kel|ett keresniük,
majd egy rövĺd forgatóktinyvet írnĺ, és saját szavaikkal e|mondani, rögzíteni a töfténetet.
Végü| a képek és a hanganyag összekomponá|ásával szü|ettek meg a hol megrázó, hol
e|gondo|kodtató, vagy éppen bájosan sze|íd kisfi|mek. A szervezők abban bíznak, a projekt
után a módszeft több isko|a is átveszi, és érdek|ődést mutatnak majd az
oktatásszervezéséft fe|elős kormányzati szervek is, kÜ|önös tekintette| a küszöbön áĺló
HoIokauszt.erĺllékév programsorozatra'

. Panoráma Vitágklubok (2013. szeptember t7. és november 7.)

A Panoráma Vi|ágk|ub civi| hálózata, az elmú|t tíz esztendőben- egyfajta sze||erni hídként -
létrehozta a kapcso|atteremtés és egyÜttműködés |ehetőségeĺt a honi tízmilliós és a
határainkon túl élő ötmillió magyar számára. A Panoráma Vi|ágklub társk|ubjainak száma
2012 végén meghaladta a nyo|wanat, átö|e|ve ĺit kontinens több mint fé|száz országát.
Magyarországon, a budapesti kĺizponton kívÜ| 16 megyében tevékenykedik. Ezek a
harmonikusan egyÜttműködő, egymássaI partnerĺ viszonyban á||ó kisebb.nagyobb
közösségek készek a magyar éftékek és teryesítmények közvetítésére, Magyarország jő
hírnevének erősítésére szerte a nagyvilágban, befogadva más népek, nemzetek éftékeit,
kultúráját is. KÜlönböző rendszerességgel tartanak összejöveteleket, fórumokat,
konferenciákat, kulturá|ĺs és szórakoztató rendezvényeket. Kiemelt eseményÜk az
évenkénti, Budapesten és számos más településen megrendezendő Magyar Vĺlágta|á|kozó,
amely a határokon átĺve|ő, sokszínű és kö|csönös e|őnyökre építő kapcso|atteremtés és
e9yüttműködés fesztivál je||egű nyo|cnapos eseménysorozata.
A Kossuth Klubban az év fo|yamán négy a|kaIomma| tartottak rendezvényt, színes
programokat kíná|va az érdek|ődőknek'

Fiatal magyartanárok klubla (havonta egy alka|omma|)

A havonta tartott k|ubnapokon várják a néhány éve magyartanárként do|gozó vagy csak
most kezdő pedagógusokat, aho| hasonló élethe|yzetben |évő, talán hason|óan gondolkodó
ko||égákka| ta|álkozhatnak egymássa|, és aho| módszeftani segítséget is kaphatnak a
tanítás során feĺmerüĺő probĺémák megoldásához.

Szkeptikus Társaság estjei (2011 szeptemberétő| havonta egy a|ka|om)

Az esteken a vitatémák között szerepe|tek tobbek között a viselkedési kozgazdaságtan,
avagy miért teszi nehezebbé, egyben fontosabbá a szkeptikusok tevékenységét a
viseIkedési közgazdaságtan, vaIamint, hogy a bizonyítékokon alapu|ó oruos|ás mára
kia|aku|t normarendszere nem jelent automatikus biztosítékot a tévedések, tévutak,
e|fogultságok, a gyógyítás érdekeive| szemben más érdekek érvényesülése e|len - így a
kritikának megvan a maga he|ye.
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1 1. Kapcsolat Józsefváľossal

Az elmú|t fé| évben a Józsefuárosĺ onkormányzatta| intenzív ku|turá|is egyĹittműködést ápolt
Egyesü|etÜnk. Többek közĺjtt a Kossuth K|ubban volt a Pa|otanegyed Fesztivál megnyitó
[innepsége, ame|yet Kocsis Máté po|gármester úr nyitott meg, ezt követően mind a Kossuth K|ub
épÜ|etében mind a Kossuth Klub á|ta| iizemeltetett múzeumkerti kulturális és szórakoztató
|étesítményben több koncertet és gyerekprog ra mot bonyo| ítottun k |e.

Karácsonykor, a tavalyi kezdeményezéshez hason|óan, jótékonysági gyűjtést szerveztünk, az
összegyri|t adományokat a kerületi székhelyű Józan Babák Egyesületnek juttattuk e|.

Közművelődési intézmény státuszunknak megfe|elően, a kerület lakói számára továbbra is
kedvezményesen Vagy ingyenesen biztosĺtjuk a részvéte|t kü|önböző rendezvényeinken, iltetve a
TÍT József Atti|a Szabadegyetem programjában továbbra is Jelen van, és évrő| évre sĺkeresebb a
Mesé|ő Palotanegyed c. sorozat, ami a kertjlet helytörténetébe enged betekintést. Tagjaink és a
Szabadegyetemet bér|ette| látogatók köztitt a józsefuárosiak száma évente át|agosan 100-150 fö;
egyéb rendezvényeinken ez nehezen mérhető, de szabadegyetemi programfťizetünket és alkaĺml
programjaink tájékoztatóját igyeksztink miné] több he|yre e|juttatn. Józsefvárosban. orömünkre
szo|gá|, hogy fe|frissítettÜk kapcso|atunkat Józsefuáros |apjáva|, a Szerkesztőség munkatársai részt
vesznek kü|önbtző rendezvényeinken. Programjaink szervezésénél és külsős programok
befogadásánál, illeWe ve|ük egyÜttműködve, figyelembe vesszük Józsefváros Civil Stratégiai
programját; cé|unk, hogy ezen rendezvények valódi közcélokat érjenek el, a társadalom miné|
szé|esebb rétegét megszó|ĺWa.

A Muzikum Klub&Bisztró kíná|atával csatlakoztunk a Józsefuáros Kártya programhoz.

12. Együttmíikłidés civil szakmai szervezetekkel

Programjaink magas szakmai és ku|turá|is színvonalának fenntartásához, o|yan civi| szervezetekkel
működünk egyÜtt, amelyek meghatározóak a magyar tudományos és ku|turá|ls életben. Ezek közül
néhány: Civilek a Pa|otanegyedért Egyesü|et, Budapest Imagine, Tĺirténeĺemtanárok Egytete,
Magyartanárok EgyesiiIete, TIT stúdió Egyesü|et, Szkeptlkus Társaság, Bo|yai Pedagógiai
Alapítvány, Magyar Történe|mi Társulat, József Attila Kör, Szkarabeusz Pszichológiai Műhely,
Aranye|me Tehetséggondozó Egyesü|et, Magyar Szociá|is FórummozgaImakért Alapítvány, Eszmélet
A|apíwány, Napfogyatkozás EgyesÜ|et, Polis Nemzetközi Kulturális Egyesü|et.

!3. Partnercink

Károli Gáspár Református Egyetem, Zsigmond Kirá|y Főiskola, Magyar Nemzeti MrÍzeum,
L,Harmattan Könyvkiadó, outdoor Mission, Misko|ci Egyetem, Agra Kulturá|is Utazási Társasíg,
Libri Konyvkladó, Typotex Könyvkiadó, 5K Központ, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ELTE, Francia
Intézet.

Budapest, 2014. január 31.
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