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Szakmai Beszámolő a 20t9-e§ munkáról

A 2015-ben alapított kulturális egyesületünk célja a kömyékünkön élő, ke-
rületi iakosok életminőségének javítása,, az egyesületnek otthont adó mű-
emléképület értékeinek, történetének megismertetése, ápolása, megszerette-
tése. Együttműködünk olyan városi furizmust szewező intézményekkel,
mint a Beyond Budapest, Imagine Budapest, illetve szoros kapcsolatot ápo-
lunk Budapesti Városvédő Egyesülettel a turizmus előmozdítása, illetve a
fiatalok és idősebbek művelődési, művészeti és közösségi életének elősegí-
tése érdekében

Négy-öt éve parlnerünk a Mikus Vilmos yezette Pesti Szabad Szalon. Köz-
reműködésükkel lényegesen kiszélesedett a programjaink válasáéka. A
lebonyolítou programokat igyekszünk dokumentálni és publikálni foleg a
honlapunkon www,oroszlanklub.com

A műemlék épületiinkben kialakított és fenntartott pincekiub egyre von-
zóbb nem csak a körünkbetartoző képző- és színművészek számára.

Szabő Pa|őcz Attila Valratszedés című könyvbemutatóján nem csak a be-
mutatott verseskötetről volt szó, hanem az író (költő, szitlész, pedagógus)
egyéb nézeteiről is,

A Kulttrrhrázak éjjel-nappal eseménysorozat alkalmából irodalmi estet tar-
tottunk Határtalan fistöl géseink cimmel ., ahol kortárs költőket láttunk ven-
dégül.

Dr. Komzsik Lajos egy éwei korábbi, a végeselemes módszerről szóló e|ő-
adása folytatásaként Lánczos komél életéről és munkássásáról tartott elő-
adást az amerikai matematikus, mely előadáson a kerületi médiumokat
(most is) vendégül láttuk.
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Arany Oroszlán Kulturális Egyesület

Az ELTE hallgatói alkotta ELTEátrum Társulatát tavasszal láttuk vendé-
gü1, akik Székely Csaba drámatrilógiájának Bányavirág, Bányavakság, Bá-
nyavíz első darabját, illetve annak átdolgozott váItozatát adták elő.
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Nagy lstvrán 1ÓUuaai Egyetem) érdekes előadást tartott a Logana technoló-
giáról, mely az intemetes keresők egy érdekes változata lehet, sok érdekes
egyéb felhasmálási területtel.

Tartottunk videó szerkesztő tanfolvamot , és természetesen 2019-ben is
részt vettiink a koN esemén sorozatán.

Természetesen idén is volt kirándulás a Tátrába (Fehértavi-csúcs) majd a
következő napot Lőcsén töltötttik.

A 2019-es pá|yázataink jól alakultak:

. A NEA,tsGA működési költségekre 200,000.- forintot adott,

. A BLV civil, páIyázaton vizesblokk létrehozására 100,000.- forintot
nyertünk.

o BLV kulturális páIyázaton 115,000.- forinttal támogatta az Önkor-
mány zat a tevékenységünket.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az Aruty Oroszlán Klub, mely a Kul-
turális Egyesület keretében működik, minden eseményét a kultúra iránti
elkötelezettségből, mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül szewezte, hozta
létre a közreműködők önzetlen segítségével. Eddig minden eseményünk
ingyenes volt, és szeretnénk, ha az is maradna.

Jeney Attila
elnök

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 26.
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