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Emb eri Eľőforrás Bizottsága

előterjesztő neve: dr. Bojsza Kľisztina Humánszolgáltatási LJgyosztá|yvezető

EL.TERJESZTÉ' 
..,...sz. napirend

az Embęri Erőfonás Bizottság f0I6. mĺíĺcius 2-i ülésére

Tárgy: Javaslat a TIT Kossuth KIub Egyesiilet 2015. II. fétévi tevékenységéľől szĺólĺó beszámolĺí
elfogadásáľa

Előterjesztő: đr. Bojsza Kľisztina ugyosztá|yvezetó
Készítette: Novák Imľe HumánszoLgźitatźtsi Ügyosztály

A napirendet nyilvános ülésen kell taľgyalni.
A dönté s elfo gadásáh o z e gy szeru szav azattobb sé g szfü sé ge s.
Męlléklet: 1 db

Tisztelt Emberi Eľőfoľľás Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése
Budapest Józsefurĺrosi onkoľmźnyzat Képviselő-testülete 68120110. (III. 3.) szálmtĺ hattrozatában
döntött aľľól, hogy közmúvelődési megállapodást köt a TIT Kossuth Klub Egyesülettel (a
továbbiakban: EgyesĹilet) az Önkoľmányzatközmíivelődési feladatainak végľehajtása érdekében. A
me gáll ap o d źs 20 | 0 maľciusában j ött l étre hatáĺ ozatlan' i dőre.
A megállapodás keretében az EgyesĹilet v źi|alta:.

-alapszabźiyábanrögzítettközművelődésitevékenységeke|végzését,
- folyamatos tájékoztatást nyújt az onkormáĺyzaÍ. fe|é az źita|a szervezett, illetve befogadott

programokĺól,
- a keľiileti lakosok szźlmźra ingyenessé teszi, illetve kedvezménnyel kínálja programjait és

képzéseit,
- a keľiileti nemzetiségi önkormźnyzatok részéte rendezvényhelyszíneket biztosít.
- a közművelődési tevékenysé g rész|etezése:

- aJózsefAttilaSzabadegyetemelőadássoľozatainaklebonyolítása,
. tehetséggondozó programok lebonyolítása,
- kozéleti rendezvények szewezése'
- pedagógus-továbbképzések szervezése, lebonyolítása,
- nyelvi képzések és vizsgfü szervezése lebonyolítása,
- jazzklub működtetése,
- tźnchźniprograrrlokszewezéselebonyo|itása,
- kiállítások szervezése kiilĺjncĺs tekintettel a keľiiletben élő művészek reprezentá|áséra.
Az Egyesület elkészítette a 20|5.II. félévi beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A
beszámolóban t<jbbrétÍĺ együttműködésről számolnak be a józsefuaľosi iskolákkal, diiákokkaL és az
itt élő lakosokkal, egyesiiletekkel, amely hozzájźrú a keľület kulturális életének gazdagodźlsźůloz.
Progľamj aikon átlagosan 1 00 j ózsefuĺárosi |źtogatő vesz részt évente.
Az Egyesület a közmiĺvelődési megállapođás keľetében anyagi támogatásban nem részesül, ęzétt az
a|apszabźůyában és a megáLlapodásban rogzíteÍt tevékenységeket arryagi lehetőségei szerint
valósítja meg. Az Egyesület szźlmta|an civil szervezeÍte| mfüödik egyiitt, akik köztil többen a
Kossuth Klubban taľtották rendezvényeiket, konferenciźikat, melyek közérdekÍi témákat elemeztek.
Progľamjaikľól szóló fudósítások ľendszeresen megielennek a Józsefuiíros című lapban.
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II. A beteľjesztés indoka
A megállapodás 9. pontja előírja, hogy az Egyestilet évente két alkďommal írásos beszámolót juttat
el az onkormźnyzat tészére minden év januaľ 31. és július 3|. napjáig tevékenységérőI, melynek
elfogađása a Tisztelt Bizottság hatáskcirébe taľtozik.

III. A diintés célja' pénziigyĺ hatása
A döntés céIja, hogy az onkoľmanyzat e|fogaďja az Egyesület szeruőďés a\apjćn végzett
munkáj anak beszámolój át.

A döntés pénnjgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet
A Budapest Fővráľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testület és Szeľvei
Szervezeti és Mfüĺjdési SzabáIyzatańI szőIő 3612014. (XI.06.) ĺinkoľmanyzati rendelet 7. melléklet
2.|.7. pontja szerint az Embeľi Erőforľás Bizottság dönt az onkoľmanyzat kĺlzrevelési,
közművelődési, kulturális, sport, egészségĹigyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása
tĺáľgykoľbe tartoző szerzőđéses paľtner tevékenységéről szóló beszámolójĺĺnak elfogadásaról.

Kéremaza|źlbbihatźlrozatí javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

.120|6(III.2).szźtműEmbeľiErőforľásbizottsźryihatźnozat:

Az Embeľi Erőfoľľás Bizottság úgy đĺint, hogy elfogađja a TIT Kossuth Klub Egyesület 2015. il.
félévi tevékenységéről szóló beszrĺmolóját, mely ahatźlrozat mellékletét képezi.
Felelős : polgiíľmester
Határidő: 2016. maľcius 2.

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítíĺjének javaslata akozzététel
módjaľa: honlapon

A dĺjntés végľehajtásátvégző szewezetiegység: HumánszolgáItatásiÜgyosĺály

Budapest, 2016. februán 24.
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KOSSUTH KLUB
Beszámoló a Kossuth Klub tevékenységeiľől

2015. i rilĺus. decembeľ
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Tehetséggondozás

országos Tudományos és Technikai Diókalkotó RilźIIÍtús

Idén ősszel huszonegyedik alkalommal hirdetttik meg az országos Tudományos és Technikai
Diákalkotó Kiállítást, amelynek döntőjére 20L6tavaszán fog sor kerülni.

T ehetségfejle sztő Rlub

Decembeľben került meghirdetésre első alkalommal a Tehetségfeilesztő Klub felhívása oýan
kiemelkedően tehetséges 15-19 éves diákok tészére, akik hazai vary nemzetközi tantárryi vagl
komplex természettudományi vary innovácĺós veľsenyeken eredményeket értek el. Elsődleges
célunk olyan kapcsolatépÍtési lehetőségeket, fejlődési irányvonalakat' tudományterĺiletek
kiiztitti (interdiszciplinárisJ összefĺiggéseket bemutatni, melyek a résztvevők képességeinek
Hbontakozását segíthetik elő, aktuális kutatási programoklroz történő kapcsolódásukat teszĺk
lehetővé, íry tudatosabban fejleszthetik önmagukaL A már eľedményeket eléľt fiatal tuđós, vary
innovációkka| foglalkozó fiatalokat tudományterületiik legĺsmertebb szakembereivel hozzuk
munkakapcsolatba, miközben mentorálásuk mellett szervezett módon ismerkedhetnek meg
ezen terület mai hazai élvonaláva| ĺs. A csoportokban kiemelkedő .tudósot kutatótanáľok és
sikeres vál|alkozások vezetői részvételével kreatív előadásos programokat tartunk 2016
tavaszán, emellett autóbuszos szalonai tanulmányutakat szelvezünk hazai/nemzetközĺ
fudományos intézményekbe, science centeľekbe, kutatás-feilesztésse| foglalkozó felsőokatási
ĺntézményekbe illetve ĺnnovációt intenzíven és eredményesen alkalmazó vállalkozásokhoz.

Szabadegyetem

A TIT |ózsef Attila Szabaderyetem 2015-tis őszi félévében összesen 25 ismeretterjesztő
előadássorozatot és tanfolyamot hirdetett meg. A tervezett sorozatok 22 kuľzus indulhatott el, a
sorozatokon bérlettel résztvevőt illetve az előadásokat alkalmilag, napijegryel látogatóld<al
együtt összesen kb. 3000 Íő réswételével. Az eddig is nary népszer{Iségnek örvendő
művészettörténeti, földrajzi, irodalmi és zenetörténeti kurzusaink mellett meghirdettiink
pszichológiával, történelemmel, ókori civĺlĺzációkkal foglalkozó sorozatokat

oktatás

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudománý Kara rendszeresen használja
előadások céljára az épület előadótermeit.

Muzĺkum Klub&Bisztró

Több éves előkészítő munka eredményeként ktilönleges zenei pľodukciókat befogadó, bemutató
nemzetkiizĺ klubot nyitottunk 2012 októbeľében a Kossuth Klub épületében.

A Muzikum értékalapú, a zenei solďéleség bemutatása iľánt elkötelezett, klubszerűen működő
kulturális centrum. A Klub programkínálata titvözni ldvánia az önszeľveződő rajongóĺ és baráti
közŕisségelae épülő, rendszeresen ismétlődő minőségi színpadi produkciókag illetve a tematikus
estek alkalmait. Szemléletében ielen van a műfajĺ kategóriák átjárhatósága és a nýtottság az új
kezdeményezések iránL Zenei HnáIatunkban megtalálható a világzeną a jazz, az undergrounđ és
az igényes elektronikus zene mellett a haryományos népzene és a komolyzene is.

A Muzikum célia a magas színvonalú produkciókat bemutató előadóművészet együttesek és
csoportoktámogatása saját heýszínen, hazai fesztiváIokon és nemzetközi egyĺittműködő

hr
\j.ĺ \
oi o\



tÖ5sUT
tťt ĺ(qŚáuth x|$b: t{r'śĺÜltt
h.|łíi.Ít.l ń rár hl 

''t 
ĺ'l *'ł'-v:diłł

H.r!t| fud'F..t'Iót.oÚu.' IG*U6ATI
partneľeinldrcl ktizös rendezvényeken. Ennek érdekében a K|ub csatlakozott az utrechti
szélrłrelyű európai világzenei klubhálózathoz, valamint stratégiai megállapodást kötött a párizsi
szélůelyri Théatre Lucernaire.ľel és a Maison des Cultures du Monde-dal.

A Muzikum biztosítja a Kossuth Klubban évtizedek óta folyó kulturálĺs és oktatási tevékenység
színvonalasabb és laeatívabb megjelenését Rendezvényeĺnken szeretrrénk a koncertek
lebonyolítiása mellett, a programokhoz kapcsolódó gasztronómiai Hnálattal biztosítani a
ktitetlen és tartalmas időtöltés lehetőségét

Fontos számunlaą hory bármilyen program valósul meg a ldubbaą a magas színvonalat és
kínálatot vendégeink ery baľátságos, emberközeli, otthonos, ktirnyezeté1e firyelő
atmoszférában és a Palotaneryed egyik patinás műemlék épületében tapasztalják meg.

Konferenciák és rendezvények szervezése és lebonyo|ítása

A Kossuth Klub éptiletén belül lehetőség van naryszabású konferenciák és rendezvények
lebonyolítására. Technikai felszeľeltségünk magas színvonalú. Emeleti nagrtermünk 200 fő, a
földszinti klubteľem pedig 80 fő befogadására alkalmas. Ezeken Hvül több oktatóteremmel is
rendelkeztint melyekben előadásokat tanfol}ľamokat és konferencĺákat lehet szervezni.

|elentősebb saját szervezésű és befogadott rendezvényeint soľozataink 2015. másodĺk felében:

. Terápiás téľen betiit és ldviil . A Maryar G. G. tung Anatĺtĺkus Pszichológia Eryesület
21. konferenciáia (2015. szeptember 26.J

A konferencián elismert pszichológusok pszichoteľepeutát addiktológusok többek közőtt. az
alábbi témálaól tartottak előadásokat, szerveztek műhelybeszélgetéseket Koľtárs analĺtilos
pszichológia és pszichoterápią Spiritualitás a pszichotÍkusok gyóryÍtásĺában a teľápiás téren
belül és ldvül, |ung interdiszciplináris műhelytervezete és az Eranos körą Többfázisú
pszichoterápia, A jungi pszĺchológia helye a méýlélektani irányzatok közötu

o TTIP és GETA - Esély vagy kockázat? Milyen veszétyekke| és milyen lehetőségelĺkel
iárnak a tenez.ett szabadkeľeskede|ml eryezrnények?
A Friedrich Ebeľt Stiftrrng rendezvénye (2015. szeptembeľ 28.)

A viüát Pia Eberhardt, a ,,Corporate Euľope Observatoý, munkatársa indította előadásával.
Kutaüásř és tájékoztatási munlĺájának közpon$ában az EU kereskedelem. és befektetéspolĺtikája
áll, va|amint a vállalatok ezzel kapcsolatos lobbimunkája. A ..Profiting from lnjustice' How law
firms, arbitrators and financiers are fuelling an investment arbitration boom'' címlÍ könyv
társszeruője.

o Városi mozgalmak a visegrádi országokban és Ulĺra|nában . Egl befogadó szem|életű
és genderénékeny részvételi demokrácĺa iránytĺĺt? . A budapesti Lenryel Intézet és a
Frteđrich Ebert.Stĺftung regionáIis genderpro|ektiének egĺittműködése
(2015. október 2.)

Az elmúlt években Lenryelországban megnőtt a városi mozgalmak láthatóságą eglre több a
köztereket, kommunális beruházásokat, részvételi kĺiltségvetéseket érintő sikeres akció. A
kezdeményezések egtre inkább igrekeznek a legsérülékenyebb társadalmi csoportok
pľoblémáit is megjeleníteni, péIđául a lakhatási szegénység üryére fókuszálva.
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A 20L4. novemberi lenryel heýhatósági választiások uryancsak éľdekes új foýamatolca
mutattak rá e téren. Számos választókörzetben indultak civil mozgalmak által támogatott
jelöItek a bevett polĺtikai pártok jelöltjeĺvel szemben, rácáfolva a civil aktĺvizmus és a
haglományos politikai szereplők kiiziitti - állítólagos : kibélďthetet|en tĺjréwona| régóta
fennálló paradigmájára. Eryes választás utáni elemzések a civil kezdeményezések befoýásának
további niivekeđésére számítanak a lenryelországi helyi politikában.

Uryanakkor a lenryel eset nem eryedülálló a régióban. A városi aktivizmus és állampolgári
részvétel e5rre változatosabb formákat ölt és egľe naryobb jelentőségľe tesz szert a visegrádi
országokban és Ukrajnában. A konferencia szervezónek célia a tapasztalatcsere elősegítése volt
a kiiltinböző országokban működő mozgalmak tagiai kiizötL

. Menekĺiltek Maryarországon - A Történelemtanárok 25. országos Konferenciá|a
(2015. október 3-4.)

Sokan ii'ttet sokan mentek a Kárpát-medencében a maryaľ honfoglalást kiivető évszázadokban.
A mindenkori maryar politikának sokoldalúan kellett foglalkoznia azok pľoblémáival, akik innen
kényszeľültek más (általában tőlünk nyugatra felrvő) országba ťávozni, illetve azokéval, akik ĺde
menekiiltek más (általában tőlünk keletre.délkeletľe található) térségekből. A konferencĺán a
Maryarországra i.rányuló - maryaľ és nem magyar nemzetiségűeket egnránt érintő - migľáció
jelenségével foglalkoztat elsősoľban abból a szempontból, hory milyen politĺkai és társadalmi
hatásai voltak a hazánkba érkező bevándorlásnak

o Páľbeszéd a nemek kiizötü egyenlőségról: Szerelem - Személyes? Polttĺkai?
A Fľĺeđrich Ebert Stifrung rendezvénye (2015. októbeľ 6.)

A valóban szimmetrikus, két egyenlő ember kiiziittĺ kölcsönös kapcsolat lehetőségét hordozó
szerelem az emberi élet alapvető része. Mindannyian kötődĺink hozzá. Hogy miként
gondolkodunk róla, az messzemenő következményelĺkel bír a nemek ktizötti kapcsolatolca és a
társadalmi.ryakorlatokra, meýek kerdtében szocializálódunk és neveljĺik ryermekeinkeL

Horyan gondolkodtak a szerelemľől a történelem során? Miként befo$solja a lovagi szerelem
hagyománya a dominanciáról, alárendeltségrő| ftiggőségľől, parheľségľőI sz6|ő
elképzeléseinket? Horyan használja a fogĺasztÁs kultuszára alapozó gazdasági rend a
szerelemhez kapcsolódó vágyainkat és elképzeléseinket? Milyen emancipatórikus és politikai
potenciál reilĺk a szerelemről való beszédben? Lehetséges-e párbeszéd a szerelem kĺilönböző
koncepciói köziitt? Ezeket a témákat íitaBák meB a rendezvény előadói.

. Párbeszéd a nyugdíiľendszer problémáiról, munkaerópiacró|, népszavazásľól .
A Policy Agenda és a Frĺedrich Ebert Stiftung konferencláia(?OĹĺ. október 8.)

Nyugdíj, munka, népszavazás. Ez a háľom szó ery pillanatra találkozott, és erős társadalmĺ vĺtát
eľedményezetL A Friedńch Ebert Stiftung és a Policy Agenda kiizös rendezvényén sző volt a
nyugdíjkorhatáľról, az Alkotĺnánybíróság által elutasított népszavazási kezdeményezésrőI, a
nyugdíjrendszer fenntarthatóságáróI, és a demográfi ai folyamatolcól.
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. Maľgó lrodalmĺ Fesztĺv:ĺI (2015. október 8.)

október 8-10. köztitt a Maľgó három napos kiilönkiadással jelentkezett, sűrű irodalmi
progřamsoľozattal, rendharyó szelzői estekkel, nemzetközi fókusszal és a legjobb első
prózakötetest jutalmazó Margó díiial. Az érdeklődők találkozhattak a Nobel-esélyes Mircea
Cartarescuval, Hilđe Ostbyvel és Závada Péterrel. A rendezvény nyitóeseményeit a Kossuth
Klubban tartották

o LIFT.A Labrisz Eryesiiletrendezvénye (2015. november 6-8.)

November első héwégéje a nők jeryében telt a Kossuth Klubban. Párhuzamosan zajlottak a LIFT
(Leszbikus ldentitások FesztiváIjal és a Skandináv Nőĺ Fesztivál programjai.

A Labrĺsz Eryesület 2005 őszén rendezte meg Maryarországon az első leszbikus kulfurálĺś
fesztĺvált filmvetítéseld<el, műheýekltel, irodalmi műsorral, leszbikus heľstory kiállítással és
leszbilos bulival. A fesztivált, amelynek fő célją hory lceatív alkotásokon keresztĺil segítse elő a
láthatóbbá válást és olđja a leszbikusságot érintő sztereoťpiákat,idén 10. alkalommal a Kossuth
Klubban ľendezték meg. Workshopot kerekasztal-beszélgetések előadásot filmveđtések
várták az érdeklődőket

. N6 - Skandináv Nóĺ Fesztivál - A Skandináv Ház rendezrlénye (2o1s. november 6.8.)

A Skandináv Ház november 6:9. között naryszabású fesztĺvált szervezett, melynek
középpontiában a nő állt, november 6-8-a kiiziitt a Kossuth Klub is otthont adott a pľogramok
ery részének. A,,N0 - Skandĺnáv Női Fesztivál,' apropóját aź adta, hory a dán nők 100 éve kaptak
szavazati jogoL A fesztivál nemcsak a női eryenjoguság és a választójog hanem szélesebb
értelemben véve is a nők körül forgott: elsősorban a mai; 2L. századi nőkkel, női sorsokkal
foglalkozotĘ némi történelmi kitekintéssel. A sokszínű progľam skandináv vendégelőadók
előadásait, filmveťtéseket, író-olvasó találkozóka! felolvasó szÍnházat, skandináv kvízt,
gaszEoprogramot, divatbemutatót, kerekasztal-beszélgetésekeL skandináv bulit skandináv női
DJ.veL esszé. és fotópáýázatot, kiál|ításokat és skandináv ktinywásáľt foglalt magában.

o A szöveg vonzásában . A Magyartanárok Eglesületének konferenciála
(2015. november 28.)

A konferenciän az érdeklődők többek köztitt előadásokat hallhattak az alkupozíciólaól és
döntéshelyzetekről néhány irodalmi alkotásban, a tiirténelem fiilfiiggesztéséről. Márton
Lászlónál, az e|őszobaelméletről és a ttimegkulhira,,funkcionális megkiilönböztetéséről''.

o Mikrofonmesék néry tételben . A 90 éves Maryar Ráđtó szĺiletésnapia lózsefuáros
Palotaneg5redében . A Civilek a Palotaneryeđért Eryesiilet rendezvénye
(2015. decembeľ 1.)

A ľendezvény cé|ja a rádiós műfajok régi szeľeplőit megszólaltafuri a mas/ar rádiózás
sztiletésnapjän. Az eseményen asztali beszélgetéseken (irodalmi, tudományos, ismeretteriesztő
és szórakofratő, médiatörténeti asztal) idézték fel maguk a rádiós szereplők a rádiós
évtizedeket. A ľendezvény lehetőséget Hnált, hory a hallgatók bepillantást nyeľjenek a rádiós
alkotóműhelyek munkájába. A Palotaneryed lakóinak is lehetóséget Hnál a találkozó, hory a
terĹiletileg és sze|Iemi|eg részét képező intézmény születésnapját közösen ünnepeljék Az asztali
beszélgetések után a már visszavonult rádiós szereplőkkel lehetőség nyÍlt a személyes
találkozásokra az érdeklődők szämára.

ĺlr,/rh
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. szEF Ákadémia - A Szalrszeľvezetek Egyĺittműk.idésĺ Fóľumának renđezvénysorozata

(2015. október 10. és december 5.J

Az októbeń alkalmon,,Állam és társadalom,, címmel a jó központi és helyi kormán1zás ismérvei,
valamint a menektiltkérdés szerepeltek a témák között.
A decembeľi ,,A közszolgáltatások ára; emelkedő, vary hanyatló nemzet?', c. találkozón az alábbi
kérdésekre keresték a választ: mi a szerepe a közszolgáltatásolrĺrak a nemzeti, társadalmĺ
újľatermelésben? Horyan hatnak azigazgatási, a hatósági, a humán, a kulturálĺs és a kommunális
rendszerek a nemzet életminőségére és versenyképességére? Hogyan dtinthet újľa maga a
társadalom a közszolgáltatások árárći, avag| kiszabadÍthatók-e a közszolgák az állami-
koľmányzati fogságból? Teremthető-e közszolgálati szalrszeľvezeti egység és új szövetség a
táľsadalommal?

o Sex Role - Gender Role sorozat - Hidas Judit író és a L,Harmattan Kiadó
rendezvénysoÍozata, (2015. október 26. és november24.)

Napjaink teliesítľnényre fókuszáló szemlélete elhanyagolja a genderben való fei|ődési utak és
kiteljesedés mint iirömforrás lehetőségeit A teljesínnény nivellál a férfi és nő között, és ezálta| a
mai kor férfija és nője a családdá váláson kívül kevés szövetségi terťiletet talál magának Holott a
két nem ktilcsönös tisztelete és a közös célokban való saját út megtalálása tenné szebbé és
gazdagabbá az életet minđ otthon, mind a munkán belül. Az öt részből álló sorozatban
gendertémában elismert szakemberek keľekasztal-beszélgetésétől reméljüt hory kialalłulnának
azokaz új gondolkodási és mentális formát amelyek segítségével visszatalálhatnánk a gender
értékekhez. Az első két előadás témái köztitt a sex.role és a gender role kialakulása és műkřidése,
a modern fudományos kutatásĺ eredményet valamint a férfiak és nők helpetéről a társadalmi
mozgástérben szerepeltek

o Szkepükus Társaság estiei (?DLL szeptemberétől havonta ery alkalom)

A novemberi est a gyógrnövények témáját jáĽta kt'rtil. A fitoterápia ahazaijogszabályok szeľint
az alternatív (nem-konvencionális) természetgyóryászati módszeľek közé artozĺk Ez a
|ategorizá|ás alapvetően meghatározza a módszer megítéIését, azonban a ryógnövényes
orvoslás módszeľei és eszközeĺ ľendHviil heterogének a haryományos, népies oruoslástól a
modern ryóglszerekig sok minden beletartozik a fitoterápĺa fogalmába. A gyógrntivények
alkalmazásának racionalitiísával kapcsolatos ütálmak elsősorban ez a kaotikus helyzet az oka.
A decembeń alkalom a fenntartható egészségiisrről szóIt, az alábbi témákat járva körül: miért
van ilyen reneszánsza az alternaťv gyóryászatnak? Hogyan lehet rendet teremteni az
egészségüryben az oľvoseryetemi orvosláson ldvüli üryekben? A |ényeg: a globális elutasítás
uryanúgy értelmetlen, mint a hívők mániálrussága. Tehát nem ery vonal van a szÍvműtét és a
fényevés között, hanem egy skála, és természetesen a skálán belül van ery vonal, ami alatt
minden a tilosba tartozik

r Könyvbemutatók

Az őszi szezonban közel 20 könyvbemutatóľa kerĹilt sor, bemutatkoztak többek köztitt a
L,Harmattan, a Libri, a Scolar, valamint a Titolďejtő kiadók kötetei.
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Kapcsolat |ózsefuárossal

Ktizművelődési intézmény státuszunknak megfelelően, a keľtilet lakói számáľa továbbra is
kedvezményesen vary ingyenesen biztosítjuk a részvételt ktiltinböző rendezvényeinken.
Tagiaink és a Szabaderyetemet bérlettel látogatók között a józsefuáľosiak száma évente
átlagosan 100 Íő; eryéb rendezvényeinken ez nehezen mérhető, de szabaderyetemi
pľogramfiizetiinket és alkalmi programjaink táiékoztatóját iryekszünk mĺnél több helyre
eljuttatni |ózsefuárosban. Öriimiinlĺre szolgál, hory felfrissítettiik kapcsolatunkat Józsefuáros
lapjával, a Szerkesztőség munkatársai részt vesznek kĺilönbiiző rendezvényeinken.
Programjaink szeľvezésénél és ktilsős programok befogadásánál, ĺlletve veltik eryütbnűködvą
firyelembe vesszük |ózsefuáros Civil Stratégiai pľogramjá$ céIunt hogl ezen rendezvények
valódi közcélokat érjenek el, a társadalom minél szélesebb rétegét megszólíwa.
EsliitEnűköđiink a CaPe progľamjaival, állandó kapcsolatot taľfunk fenn, hogr értesüljünk a
kerület kulturáIis életéről, kiizveđtsük azokat és közrem{iködjünk

2012 telén a Muzikum Kub&Bisztró kínálatiával csatlakoztunk a Józsefuáľos Kártya programhoz.

Egyiittműködés civil szakmai szervezetekke|

Programjaink magas szalonaĺ és kulturális színvonalának fenntartásához, olyan civil
szervezetelrkel működünk eryĺitt amelyek meghatározóak a maryar tudományos és lrulturális
életben. Ezek közül néhány: Civilek a Palotanegedért Eslesület, Budapest Imaginą
Történelemtanárok Erylete, Magyartanárok Eryesülete, TIT shidió Eryesiile! Szkeptikus
Társaság Bolyai Pedagógiai Alapíwány, |ózsef Attila Kör, Szkarabeusz Pszichológiai Műhely,
Aranyelme Tehetséggondozó Eryesüle! Maryar Szociális Fórummozgalmakért Alapítvány,
Eszmélet AlapÍwány, Napforyatkozás Eryesüleą Ant}ropolis Antľopológia Közhasznú Eryesület,
Magyar Szekuláris EryesĹileü Tudomány és Hit |esenius Központ |őzan Babák Ktubją Labńsz
Eryesület Skandináv Ház, Friedrich Ebert Stiftung.

Paľtnereink

Káľoli Gáspár Refoľmátus Egyetem, Zsigmond Király Főĺskolą Maryar Nemzeti Múzeum,
L,Harmattan Ktinyvkiadó, outdooľ Mission, Miskolci Egyetem, Agľa Kulturális Utazási Társaság,
Lĺbri Könyvkiadó, Typotex Könyvkĺadó, Szabadtéń Néprajzĺ Múzeum, ELTE, Francia Intézet,
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztésĺ Intézet

Budap est, 2016. ianuár 29.

Tisztelettel,

////
Ĺ,..Í ,/

7




