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Szakmai Beszámolő a 202a-as munkáról

A 2015-ben alapított kulturális egyesületünk célja a kömyéktinkön élő., ke-
rületi lakosok életminőségének javítása, az egyesületnek otthont adó mű-
emléképület értékeinek, történetének megismertetése, ápolása, megszerette-
tése. Sajnos a pandémia miatt városi turizmust szervező intézményekkel, a
Beyond Budapesttel, Imagine Budapesttel nem tudtunk közösen dolgozni,
mert nekik is fel kellett fi.iggeszteniiik a tevékenységüket. A szolidaritásun-
kat azzal fejeztük ki., hogy elengedtiik a2020-ig összegyűlt, épületlátogatá-
sért me gállap í tolt hozzáj árulásukat.

Természetesen korlátoztuk, illetve a második hulirám során fel is fuggesz-
tettiik a Mikus vilmos vezette pesti szabad szalon működését is.

Ahogy eá mások is tették, mi is igyekeztünk a digitális kommunikációra
koncentrálni, illetve olyan célokat ttíztünk magunk eié, melyek akorlátozá-
sok ellenére, illetve azok figyelembevételével megvalósíthatók voltak.

Az alábbi fontosabb eseményekről tudunk beszámolni, melyekről további
részletek a honlapunkon www.oroszlanklub.com találhatók.

Már az év elején elkezdtünk foglalkozni a Zoom-os kapcsolattarlás-
sal, és előlrzetve a korlátlan hasznáIaíra, közreműködtünk az
EPMSZ, a BVE, illetve magántársaságok konzultációinak, vitáinak
biáosításában, az erre való felkészítésben.
Több megemlékező cikket jelentettünk meg a honlapon az általunk
fontosban ítélt témákban, vagy személyek tekintetében.
Júliusban szoboravatót tartottunk, nagysikeni ünnepség keretében,
melynek során előadásokra is sor került Kelemen Ilona Cikka az
oroszlán patikára emlékeztető drótszobra okán.
Augusáusban nyílt meg Szintai Katalin kiállítása, melynek megnyi-
tóján Nikodém Norbert a maga készítette steel-gitáron játszolt, Y arga
Zoltán pedig keyboardon kísérte.
A pandémia meghiúsította dr. Komzsik Lajos idei európai utazásáí,
így elmaradt a forgásról szóló "Egi kerekek örökké forognak -
Eratosthenestöl a GPS működéséig" című előadása és az aá követő
beszélgetés, ám a professzor úr három, magyarul is megielent, tudo-
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mánytörténeti könyvének pdf váItozatát korlátlan lelhasználásra a
rendelkezésünkre bocsáitotta.
Szeptember 4-én nagsikení előadásra került sor, melynek során P.
Nagy Gabi előadta ,,Hadd menjek veled..." címmel. Az előadáson az
V. kerületi önkormányzat is képviseltette magát.
Filmet készítettünk a Kogar1 Galériában Kéri Imrével, az életművét
bemutató kiállításon.
Új kulturális profillal bővítettük az Egyesület portfolióját, az Albino-
ni Kamarazenekar előadásait, illetve a pandémia miatt csak a próbáit,
szeptembertől elkezdttik videón rőgziteni.
Decemberben még heiyet tudtunk adni a MOME három végzős hall-
gatojának, hogy nálunk rendezzék be az EkszerekEjszakája2020.
rendezvény során a kiállításukat. Örömmel nyugtááuk, hogy két dí-
jat is elhoáak, az alapítő csapat legiobb kiállításnak ítélt díját, vala-
mint a Hype and Hyper különdíjat. Az eredmény különösen tisáelet-
reméltó, ha arra gondolunk, hogy ezt a szép eredmény,t nyolcvan kor-
társ hazai ékszertervező 31 különböző helyszínen kiállított alkotása
között érték el.
Végül beszámolunk arról, bogy ,,Az idő ciklusai - a végtelenségtől az
örökkévalóságig" címmel Komzsik Lajos mérnök' matematikus elő-
adását hallgattuk meg a Zoom segítségével, melynek egyik érdekes-
sége annak a modellnek a bemutatása volt, melyet a professzor úr a
világiárvány modellezésére dolgozott ki.
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A 2020-es pályázataink szintén jól alakultak (az elszámolás is leadtuk):

o A NEA/BGA működési költségekre idén is 200,000.- forintot adott.
o A BLV civtl pályázaton vizesblokk létrehozása II. ütemre 200,000.-

forintot nyertünk.
o BLV kulturális pá|yéuaton 100,000.- forinttal támogatta az Önkor-

mány zat a tevékenységünket.

Fontosnak tartjuk meg|egyezni, hogy az Arany 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.

s/

eney A a ||

elnö

Számlaszám: l l 705008-21 2 1 5ó56 Adósárn: I 87 5 47 42-1 -41

Kelt: Budapest,202I. május 11.


