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Tisztelt Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag!

1. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 68/2010. (III. 03.) szamu hatarozataban dontott arrdl, hogy 
kozmuvelddesi megallapodast kot a TIT Kossuth Klub Egyesulettel (szekhely: 1088 Budapest, Muzeum utca 7., 
kepviseli: Gyenes Adam elnok, nyilvantartasi szam: 01-02-0002360, a tovabbiakban: Egyesiilet) az Onkormanyzat 
kozmiivelodesi feladatainak vegrehajtasa erdekeben. A megallapodas 2010 marciusaban jott letre hatarozatlan iddre. 
A megallapodas alapjan az Egyesiilet minden ev januar 31. napjaig beszamol tevekenysegerol az Onkormanyzat 
reszere. Az Egyesiilet 2021. februar 14. napjan nyujtotta be a 2021. evi beszamoldjat, mely az eloterjesztes mellekletet 
kepezi.

A megallapodas kereteben az Egyesiilet vallalta:
alapszabalyaban rogzitett kozmuvelddesi tevekenysegek elvegzeset,
folyamatos tajekoztatast nyujt az Onkormanyzat fele az altala szervezett, illetve befogadott programokrdl, 
a keriileti lakosok szamara ingyenesse teszi, illetve kedvezmennyel kinalja programjait es kepzeseit, 
a keriileti nemzetisegi bnkormanyzatok reszere rendezvenyhelyszineket biztosit.

A kozmiivelodesi tevekenyseg reszletezese:
a Jdzsef Attila Szabadegyetem eloadassorozatainak lebonyolitasa, 
tehetseggondozd programok lebonyolitasa, 
kozeleti rendezvenyek szervezese, 
pedagdgus-tovabbkepzesek szervezese, lebonyolitasa, 
nyelvi kepzesek es vizsgak szervezese lebonyolitasa, 
jazz klub mukodtetese, 
tanchazi programok szervezese lebonyolitasa, 
kiallitasok szervezese kulonos tekintettel a keriiletben elo muveszek reprezentalasara.

A beszamoldban reszletesen bemutatasra kerulnek a 2021. evben lebonyolitott rendezvenyek. A Kossuth Klub epulete 
szamos sajat szervezesii es befogadott rendezvenynek szolgal helyszineiil. A tehetseggondozas, tehetsegfejlesztes 
tovabbra is fontos szerepet jatszott az Egyesiilet programjaban, megszervezesre keriilt a XXVI. Orszagos Tudomanyos 
es Technikai Diakalkoto Kiallitas, az V. Budapest Science Camp nemzetkozi tabor (tudomanyos tabor 16-20 eves 
diakok reszere) es a TIT Jdzsef Attila Szabadegyetem. 2012 oktobere dta az epiiletben miikodik a Muzikum 
Klub&Bisztrd, mely a zenei sokfeleseg irant elkotelezett, klubszeriien miikodd kulturalis centrum. A tagok es a 
Szabadegyetemet berlettel latogatok kozott a jdzsefvarosiak szama evente atlagosan 100 fo, programjaik tajekoztatdjat 
igyekeznek minel tobb helyre eljuttatni a keriiletben. Az Egyesiilet a kerulet lakdi szamara tovabbra is 
kedvezmenyesen vagy ingyenesen biztositja a reszvetelt a kulonbozo rendezvenyein.

Az Egyesiilet a kozmuvelddesi megallapodas kereteben anyagi tamogatasban nem reszesiil, ezert az alapszabalyaban 
es a megallapodasban rogzitett tevekenysegeket anyagi lehetosegei szerint valdsitja meg.

Fentiek alapjan javasolom a TIT Kossuth Klub Egyesiilet 2021. evi beszamolojanak elfogadasat.

II. A beterjesztes indoka
A szervezet 2021. evi tevekenysegenek elfogadasa erdekeben indokolt, hogy a Bizottsag a 2022. marcius 22-en 
tartando iilesen dontest hozzon a benyujtott beszamoloval kapcsolatban. f
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III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy az Onkormanyzat elfogadja a szerzodeses partner szerzodes alapjan vegzett munkajat. A dontes 
penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzat Kepviselb-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 2.1.2. pontja szerint a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag dont az Onkormanyzat koznevelesi, kozmuvelbdesi, 
kulturalis, sport feladatok ellatasa targykorbe tartozd szerzodeses partner tevekenysegerol szolo beszamolojanak 
elfogadasardl.

Mindezek alapjan kerem a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag dontesenek 
meghozatalat.

Ha tarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsaga

....../2022. (III. 22.) szamu hatarozata

a TIT Kossuth Klub Egyesiilet 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamolo elfogadasara

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja a TIT 
Kossuth Klub Egyesiilet (szekhely: 1088 Budapest, Muzeum utca 7., nyilvantartasi szam: 01-02-0002360, 
kepviseleteben eljar: Gyenes Adam elnok) 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamolojat, az eldterjesztes 1. szamu 
mellekletet kepezd tartalommal.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 22.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda

honlapon
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjeszto elokeszitojenek javaslata a kozzetetel mddjara 

nem indokolt hirdetotablan

Budapest, 2022. marcius 17.
Nemes Gabor 
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KOSSUTH KLUB
Szakmaibeszamolo a TIT Kossuth Klub Egyesulet tevckenysegeirol

2021. januar 1. - december 31.

A TIT Kossuth Klub Egyesulet 2021 evi tevekenysegenek 
kivonatos osszefoglaldja

A TIT Kossuth Klub Egyesulet a 2021 evben szamos nehezseg ellenere, valamint a Kormany 
altal meghozott vilagjarvanyhoz kapcsolodo intezkedesek es korlatozasok miatt a kovetkezo 
programokat valositotta meg:

- 2021 elso feleveben, azaz januartol aprilisig a rendezvenystop miatt nem tudtuk 
folytatni a Jozsef Attila Szabadegyetem eloadassorozatat, illetve az elore betervezett 
programjainkat.

- Februarban utnak inditottuk a Kossuth Klub TV elnevezesu projektunket 3 online 
eldadassal. (1 online elokozvetites, 1 kerekasztalbeszelgetes, 1 konyvbemutato).

- Majusban ujra megnyitottunk Nagy Janos Blueseum fotokiallitassal.
- Az ev masodik feleben a Jozsef Attila Szabadegyetem keretein beliil 17 

eldadassorozatot inditottunk utjara tbrtenelem, muveszettortenelem, zenekultura, e 
egyeb temaban.

- A TIT Kossuth Klub Egyesulet altal mukodtetet Muzikum 72 zenei rendezvenyt, 
valamint 12 konyvbemutatdt valositott meg a 2021-ben.

- A TIT Kossuth Klub Egyesulet 2021-ben 8 db kbnyvet jelentetett meg a Lahrmattan 
kdnyvkiaddval kozosen.
Tehetseggondozd programjainkat is sikeresen megszerveztiik: (1) XXVI Orszagos 
Tudomanyos es Technikai Diakalkoto Kiallitason 9 projekt, dtlet mutatkozott be. (2) 
Az V. Budapest Science Camp nemzetkozi tabor (BSC) 50 resztvevol valdsitottuk 
meg.
Hacakthon a tarsadalmunkert - a Budapesti Innovation Group (BIG) tagjaival 
kozossen megszervezett tehetseggondozd programsorozatban 10 startuper mutatkozott 
be, valamint tobb napos tabort szervetunk a fiatal startuoerek reszere.

Budapest, 2021. januar 24. k

Tisztelettel: ' \\ ■'

Adam 
emok

TIT Kossuth Klub Egyesiilet
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Tehetseggondozas L

V. Budapest Science Camp nemzetkozi tabor (BSC)

Helyszin: TIT Kossuth Klub Egyesulet

Idopont: 2021.11.29. -12.05.

Immar otodik alkalommal 2021. november 29-tol december 5-ig kozott szerveztiik meg a Budapest 

Science Camp (BSC) elnevezesu nemzetkozi tabort. A pandemiara vonatkozo eloirast es kotelezo 

szabalyt betartva a Kossuth Klub Egyesulet epiileteben megtartott taborban. 50 hazai es hazankban 

tanulo kiilfoldi egyetemi hallgato vett reszt.

A tabor celja volt, hogy a fiatalok 5 fbs csoportokban dolgozva, kulso inspiracios forrasokat 

felhasznalva megismeijek az innovacios bkoszisztemat, es igy dolgozzanak tovabb sajat innovacios 

dtletukbn. A 2021 -es tudomanyos tabor temaja:,,Tanulo varos - tanulo kozosseg t^bor”.

A Tanulo varos - tanulo kozosseg” tabor celjai

- Intensive Workshop/muhely - eloadasok es kerekasztal-beszelgetes a learning city-region 

trendekrol, smart, kreativ es fenntarthatosagi kerdesekrol, peldakrol

- Tematikus csoport-munka es jatek: problema-alapu learning-city modell innovativ 

ertelmezese

- Kbzossegfejlesztes fiatal felnottek, diakok reszvetelevel

- Jo gyakorlatok bemutatasa, megosztasa (case studies)

- &lmenyalapu kollaborativ tanulas, learning by doing 

tovabba:

- tarsadalmi reszvetel (participation) elomozditasa

- stakeholder/donteshozokkal valo egyuttmukbdesek fejlesztese

- kozossegi egyuttmukodesi es eletvezetesi kepessegek fejlesztese

- A Kossuth Klubban mukodo startupok kozremukodesevel; technoldgiai innovacio, 

digitalizacio gyakorlatanak bevonasa.

A resztvevoket ket hettel a program kezdetet megelozoen 5 fos 10 tematikus csoportokba rendeztiik. A 

csoportokat animatorok segitettek a valasztott temahoz kotheto kutatasi eredmenyeik bemutatasaban. 

Az animatorok a Budapest Innovation Group tagjai voltak, akik a korabi evekben resztvettek 

tehetseggondozd foglalkozasainkon. A csapatok feladata az volt, hogy kidolgozzak egy virtualis 

startup koncepciojat es ezt a tabor zarasakent pitch-show kereteben szakertb zsuri elbtt eldadjak. A



pitch-show-ra valo felkesztilesuket coachok segitettek. A tabor ideje alatt a diakokat sikeres magyar

innovativ vallalkozassal egyuttmukodve inspiraltuk sajat startup koncepciojuk vcglcgcs formaba 

ontesehez.

A resztvevo diakok a tabor soran fejlodtek nyelvtudasukban (angol volt a kbzbs nyelv), egyiittmukddo 

keszsegukben, onallo munkaszervezesiikben, dnismeretukben, eloadokeszsegiikben, a strukturalt 

gondolkodasban, vallalkozasi, penztigyi ismereteikben, es rengeteg inspiraciot kaptak otlcteik 

lehetsegcs kivitelezeset illetden. A csapatok animatorai (10 fd) nagy tapasztalatot szercztek a 

csopoitvezetes teriileten.

Az egyhetes taborban reszt vettek az ujvideki Europa Kollegium egyetemistai is.

XXVI. Orszagos Tudomanyos es Technikai Diakalkoto Kiallitas

Helyszin: TIT Kossuth Klub Egyesiilet 

Idopont: 2021.11.18.

A XXVI. Orszagos Tudomanyos es Technikai Diakalkoto Kiallitas (OTTDK) dontojet a COVID-19 

veszelyhelyzet miatt 2021. november 18-an rendeztiik meg a Kossuth Klubban.

A diakverseny celkituzesei: A termeszettudomanyi-muszaki tehetseggondozo diakverseny alapveto 

elvarasa a diakalkotasokra kesztetes, melynek folyamata a feladat megfogalmazasa, kutatas, a nyert 

adatok ertekelese az elkeszitendo palyazati munkahoz. Fontosnak tartjuk, hogy a diakok az iskolai 
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oktatason tul is ismerkedjenek a komyezetiikkel es azok erdekessegeivel, probalkozzanak a kutatas es 

az alkotas lehetosegevel es reszesiiljenek mindezek elmenyeiben, vegyek igenybe a szuleik, a 

szaktanaraik tamogatasat es szakszeru segitseget. Ha lehetseges. szerezhessenek ismereteket, illetve 

kaphassanak segitseget valamely kutato esoport/intezmeny szakembereitol is a ’kutatas - ertekeles - 

alkotas’ folyamatahoz.

A meghirdetes celkozonsege: Tajekoztattuk a hazai iskolakon tul fokeppen a Karpat-medencei 

pedagogus szovetsegek segitsegevel a magyartanitasi nyelvu iskolak pedagdgusait, s rajtuk keresztul a 

jo kepessegu diakokat a tehetseggondozo verscnyunkrol. Sikerult tobb, hazai es kiilfoldi honlapot es 

egyes folydiratokat elemunk teritesmentes kozles celjabol.

A versenyben szereplo iskolak es pdlyamunkak szdma:
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A Budapesti Innovation Group tagjaival kozossen megszervezett tehetseggondozo 

programsorozat

Helyszin: TIT Kossuth Klub Egyesulet

Idbponti 2021.01.02.- 12.15.

A program celja volt, hogy bsszegyujtsbn tehetseges fiatalokat, akik a Budapest Innovation Groupon 

keresztul megismerhetik egymast es kbzbsen a tarsadalmunk szamara fontos es hasznos projekteket 

dolgozzanak ki. Ahhoz, hogy ez hatekonyan mukbdjbn a 2020-as ev soran a BIG-ben tesztelt 

modszertant alkalmaztuk, ami roviden ugy nez ki, hogy kell egy cel, jelen esetben egy hackathon, 

aminek a temaja a tarsadalmi felelbssegvallalas volt. A verseny elotti idoszakban egy komplex 

kepzesben vettek reszt a csapatok, ami ket szempont miatt is fontos volt. Egyreszt szakmailag tudtak 

fejlbdni, hogy az bteltuket, hogyan tudjak majd megvaldsitani masreszt a rendszeres talalkozasok 

Ichctbseget biztositottak, hogy a jbvbben egy kbzbsseg alakuljon ki. A koncepciot felmend 

rendszerben tervezziik megvaldsitani tehat mindig az elozo evi legkiemelkedbbb resztvevoi a 

kovetkezo evben visszatemek a programba mentorkent es Igy tudjuk biztositani, hogy hosszu tavon 

kialakuljon egy eros halo a resztvevbk kdzbtt.

Program felepitese: Resztvevok - Kepzes - Hackathon

A Budapest Innovation Group-ot alapito tehetseges fiatalok eros networkkel rendelkeznek az orszag 

szamos tehetseggondozo intezmenyenel, aminek kbszbnhetben kiemelkedden tehetseges fiatalok 

csatlakozasat tudjak biztositani a programba.

A hackathon megelozo 6 alkalmas kepzest hazon beluli es kiilsos mentorok/szakertok tartottak meg. A 

tematika lenyeg, hogy egy jo btletbbl milyen lepeseken keresztul lehet eljutni a megvalbsitasig. Ezt 

azert tartjuk kiemelten fontosnak, mert jo btletbbl sokat lehet hallani, de keves jut cl arra a szintre, 

hogy meg is valbsuljon. A projekt programjaiban nem csak startupokkal foglalkoztunk, hanem minden 

olyan platformmal, ami valahogyan segitheti tarsadalmunkat, mint peldaul egy jol felepitetl 

mozgalom. Az alapveto konccpcib, hogy interaktiv modszerekkel megmutathatjuk, hogy lehet egy 

dtletet validalni, sikeres validacio eseten az dtletet felepiteni vagy eppen sikertelen validacio eseten, 

hogy lehet pivotalni az eredeti btlet es a begyujtbtt informaciok segitsegevel. Hogyan lehet egy jo 

csapatot bsszehozni 6s felepiteni a validalt btlet utan. Otlettbl a megvalosulasig kiilbnbbzb lepcsbfokai 

es az ott felmerulb kihivasok tipusai. Es vegiil, de nem utolso sorban hogyan tudod elmondani 

hatekonyan masoknak mivel is fogalalkoztok, illetve a megvalosulas utan a skalazas es a rendszer 

fenntartasa.

A program zarasakent egy 10-15 csapatos hackathon megrendezese volt a cel, aminek a temakbre a 

tarsadalmi fclcldssegv&HaMs. Itt a csapatoknak siiritve 24 brajuk lesz a nullarol felepiteni az btletiiket 

es meggybzni a zsurit. A legjobb projekteket a BIG tovabbiakban az erbforrasaival tamogatni fogja, 

hogy tenyleges pozitiv hatast tudjanak elemi a legjobb csapatok.
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TIT Jozsef Attila Szabadegyetem
(66. evfolyam 2020/21.)

A TIT Jozsef Attila Szabadegyetem 2021-es tavaszi es dszi feleveben osszesen 17 ismeretterjeszto 

eloadas-sorozatot hirdetett meg.

A tervezett sorozatok mind elindultak, a sorozatokon berlettel resztvevok, illetve az eldadasokat 

alkalmilag, napijeggyel latogatokkal egyiitt osszesen kb. 3100 fo reszvetelevel. Az cddig is nagy 

nepszerusegnek orvendo muveszettorteneti, foldrajzi, irodalmi es zenetorteneti kurzusaink mellett 

meghirdettunk fotozassal foglalkozo sorozatot is. A jozsefvarosi lakosok 25% kedvezmennyel 

latogathatjak az eldadasokat.

A 2021-ben kialakult CovidI9 jarvanyugyi helyzet es kormanyrendeletben meghatarozott 

korlatozasok miatt a tavaszi es az dszi eloadassorozatot megszakitani kenyszeriiltunk, ezert az 

eloadasok elmaradtak.

A Szabadegyetem programsorozata:

TORTENELEM

Rendszervaltasok Kelet-Kozep-Europaban

Szerkeszti: Kaloczy Bela

Magyarorszag tortenelmerol szolo sorozatunkban eljutottunk a 20. szazad vegere, a 

rendszervaltozasig. E korszakos valtoztatast ezuttal a nemzetkozi helyzet alakulasa is segitette. A 

2021. evi tavaszi szemeszteriink minden eloadasat e temanak szenteljuk. Sorozatunk elejen attekintjuk 

a rendszcrvaltozast harom volt szocialista orszagban, kiilon cloadasban a Szovjetunid felbomlasat, 

Jugoszlavia szeteseset es a romaniai forradalmat. E szemlet negy bnallo eldadas kdveti negy eloadotol 

hazank rendszervaltasanak torteneterol csaknem napjainkig.

2021. oktober 12.

A Szovjetunio felbomlasa

Eldado: Rainer M. Janos tortenesz, egyetemi tanar, az MTA levelezd tagja

Az 1980-as evekre kielezdddtt az akkori nagyhatalmak kozotti viszony. A hideghaboni vegso fejezete 

akkor vette kezdetet, amikor a szovjet tamado raketakra valaszul az Egyesiilt Allamok is raketakat 

telepitett Eurdpaba. Megjelentek a tobbrobbanofejes es a cirkalo raketak. Mindezek, valamint az USA 

altal az urbe telepiteni tervezett elharito eszkozok mar az emberiseg letet fenyegettek. A szovjet 

vezetes valsaga, es az cgymast koveto gyors fotitkarcserek utan leszerelesi targyalasok kezdodtek. 

Gorbacsov es az uj szovjet vezetes mar nem allt a Kelet-Kozep-Europai orszagok tarsadalmi 

atalakulasanak utjaba. A gazdasagi kenyszer es a demokratikus erok mozgalmanak hatasara ezen
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orszagokban es magaban a Szovjetunioban is megerosodtek az onallosagi torekvesek. A reformutakat 

kereso Szovjetunio rovid par ev alatt tobb mint egy tucat tagallamra esett szet. Napjainkban e 

tersegben Oroszorszag a dominans szereplo.

2021. oktdbcr 26.

Jugoszlavia szetesese

Eloado: Juhasz Jozsef egyelemi tanar, ELTE BTK Torteneti Intezet Kelet-Europa Tortenete 

Tanszek

A 20. szazadban ismert Jugoszlaviat a balkani delszlav nepek cgyscgtdrckvese es cros politikai akarat 

hozta letre. A hat szovetsegi allambol es ket tartomanybol alio allam (az egykori Monarchiahoz 

hasonloan) tipikusan soknemzetisegu volt. A felbuzgo nemzeti elkuloniilesi szandek a szazad masodik 

feleben nacionalista konfliktusokhoz vezetett. A legjelentbsebb ellenallas 1971-ben a Tito altal levert 

„horvat tavasz” volt. A nepszeru harmadikutas politikat, nyitott gazdasagot, nyitott hatarok gyakorlatat 

kbveto politika a nemzeti fesziiltsegek kovetkezteben a 80-as evekre zsakutcaba jutott. 1981-ben 

megszuntettek ket tartomany, Vajdasag es Koszovo autonomiajat, de kbzben felgyorsult a tagallamok 

onallosodasi folyamata. Az 1990-es valasztasokon atalakultak az erdviszonyok, negy koztarsasagban a 

szovetsegi kormarmyal szemben - a nacionalista erok javara - kormanyvaltas volt. Megindult a 

felbomlas, ami etnikai alapii sulyos haboruhoz vezetett.

2021. november 9.

A roman forradalom es utohatasai

Eloado: Stefano Bottoni tortenesz, a Firenzei Egyetem oktatoja

Mint minden forradalom, ez is varatian idopontban tort ki. Az ehseg, a hideg, a retteges es a 

mcgfelemlites a tomegekbol robbanasszerii ellcnallast valtott ki, amely szinte orak alatt elsoporte 

Ceausescu nacionalkommunista diktaturajat. Az emberek ezrei elott hapogo vezer ertetlensege, az 

utcai lovoldozesek, majd a kivegzes - a televizio nyilvanossaga elott tortent. Ezzel a forradalom 

gyozelme visszavonhatatlanna valt. Tudatosan eldkeszitett vagy spontan felkeles tortent Bukarestben? 

Mi zajlott ekdzbcn a hatterben? Fei volt-e kesziilve crrc a viharos fordulatra az ellenzck? Milyen 

kozvetlen intezkedesek tbrtentek az uj rendszer stabilitasa erdekeben?

A magyarorszagi rendszervaltozas

A Harmadik Kdztarsasag kikialtasa utan 1990 es 2010 kozott hatszor tartottak orszaggyulesi 

valasztasokat. E korszakra a politikai valtogazdalkodas dinamikaja volt jellemzo. A hatalmi struktura 

rendszerint atrendezodott, mikozben kormanyvalto partok tiintek el es uj politikai tenyezok, uj 

erocentrumok jelentek meg. Fokozatosan kialakult a jobboldali-baloldali, ketosztatu politikai
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rendszer. A partok kozotti rivalizalas, a parlamenti adok-kapok hadakozas hatasara ketsegek jelentek 

meg a demokracia fensobbseget illetden.

A belsd valtozasok kulpolitikai teren is tukrozodtek. Kiemelkedik kozuluk az 1999-es csatlakozasunk 

a NATO-hoz es a 2004-es felvdtelunk az Europai Unidba. Az uj szovetsegi rendszerekben vald 

reszvetelunk gazdasagi es politikai szempontbdl is hatassal van a mindennapi elettinkre.

A politikai diet latvanyos esemenyeivel parhuzamosan a gazdasag is melyrehato atalakulason ment 

keresztiil. Sor keriilt az allami tulajdon maganositasara, meghatarozova valt a magantulajdon. A 

magyar gazdasag tulajdonosi szerkezete nehany ev alatt gyokeresen atalakult, a politikai valtozasok 

czt visszafordithatatlanna tettek. A vallalkozasok kibontakozasaval komoly jovedelmi kulbnbsegek, 

szocialis fesziiltsegek keletkeztek. A magyar kormanyok regionalis tbrekveseinek hatasara modosult 

az orszag szomszedsagpolitikaja is.

Folyamatosan atalakult a kcpzesi es iskolarendszer szerkezete. Egyrc tbbb alapitvanyi oktatasi 

intezmeny es kuratdrium jott letre, amelyek pozitiv es negativ kovetkezmennyel egyarant jartak. Nott 

az egyhazak tamogatottsaga, valtozott az egyhazak politikai szerepe is. Uj vallasi felekezetek es 

kdzdssegek jottek letre, erosodott karitativ tevekenysegiik. Emelkedett az egyhazi oktatasi 

intdzmenyekben vegzett hallgatok szama, a hitelet kerdesei a mediumokban nagyobb szerepet kaptak. 

Az intenziv politikai es gazdasagi valtozasok eroteljesen hatottak a kulturalis es muvelodesi 

viszonyokra. Az ebben a szferaban vegbement valtozasok reszben e sajatos agazat onmozgasabol, 

reszben pedig a mindenkori kormanyzat beavatkozo intezkedeseibol fakadtak. Megszuntek a tabuk, az 

ertekek sokfelesege minden muveszeti agban megjelent. A parhuzamos intezmenyek letrejottevel (pl. 

Magyarsagkutato Intezet, Nyelvstrategiai Intezet, Magyar Muveszeti Akademia stb.) megvaltozott az 

allam ds a tudomanyos, muveszeti, kdzmuvelddesi szervezetek viszonya. Minderre hatott meg a 

kulturalis igazgatas atalakitasa, a kuratoriumok letrehozasa, az allami mecenatura ujraszervezese, a 

media tulterjeszkedd szerepe. Megvaltoztak a kulturalis fogyasztasi szokasok.

Az elmult harom evtized alatt Europaban es szukebb hazankban is rengeteg valtozas tortent. Nemzetek 

kbzbtt, szovetsegi rendszerek kdzott es orszagon belul is mind a mai napig vitak zajlanak eszmek, 

hilek, erdekek kdzott. Lehetseges-e megegyezes a kiilbnbozo allaspontok kozott? Esetleg a fejlodesnek 

ezek az ellentetek lennenek a mozgatoi?

Sorozatunk vegere kideriil, hogy egy rendkiviil osszelett tarsadalmi-gazdasagi atalakulasnak voltunk a 

tanui. E bonyolult folyamatot szinte mindenki maskeppen elte at. Sajatos szemszbgbol vilagitja meg 

az ismert eloadomuvesz es az egyhazi vezetd.

Eloado:

2021. november 23.

Rainer M. Janos tortenesz, egyetemi tanar, az Akademia levelezo tagja
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MUVESZETTORTENET 

EGYETEMES MOv6sZETTORTENET I.

V. evfolyam IL felev

Eldado: Ludmann Mihaly muveszettortenesz

2021. majus 17.

2021. majus 31.

2021. junius 7.

Az epiteszet utja a IL vilaghaboru utan 

A magyar muveszet 1945 utan I.

A magyar muveszet 1945 utan IL

EGYETEMES MUVESZETTORTENET IL

Eldado: Ludmann Mihaly muveszettortenesz

Az dt evre tervezett muveszettortenet sorozat else eveben az epiteszet es a kepzomuveszet 

kialakulasaval, a letrejovd korai civilizaciok kiemelkedd alkotasaival foglalkozunk. JeJentos szerepet 

kap az okori Kelet muveszetenek tbrtenete, mert kesobb ez az europai civilizacioban is fontos szerepet 

jatszik. A gorog es romai muveszet alkotasai a kovetkezo ketezer cvben az europai civilizacid 

megbecstilt es megkerulhetetlen muvei.

2021. oktobcr 18. A muveszet sziilctcsc

2021. oktober 25. A neolitikum es a bronzkor miiveszete

2021. november 8. Az okori Egyiptom epiteszete

2021. november 15. Az okori egyiptomi kepzomuveszet

2021. november 22. Az Amama-kor es a kesbkor miiveszete

2021. november 29. A mezopotamiai muveszet korai kulturai

GENIUS LOCI - ROMA

Eloado: Ludmann Mihaly muveszettortenesz

2021. majus 27.

2021. junius 10.

A barokk viragkora

Roma kepzomuveszete es epiteszete az clmult evszazadban

GENIUS LOCI - VELENCE

Eldado: Ludmann Mihaly muveszettortenesz

A muveszet tortenete az emberi tortenelem resze, amelyet sokfelekeppen ertelmezhetunk. Ebben a 

sorozatban a genius loci, a holy szelleme kcrul vizsgalddasaink kozeppontjaba. Egy varos 

muveszettortenetet tanulmanyozzuk, amely sajatos modon meghatarozo szerepet toltott be az europai 

civilizacioban, hatasa messze elert, es az itt letrejott ujitasokat sok helyen igyekeztek kovetni vagy
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masolni. Ebbcn a sorozatban kepzeletben felkeressiik Velencet, es kepek segitsegevel felidezziik, hogy 

melyik korban milyen jelentos szellemi ujitasok es maradando alkotasok szulettek.

2021.okt6ber 14.

2021. oktober28.

2021. november 11.

2021. november 25.

Bizanc buvkdreben

A kozepkor alkotasai

A vclcncci rcneszansz muveszet kibontakozasa

A reneszansz viragkora

IRODALOM ES KEPZOMUVESZET

Eloado: Ludmann Mihaly muveszettortenesz

A kozepkor legendagyujtemenye a Legenda Aurea - az Arany legenda amelyet Jacobus de 

Voragine irott forrasokra es a szajhagyomanyban elo tbrtenetekre tamaszkodva irt meg 

1260-1267 kozott. Miivet szamtalan europai nyelvre leforditottak, igy ez a 

legendagyujtemeny a keso kozepkor legkedveltebb olvasmanya volt. A konyv fejezeteiben 

leirt tortenetekben kibontakoznak a szentek eletenek fontosabb esemenyei, amelyekre a 

megrendelok es a muveszek is tamaszkodhattak. Az elkeszult alkotasok reven pedig a nezok 

megismerik a megirt tortenetet ugy, ahogyan a kor elvarasainak mcgfelelden a festok es a 

szobraszok megjelenitettek azt.

2021. majus 20. Az apostolok

2021. jiinius 3. Az egyhazatyak

2021.okt6ber 21. Remete Szent Antal es Szent Pal

2021. november 4. Szent Cecilia

2021. november 18. Szent Marton

2021. december 2. Szent Agnes es Szent Agota

KOR-KEPEK - LEGENDAK ES MITOSZQK

Eloado: Reti Maria muveszettortenesz

Rendhagyo muveszettorteneti sorozatunk, a „Kor-kepek” az eddigiekhez hasonloan kiilon kis 

minisorozatokon belul kalandozik a muveszet es a tbrtenelem vilagaban. Az elmult evadban elinditott 

,,Legenda es mitoszok”, valamint „Legenda es valosag” minisorozat eldadasai a mitologia hosei kbzul 

Dionuszoszt, illetve a keresztenyseg egyik legnepszertibb szentjet, Assisi Szent Ferencel es 

kultuszhelyet mutatja be.
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A „Vallomas ecsettel” a muveszeket ihletd halhatatlan szerelmekrol es muzsakrol szol, czuttal a 

„Harom Gracia” szerepeben lessiik mcg a szcp holgyeket mitoldgiai kontosben (vagy anelkiil).

Vegul a „Csodalatos utazas” uj minisorozat a tavoli multba, az dkori Egyiptomba kalauzol a 

hetkoznapi emberek eletetdl a faradk es istenek tdrteneteig az epiteszeti, szobraszati es festeszeti 

remekmuvekig. A sorozat kulbnlegessege, hogy az eldado epp husz eve jarta be azt az egyiptomi 

korutat, ami a sorozat btleteul szolgalt, az eloadasok azonban megsem Citi beszamolok, hanem az 

alkotasok kapcsan tbrtenelmi-muveszeti kalandozasok. Az eldado az emlekeket es helyszineket 

meglatogatva clso kezbol szcrzctt elmenyeket errol a fantasztikus vilagrdl, amit addig csak - sokakhoz 

hasonloan - szakirodalombdl, ismeretterjesztd filmekbbl intemetrol ismerhetett meg. Ezuttal azonban 

nem a vilaghalon hozzaferheto kepekbol valogatta dssze az eloadasok temait kiserd kepanyagot, 

hanem sajat kepeivel gazdagitja eloadasait, a korutja soran fotozott kepeivcl illusztralja es mutatja be 

az epiteszet remekeit, a varosokat es a kepzdmuveszeti emlekeket. (Ezek a kepek tehat nem intemetrol 

vagy kbnyvekbdl valok, es nem lathatdk sehol mashol!!!) A kozeljdvdben, a kovetkezb evadokban 

folytatni fogjuk a minisorozat tematikajat es mas helyszineket is bejarva ott keszult kepekkel nezziik 

vegig majd a nevezetesscgct.

2021. majus 26.

2021. junius 9.

„Biblia es muveszet” - Szent Gyorgy es a kiralylany

„Biblia es muveszet” - Kereszt a hegyen, a kereszt szimbolikaja

2021.okt6ber. 20. „Legenda es mitoszok - a mitologia es a muveszet” - Heroszok 

es istenek - Dionuszosz: bor es mamor

2021. november. 3. „Legenda es valdsag - A Biblia es a muveszet” hosok es szentek 

- Szent Ferenc, Giotto es Assisi, az europai festeszet bolcsoje

2021. november. 17. „Vallomas ecsettel -, A harom Gracia” - Szepseges nok 

mitoldgiai kontosben (vagy a nelkiil)

2021. december. 1. ,,Kep-iras” - a Biblia es a muveszet” - Jelkepek es abrazolasok 

a katakombaktol a bazilikakig a korai keresztenyseg szazadaiban

KULTURAK KERESZTUTJAN

AZ EMBERI CIVILIZACIOK AZONOSSAG-, KULONBSEG- ES MASSAGKEPEIV.

Az emberi jelenseg (3. resz)

Eldado: Kopcsik Istvan

2021. majus 18. Napjaink vilagproblemai

Az cgycn, a kozosscg es az cmbcriscg kapcsolatai, a regionalitas es globalitas osszefiiggesei, 

„civilizacidk” egymas mellett - vagy eppen egymas ellen.



A sorozat elsb reszeben mcgvizsgaltuk az ember termeszeti es tarsadalmi meghatarozottsagat. Az 

emberi jelenseget komplex modon termeszeti es tarsadalmi bsszefuggeskent, folyamatos valtozaskent 

tanulmanyoztuk. A sorozat masodik reszeben szemugyre veltiik az emberi tarsadalmak. allamok 

kialakulasanak folyamatat, a centrum-periferia viszonyrendszerek valtozasait es ezek hatasait az 

emberiseg eletere. A harmadik reszben azt vizsgaltuk, hogy az emberiseg, a kulbnbbzb civilizaciok 

hogyan latjak sajat vilagukat, esetleges valtozasait es azok egymasra hatasait az eszmek, a jog cs a 

fllozofia tudatformajan keresztiil.

A sorozat uj, negyedik reszeben azt fogjuk vizsgalni, hogy a technikai es tudomanyos valtozasok, 

felfedezesek hogyan hatottak a kulbnbbzb civilizaciok munkamegosztas valtozasaira, az eletmodra, a 

tarsadalmak fejlbdescrc, gondolkozasmodjara es a muveszeti abrazolasokra. Ezek bsszessege es 

keveredese hogyan hat a kiilbnbozo korok vilagfelfogasara es az elterb civilizaciok kapcsolatara: 

egyuttmukodesere es ellenteteire.

Milyen okok es elozmenyek miatt jottek letre a XVIII-XIX-XX. szazadi nagy ideologiak, es mi 

okozza bukasukat es felbomlasukat? Mit ertunk ma emberi jogokon, es hogyan ervenyesulnck a 

gyakorlatban? Lehetseges-e a mai politikai-gazdasagi vilagrendszer allapotai kozott egy olyan uj, XXI. 

szazadnak megfelelb globalis vilagszemleletet es cselekvesi altemativat kialakitani, amely - a 

tortenelmi tapasztalatok alapjan - kepes eroszak nelkul kezelni az emberiseg elott allo termeszeti es 

szocialis valsaghelyzeteket - meghozza ugy, hogy tiszteletben tartja es segiti a termeszeti, kulturalis es 

politikai diverzitast, a kiilbnbozo civilizaciok sajatossagait es pozitiv hagyomanyait?

2021. oktober 12.

Az „dsztbnds’1 es celtudatos munka szerepe az elovilagban, az emberre valasban es a 

tarsadalmi let kialakulasaban es valtozasaiban. A korai allamok es tarsadalmak 

jellegzetessegei: a technikai civilizacio kialakulasa es hatasa a tarsadalmi tudatformakra es 

intezmenyrendszerekre. Az egyiptomi es a kbzel-keleti vilag i. e. IV. evezredtbl az i. e. IV. 

szazadig.

2021. oktober 26.

A hellen, a perzsa es a romai vilag jellegzetessegei. Hasonlosagok es kiilbnbsegek az i. e. 

VIII. szazadtol 476-ig. A bizanci, az arab, a frank es a viking vilag jellegzetessegei. 

Hasonlosagok cs kiilbnbsegek a VI. szazadtol a XIV. szazadig.

2021. november 9.

Az indiai es kinai vilag jellegzetessegei. Hasonlosagok es kiilbnbsegek az i. e. III. evezredtol 

a XIV. szazadig.
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Az amerikai vilag jellegzetessegei. Hasonlosagok es kiilonbsegek az i. e. 1. evezredtol a XV. 

szazadig.

2021 .januar 4.

Uj vilag sziiletik: a vilagcivilizaciok hatasa egymasra a XVI. szazadtol XIX. szazadig. Az 

ipari forradalmak es a gyarmatositas masodik hullamanak hatasai es kovetkezmenyei a 

vilagban.

2021.januar 18.

Tudomanyos technikai forradalom es a civilizaciotol fuggetlen barbarizmus uralomra jutasa a 

vilagban. A XX. szazad csodai es katasztrofai.

2021. februar 1.

A XXL szazad vilagproblemai: tudas es tudatlansag egyuttelese, 6 ezer ev droksege. Van-e 

kiut es elheto jovo?

felfedez6k nyomaban keleten es nyugaton

Eloado: Galgoczi Istvan

2021. junius 1. Amerikai Egyesult Allamok

KALANDOZASOK EGYIPTOMBAN

Eloado: Galgoczi Istvan

A hirekbol tudjuk, Egyiptomban egyiitt el a mult a jelennel Tegnap meg valamilyen aktualpolitikai 

esemenyrol szoltak a hirek, ma pedig a faraokrol olvasunk. A Nilus menten egy tobb ezer evet atolelo 

kirandulasra invitalom, Asszuantol-AIexandriaig.

2021. oktober 19.

Ismerkedes Egyiptommal a terkepeken. Az orszag foldrajzi adottsagai, nepesebb telepulesei, a 

tortenelmenek nagyobb korszakai. Egyiptom helye a nemzetkozi vilagpolitikaban. Turistak 

Egyiptomban.

2021. november 2.

n
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Az okori Egyiptom, a faraok vilaga. Politika, epiteszet, muveszet es az egyiptomi istenek 

vilaga.

2021. november 16.

A legendas faraono, Hatsepszut es a kora, Ekhnaton es a monoteizmus

2021. november 30.

Nagy Sandor cs az okori Kozel-Kelet

IRODALMIALKOTASOK PARBESZEDE

Koriilmenyek es szerepek

Eldado: Tamas Ferenc irodalomtortenesz, kolto, magyartanar

2021. oktober 13. Iskola (Potlas)

Kosztolanyi Dezsd: Esti Komei, 2. fejezet

Kosztolanyi: Az iskolaban hatvanan vagyunk

Ottlik Geza: Iskola a hataron

Esterhazy Peter: Harmonia caelestis 

Kosztolanyi: Aranysarkany 

Toth Krisztina: Tolltarto

2021. oktober 27. A szerelem kertjeben (Potlas)

Enekek eneke

Vorosmarty: Csongor es Tunde

Nepdalok es viragenekek 

Petrarca es kdvetdi

IRODALMI ALKOTASOK PARBESZEDE

Ujramondott tortenetek

Eldado: Tamas Ferenc irodalomtortenesz, kolto, magyartanar

Irodalmi alkotasok parbeszede cimu sorozatunkkal a 10. taneviinket kezdjtik el. I kossuth

i
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Ahogy hallgatoink megszokhattak, kulonbozd szerzdk, kulonbbzo korszakok egymasnak feleld 

alkotasait olvassuk bssze, keresve a miialkotasok lehetseges jelenteseit - es egyuttal nekiink, mai 

olvasoknak szolo uzenetet.

A most kezdodo szemeszterben hires es (tbbbnyire) sulyos temakkal, valamint ezek ujramondotl 

valtozataival foglalkozunk. Mit mondhattak a felelevenitett regi gondolatok, tortenetek a kesobbi 

szerzoknek, es mit mondanak a XXI. szazadban?

A szemesztert - a jatekos muzsanak is aldozva - humoros versek olvasasaval zarjuk.

2021. november 10. Vanitas - a hiabavalosag letszemleletenek kolteszete

Biblia: A predikator Salamon konyve

Kolcsey Ferenc: Vanitatum vanitas

Balassi: Az d szerelmenek orok es maradando voltarol (47.)

Vas Istvan: Kalligrafia

Kosztolanyi: Ideges rimek

BabitsMihaly: Esti kerdes

2021. november 14. Bosszuallas az apaert: Oresztesz es Hamlet

Aiszkhulosz: Aldozatvivdk

Shakespeare: Hamlet

ZENETORTENET

LISZT FERENC - II. felev

Eldado: Kocsis Gabor zenetortenesz

2021. majus 19.

2021. junius 2.

Zarandokevek III. kotet. Via crucis oratorium

Kesei muvek, Liszt ma

FRANCIA ZENETORTENET I.

Eldado: Kocsis Gabor zenetortenesz

A francia zenerol szolo ismereteink eleg hezagosak, a francia zene tortenete meglehetbsen kiesik 

zeneoktatasunk latoszbgebol. A magyar nyelven elerheto konyvek, monografiak, tanulmanyok szama 

cienyeszden csckely, s ennek oka valoszinuleg a hazai zenei elet eroteljes nemet orientaciojaban .. 
keresendd. |
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Ezen az aranytalansagon kivan valtoztatni a sorozat, melynek clso felcvcben a gregoriantol a barokkig 

tekintjuk at a franciak zcnctdrtcnetet.

2021. oktober20. Kbzepkor - Got zene (Machaut), trubadurok

2021. november 3. Kora reneszansz - Dufay, Binchois

2021. november 17. Erett reneszansz - Ockeghem, Josquin

2021. december 1. Erett es keso reneszansz - Josquin, a XVI. szazadi francia 

chanson

HALLGASSUK ES NEZZUK EGYUTT!

Eloado: Zelinka Tamas zenetanar, zenei ismeretteijeszto, szerkeszto

A 190 eve elhunyt Joseph Haydn, a 190 eve sziiletett Felix Mendelssohn-Bartholdy, valamint a bibliai

Teremtestortenet emlekere

2021. majus 21.

2021. majus 28.

Haydn es Mendelssohn oratorikus mirvei

Zsoltarok ihletesere szulettek

Hires zcneszerzdk cs muvcik adtak az dtletet ennek az osszeallitasnak, melyet olyan evfordulok kore 

szerveztunk, amelyek iinnepive varazsolhatjak alkalmainkat.

2021.okt6ber 22. Faust (210 eve, ezen anapon sziiletett Liszt Ferenc)

Reszletek H. Berlioz, valamint Liszt Ferenc, C. Gounod es Dubrovay Laszlo azonos cimu 

alkotasaibol, valamint a Liszt Ferenc emleket felidezo magyar jatekfilmekbol

2021. november 5. Czifffa Gybrgy 100

2021. november 19. A mosoly orszaga - (95 eve mutattak be Giacomo Puccini: 

Turandot c. operajat), Reszletek Puccini es Lehar Ferenc 

alkotasaibol

2021. november 26. „Az uj vilagbol” - (180 eve sziiletett Antonin Dvorak) 

Reszletek Dvorak, Gershwin es Bernstein alkotasaibol

2021. deccmber3. Advcnti enek (Ajandek) r ---- j

i__ ' _ '
lo
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NYUGDIJAS SZABADEGYETEM

MUVESZETTORTENET NYUGDIJASOKNAK

Eloado: Ludmann Mihaly muveszettdrtenesz

A nyugdijasok muveszettorteneti szabadegyeteme a megszerzett tudas szinten tartasat es gyarapitasat 

szolgalja. Ebben az evben az osi idok muvcszcti emlckcivcl es a korai civilizaciokkal megidezesevel 

kezdjuk, majd a gorog-romai muveszet maig hato es maradando alkotasaival folytatjuk a 

szellemtorteneti kalandozasunkat.

2021. majus 17.

2021. oktober 18.

2021. november 8.

2021. november 22.

A magyar muveszet 1945 utan

A muveszetek sziiletese

Az okori Egyiptom epfteszete

Az egyiptomi kepzomiiveszet

fOldrajz

ALPOKALJATOL A MONT BLANC-IG - II. felev 

Eloado: Ovari Arpad

2021. majus 20.

Liechtensteinbol Svajcba

Az Ausztria es Svajc koruli barangolas soran nem hagyhato ki az Alpok vilaganak mini allama, 

a Liechtenstein Hercegseg. A Boden-toba igyekvo Rajna volgyeben fekvo, mindossze 160 km2 

teruletu orszag Europa egyik adoparadicsoma. Utunk fovarosan, Vaduzon keresztiil vezet Svajc fele. A 

II. szemeszter az Alpok Kiralyndjenek, a Berni Alpokban emelkedo hegyoriasnak, a Jungfraunak, 

Svajc egyik emblematikus hegyvidekenek bemutatasaval fejezodik be. A Jungfraujoch Europa 

legmagasabban, 3454 m magassagban epiilt vasutallomasa. Lauterbrunnenbbl indulva vonat 

kozlekedik Kleine Scheidegg allomasig, ahonnan a tobb mint 100 eve iizembe helyezett fogaskereku 

egy elkepeszto technikai bravurral megepitett palyan viszi fel az utasokat az brbk ho es jeg 

birodalmaba.
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ALPOKALJATOL A MONT BLANC-IG - III. evad

Eldado: Ovari Arpad

A sorozat folytatasaban az Alpok 3000 metemel is magasabbra toro hofodte csucsai, gleccserei, 2000 

meteres hagdi, alpesi tajai, termeszeti szepsegei mellet megismerkedhetiink a svajci vasutepites 

nagyszeru alkotasaival, magashegyi turistakozpontjaival, Nyugat-Eurdpa ket nagy folyoja, a Rajna es 

a Rhone forrasvidekevel, egy-egy villamlatogatassal bepillantast nycriink Svajc legendakban es 

muemlekckben gazdag falvaiba es varosaiba. Az orszag deli reszen szamos nevezetes hago (San 

Bernandino, Simplon, Szent Gotthard, Splugen), valamint a del-svajci tavak hatarvideken vannak, 

ezert a bemutatb tobb esetben erinti a szomszedos orszagok teruleteit. A Rhone-folyo menten, 

Franciaorszag teriilcten erjuk el az Alpok nyugati hatarait, es mikbzben megtekintunk nehany 

nevezetes varost, kovetjiik a Francia Riviera tele. A Mont Blancra (Aiguille du Midi, 3842 m) 

Olaszorszagbol jutunk fel.

2021. oktdber2i.

Luzern es a Vierwaldstatti-to videken. Tell Vilmos legendainak nyomaban

Az alpesi tavakban gazdag Svajc egyik legszebb tovideke a hegyek kdzbtti volgyekbe melyen 

bcnyuld, szcrtcagazd Vierwaldstatti-to. A to nyugati vegen fekvo Luzern varosanak Gleccserkertjeben 

kozelrol tanulmanyozhatjuk a jegarak munkajat es a gleccser melyen kialakulo „gleccsermalmok” es 

„iistdk” kepzodeset. A to eszaki oldalan Brunnenig utazunk, ahonnan a svajci szabadsaghos, Tell 

Vilmos szulofoldjere, Altdorfba vezet utunk, majd a Klausenpass hagdjan atjutva erunk el a 

kovetkczo alpesi tohoz, a Walenscchcz,

2021. november 4.

A del-svajci, olaszorszagi tavaktol a Rajna forrasvidekeig

Az Alpok deli oldalan egykor kialakult mely volgyekbe nyuld gleccserek talalkozasanal a 

jegkorszakot koveto felmelegedes soran keletkezett es ma ket orszag teruletere kiterjedo melyvizu 

tavak komyeke kellemes mediterran eghajlatanak koszdnhetden nemzetkozi iidiilb ovezette valt. Innen 

indulva a San Bemardino-hago utan a Rajna foirasvidekere erunk. A Hatso-Rajna folyasat kovetve a 
Viamala szurdokanal kiterot tesziink a vilaggazdasagi konferenclaknak helyt add Davosba.

2021. november 18.

A Rajna menten a Boden-totol Baselig

Az Alpokban eredo Rajna hosszu szakaszon Svajc hatarfolyoja. A Boden-tobol Kreuzlingennel lep ki. 

A folyd utjat kovetve egy-egy ekszerdobozkent nyilik meg Stein am Rhein vagy az oragyartasarol 

hires Schaffhausen varosa. Az ut koronaja a Rajna vizesese. Basel Svajc fontos ipari, kereskedelmi es
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kulturalis kozpontja, melynek kikotojen keresztiil az orszag bekapcsolodik a vizutak neiiiz$tk6zi 

haldzataba.

2021. december 2.

A Jungfrau-masszivumtol a Rhone-folyo forrasaig

Lauterbrunnen es Interlaken videkerol indulva valtozatos tajakon atutazva erjuk el a Grimsel-hagot 

(2163 m), majd a Rhone-folyo volgyebe leereszkedve, 1761 meter magassagban Gletsch szallodai 

mellett, a Furka-hagon (2431 m) jutlink el a Rhone-gleccserhez, ami egyben a folyo eredete. A Rhone 

Svajc deli tajain nyugati iranyban folytatva utjat lepi at a francia hatart.

Muzikum Klub&Bisztrd

Tobb eves cldkeszito munka eredmenyekent kulonleges zenei produkciokat befogadd, 

bemutato nemzetkozi klubot nyitottunk 2012 oktobereben a Kossuth Klub cpuietebcn.

A Muzikum ertekalapu, a zenei sokfeleseg bemutatasa irant elkotelezett, klubszeruen miikodd 

kulturalis centrum. A Klub programkinalata otvozni kivanja az onszervezodo rajongdi es 

barati kozossegekre epuld, rendszeresen ismetlodo mindsegi szinpadi produkciokat, illetve a 

tematikus estek alkalmait. Szemleleteben jelen van a mufaji kategoriak atjarhatosaga es a 

nyitottsag az uj kezdemenyezesek irant. Zenei kinalatunkban megtalalhato a vilagzene, a jazz, 

az underground es az igenycs elektronikus zene mellett a hagyomanyos nepzene es a 

komolyzene is.

A Muzikum celja a magas szinvonalu produkciokat bemutato eloaddmuveszek, egyuttesek es 

csoportok tamogatasa sajat helyszinen, hazai fesztivalokon es nemzetkozi egyiittmukddd 

partnereinkkel kozos rendezvenyeken. Ennek erdekeben a Klub csatlakozott az utrcchti 

szekhelyu europai vilagzenei klubhalozathoz, valamint strategiai megallapodast kbtott a 

parizsi szekhelyu Theatre Lucemaire-rel es a Maison des Cultures du Monde-dal.

A Muzikum biztositja a Kossuth Klubban evtizedek ota folyo kulturalis es oktatasi 

tevekenyseg szinvonalasabb es kreativabb megjeleneset. Rendezvenyeinken szeretnenk a 

koncertek lebonyolitasa mellett, a programokhoz kapcsolodo gasztronomiai kinalattal 

biztositani a kotetlen es tartalmas idotoltes lehetoseget.

Fontos szamunkra, hogy barmilyen program valosul meg a klubban, a magas szinvonalat es 

kinalatot vendegeink egy baratsagos, emberkbzeli, otthonos, komyezetere figyelo 

atmoszferaban es a Palotanegyed egyik patinas muemlek epiileteben tapasztaljak meg.

A Muzikum Klub szervezeseben, tekintettel a jarvanyiigyi helyzetre es szabalyainak betartasa 

mellett 2021-ban 70 koncert ds egyeb kulturalis rendezvenyt szerveztiink meg.
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Az eldadasok datumai es eloadok:

1.2021. dec. 31. IVAN & THE PARAZOL New Year's Bash

2. 2021. dec. 29. MOJO feat. Gal Csaba „Boogie”

3. 2021. dec. 28. ValaszUt • Szep uj vilag lemezbemutato | Perfect Pill koncert

4. 2021. dec. 10. Cry Free • Come Taste The Band 45+1

5. 2021. dec. 5. J.J. Cale emlekest

6. 2021. dec. 3. IATP Acoustic Duo Budai Pop

7. 2021. nov. 27. A mi Beatles valogataskazettank

8. 2021. nov. 26. Momentary Lapse of the Eighties - Keep Floyding @ Muzikum 

Keep Floyding Band

9. 2021. nov. 25. A Hendrix Project bemutatja: Hendrix 79

10. 2021. nov. 19. A Kutya Vacsoraja ujra a Muzikumban!

11. 2021. nov. 18. RipofFRaskolnikov Band ujra a Muzikum szinpadan!

12. 2021. nov. 13. Jazztelen ft. Tatrai Tibor

13. 2021. nov. 12. A VAN filmzenekar koncertje a Muzikumban

14. 2021. nov. 11. Eziist Nyar Barta Tamas zenei oroksege

15. 2021. nov. 6. Europa Kiado koncert a Muzikumban!

16. 2021. nov. 5. Mystery Gang koncert a Muzikumban!

17. 2021. nov. 4. Boeghoe 30. jubileumi koncert + Red One House lemezbemutato

18. 2021. okt. 30. Nasip Kismet (HU/TR) koncert a Muzikumban

19. 2021. okt. 29. Little G Weevil Live Acoustic Session lemezbemutato

20. 2021. okt. 28. A Telegram es az X Generacio kozos koncertje

21.2021. okt. 23. AMD • Temetetlen mult lemezbemutato + Social Free Face koncert

22. 2021. okt. 22. Soulbreakers ujra a Muzikumban!

23. 2021. okt. 21. Tattoo You 40 • Stoned - 100% Rolling Stones

Stoned - 100%RollingStones (Budapest, Hungary)

24. 2021. okt. 16. Ian Siegal (UK) Back to Muzikum!

25. 2021. okt. 15. Dark Side of Keep Floyding Keep Floyding Band

26. 2021. okt. 14. Guns N’ Roses Tribute by Reckless Roses

27. 2021. okt. 9. Barth Janos 40. + Blue sPot 15. szuletesnapi koncert

28. 2021. okt. 8. Doors Emlekzenekar a Muzikumban!

29. 2021. okt. 2. John Lennon special a The Bits-szel

30. 2021. okt. 1. Blues B.R.Others Show ujra a Muzikumban?

31. 2021. szept. 30.

32. 2021. szept 25.

33. 2021. szept. 24.

Neil Young Project ft. Takats Tamas

UJRA!! Kiss Llaszlo+4 /ex-URH, ex-EK 

Muddy Shoes a Muzikumban!

34. 2021. szept. 23.

35. 2021. szept. 17.

Chamber Jazz Trio (Csehorszag) a Muzikumban!

Jumping Matt & His Combo • Ugorj fejest a bluesba!
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36. 2021. szept. 16.

37. 2021. szept. 15.

38. 2021. szept. 10.

39. 2021. szept. 9.

40. 2021. szept. 8.

41.2021. szept. 2.

42. 2021. aug. 26.

43. 2021. aug. 25.

44. 2021. aug. 13.

45. 2021. aug. 12.

46. 2021. aug. 5.

47. 2021. aug. 5.

48. 2021. jui. 23.

49. 2021. jul. 22.

50. 2021. jul. 17.

51 2021.jul. 16.

52. 2O21.juL 14.

53. 2021. jul. 9.

54. 2021. jul. 8.

55. 2021. jul. 1.

56. 2021. jun. 24.

57. 2021. jun. 23.

58. 2021. jun. 21.

59. 2021. jun. 19.

60. 2021. jun. 18.

61. 2021. jun. 17.

62. 2021. jun. 12.

63. 2021. jun. 11.

64. 2021. jun. 10.

65. 2021. jun. 5.

66. 2021. jun. 4.

67. 2021. jun. 3.

68. 2021. maj. 28.

69. 2021. maj. 27.

70. 2021. maj. 25.

71. 2021. maj. 22.

72. 2021. maj. 14.

73. 2021. maj. 7.

Mayfly • Buda Funkin' Pest MAYFLY ~

Charlie Watts emlekkoncert

Cry Free ■ Muzikum 2021/2022 evadnyito

HendrixFeszt: Hendrix Project, Message To Hendrix

Messessippi a Muzikum Gardenben!

Ripoff Raskolnikov & Nagy Szabolcs duo • Vol. 2.

A Muzikum Garden bemutatja: Flamenco De Mil Colores Vol. 2.

Jambalaya Light a Muzikum Gardenben

Menyhart Jend es Vig Mihaly a Muzikum Gardenben’

Little G Weevil in the Garden! • Vol. 3.

Sonny es Szabo Tamas - Vendeg: Singer | Muzikum Garden

Ettermek Ejszakaja 2021

Fekete Jeno Blue Walks lemezbemutato koncert

Ripoff Raskolnikov & Nagy Szabolcs duo a Muzikum!

A Message to Hendrix ujra a Muzikum szinpadan!

Kiss Llaszlo + 4 - lemezbemutato + budapesti premier

Varga Livius es a NcVa a Muzikum Gardenben!

Honky Tonk Men Rolling Stones 59

Little G Weevil in the Garden! • Vol. 2.

A Muzikum Garden bemutatja: Flamenco De Mil Colores

Beaux Jaxon Quartet (USA/HUN) a Muzikum Gardenben

Blues Session Night a Muzikum Gardenben

Legyel Te is varazslo- napkozis zenei tabor - Versunnep Fesztival

Ujra Hobo klubest a Muzikumban!

Jazztelen ujra a Muzikumban!

Little G Weevil in the Garden!

Beatles folyt. kov. a The Bits-szel

Adam Szumper „The Journey” lemezbemutato a Muzikumban 

A Muzikum Garden bemutatja a Grunting Pigs zenes estjet 

Ripoff Raskolnikov Band ujra a Muzikum szinpadan!

LEAD ZEPPELIN RESTART ROCK’N’ROLL!

Muzikum Garden bemutatja Egri Peter (Mystery Gang) eloadoi estjet

Cry Free Back in Rock

A megujult Bluestone zenekar a Muzikum szinpadan!

Mai Dal 2021

2021 legelso Hobo klubestje!

2021 legelso Message to Hendrix bulija!

Ujra Muzikum! Bemutatkozik a Muzikum Kdnyv&Bar

Nagy Janos: Blueseum fotokiallitasanak a megnyitoja
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Konferenciak es rendezvenyek szervezese es lebonyolit&sa

A Kossuth Klub epiileten beliil lehetoseg van nagyszabasu konferenciak es rendezvenyek 

lebonyolitasara. Technikai felszereltsegunk magas szinvonalu. Emeleti nagytcrmiink 170 fo, a 

foldszinti klubterem 70 fo, oktatotermunk 40 fo befogadasara alkalmas. Termeinkben 

eloadasokat, tanfolyamokat, zenes, tancos rendezvenyeket es konferenciakat lehet szervezni.

A 2021-ben evben a COV1D19 jarvanyiigyi helyzet miatt nem nyilvanos konferenciakat 

rendeztunk meg:

2021. oktober 2. Tortenelemtanarok Egytete - szakmai konferencia

TIT Kossuth Klub Egyesiilet konyvkiadasi tevekenysege

Az NKA tamogatasaval a TTT Kossuth Klub Egysulet 2021-ben 8 db konyvet jelentetett meg. 

A megjelent kotetek a kovetkezok:

Meleg Csilla: A lelki egeszsegvedelem iskolai modellje - Pedagogiai esettanuhnany

Zsengeller Jozsef: A nagy zarandok vegleg celhoz ert - Tanulmanyok Xeravits Geza emlekere 

50. sziiletesnapja alkalmabol

Frenyo Zoltan (szerk.): Konzervativ arckepek

Frenyo Zsoltdn - Mihelics Vid - Szocialis etika es szocialis politika

Sdrfi N. Adrienn: Egy fenybol valok

Meszdros Peter: Augusztusi passziansz

Cselenyi Istvan: A Szentlelek anyai area

Sajo Ldszld: Angyal a tranzitban



Konyvbemutatdk szervezese

A tavalyi cvben 12 kdnyvbemutatora kerult sor, bemutatkoztak tobbek kozott a L’Harmattan, 

Osiris es a Tipotex kiadok kotetei.

2021. februar 23.

“Kossuth Klub TV bemutaja a Nyitott Konzervativ Kerekasztal sorozat Hermeneutika es 

vitaelmelet cimu programjat.”

Tema: Feher M. Istvan: Filozofia, tortenet, ertehnezes I-IV. cimu, tobb mint 2000 oldal 

terjedelmu hermeneutikai tanulmanygyujtemenyeben szereplo cimado fejezet kerdesfelvetesei 

es megkbzelitesei.

A kerekasztal-beszelgetes moderatora: Nyird Miklos - filozofus

Resztvevok: MTA-ELTE Hermeneutika Kutatocsoport (2012-2017) tagjai.

2021. junius 9.

Gyorgy Eszter: Koztes terek - A rendszervaltas utani nyocker identitasa cimu kotetenek a 

bemutatojara.

2021. junius 8.

Domonkos Laszlo: Uvegfcszek cimu kotet bemutatoja

2021. junius 15.

Gardos-Orosz Fruzsina-Ldrincz Viktor Oliver (szerk.): Jogi diagnozisok - A COVID-19~ 

vilagjarvany hatasai a jogrendszerre cimu konyv bemutatoja

2021. junius 16.

Schreiner Denes: Tragikus voyeur - Filozofiai kiserletek cimu konyv bemutatoja

2021. junius 25.

Halmos Karoly: Koltseg es kolteszet cimii kotet bemutatoja

2021. szeptember3.

Uj szinhazi es poetikai temaju kotetek konyvbemutato - Karoli Konyvek

2021. szeptember 28.

Marosan Bence Peter: Kontextus es fenomen H.
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2021. oktober 18.

Kenessei Andras: Sumertol a magyarig - Ki a magyar? Mi a magyar?

2021. december 2.

Luxne Dr. Prehoda Anna: A vorosiszap-katasztrofa szemelyes tortenetei 

2021. december 8.

Huszar Andras (szerk.): A Termeszet konyvenek ujranyitasa cimii kotetenek a bemutatojara.

2021. december 15.

Frenyo Zoltan (szerk.): Konzervativ arckepckl Kotetbemutato es kerekasztal-beszelgetes

Kapcsolat Jdzsefvarossal

Kozmuvelodesi intezmeny statuszunknak megfelelben, a keriilet lakoi szamara tovabbra is 

kedvezmenyesen vagy ingyenesen biztositjuk a reszvetelt kulonbozo rendezvenyeinken. 

Tagjaink es a Szabadegyetemet berlettel latogatok kdzbtt a jozsefvarosiak szama evente 

atlagosan 100 fo; egyeb rendezvenyeinken ez nehezen merhetd, de szabadegyetemi 

programfiizetunket es alkalmi programjaink tajekoztatojat igyeksziink minel tobb helyre 

eljuttatni Jozsefvarosban.

Programjaink szervezesenel es kulsos programok befogadasanal, illetve veliik 

egyuttmukodve, figyelembe vessziik Jozsefvaros Civil Strategiai programjat. Celunk, hogy 

ezen rendezvenyek valodi kozcelokat eijenek el, a tarsadalom minel szelesebb reteget 

megszolitva. Egyiittmukodunk a CaPe programjaival, allando kapcsolatot tartunk fenn, hogy 

ertesiiljunk a keriilet kulturalis eleterol, kozvetitsuk azokat es kozremukodjiink.

Egyiittmukodes civil szakmai szervezetekkel

Programjaink magas szakmai es kulturalis szinvonalanak fenntartasahoz, olyan civil 

szervezetekkel mukodiink egyutt, amelyek meghatarozoak a magyar tudomanyos es kulturalis 

eletben. Ezek kdztil nehany: Civilek a Palotanegyedert Egyesulet, Budapest Imagine, 

Tortenelemtanarok Egylete, Szkeptikus Tarsasag, Bolyai Pedagdgiai Alapitvany, Szkarabeusz 

Pszichologiai Mtihely, Jozan Babak Klubja, Akut Alapitvany, Friedrich Ebert Stiftung, 

tehetseg es Innovacio Egyestilet, MATEHETSZ, Ifjusagert Alapitvany Miskolc, Esely es 

Reszvetel Kdzhasznu Egyesulet, Mathias Corvinus Collegium, Europa Kollegium Ujvidek,
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Petofi Sandor Muvelodesi Kozpont Ujvidek, Natura Kutatok Egyesulete Zenta, Vajdasagi 

Tehetsegsegitd Tanacs Szabadka.

Egyutmukodo partnereink

Budapest! Muszaki Szakkepzesi Centrum, Karoli Gaspar Reformatus Egyetem, Magyar 

Nemzeti Muzeum, L’Harmattan Konyvkiado, Outdoor Mission, Miskolci Egyetem, 

Tudomanyok es Technika Haza Miskolc, Typotex Konyvkiado, Szabadteri Neprajzi Muzeum, 

ELTE, Francia Intezet, Prezi, Epam, zEtna Egyesulet.

Budapest, 2021. januar 24.

v
Tisztelettel:

VGyenes Adam 
etaok

TIT Kossuth Klub Egyesulet


