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Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Képviselő neve:

Szervezet adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám: 

. . / /

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4

Marom Klub Egyesület

Budapest1 0 7 3

Akácfa utca

1 458

7  P K 2 0 0 2 2  6 0 5 7 8  

0 1 0 1 1 0 0 8 2   

1 8 1 7 8 5 7 7 1 4 2

Schönberger Ádám

2 0 1 4 0 5 2 1
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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

3 140

140

3 000

7 278 11 747

181 3 000

7 097 8 747

7 278 14 887

7 278 14 812

4 093 7 278

3 185 7 534

75

75

7 278 14 887
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Marom Klub Egyesület

2 448 4 751 2 448 4 751

23 830 46 007 23 830 46 007

402 5 402 5

23 399 43 964 23 399 43 964

1 996 1 996

116 1 439 116 1 439

26 394 52 197 26 394 52 197

26 394 52 773 26 394 52 773

21 058 37 923 21 058 37 923

1 732 4 639 1 732 4 639

1 687 1 416 1 687 1 416

62 89 62 89

28 1 212 28 1 212

329 800 329 800
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

23 209 23 209 44 66344 663

23 209 43 400 23 209 43 400

3 185 7 534 3 185 7 534

3 185 7 534 3 185 7 534

3 185 7 534 3 185 7 534

42 42
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 0 7 3 Budapest

Akácfa utca

1 458

2  7  P K 6 0 5 7 8  2 0 0 2

0 1 0 1 1 0 0 8 2   

1 8 1 7 8 5 7 7 1 4 2

Schönberger Ádám

kulturális tevékenység, nevelés-oktatás

15-35 év közötti fiatal generáció

8000
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

26 394 52 197

42

26 394 52 155

23 209 44 663

1 732 4 639

23 209 43 400

3 185 7 534
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

430

430

430

430

430

430

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.06 05.08.43



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

4 639

4 639

4 290

4 639

1 840

2 450

4 290
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

800

800

800

800

800

800
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

296

296
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

222

222
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

4 187

4 187

4 187

4 187

1 798

2 389

4 187
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

2 175

1 213

1 213

1 213

1 213
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

3 742

3 472

3 472

3 472

514

2 958

3 472
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Marom Klub Egyesület

9 360

6 389

4 290

6 389

1 840

2 450

2 099

6 389
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:
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1.A szervezet bemutatása 
 

1.1 Elérhetőség 

 

Székhely: 1073. Budapest Akácfa u. 58. 

Képviselő: Schönberger Ádám 

Email: info@marom.hu  

Honlap: www.marom.hu  

1.2 Azonosító adatok 

-Tagja az alábbi szervezeteknek : 

- Magyarországi Cionista Szövetség 

- MAROM Olami / Masorti Olami 

-Közhasznú egyesület (közhasznúsági státusz megszűnése: 2015.04.01) 

-Adószáma:18178577-1-42 

Statisztikai számjel 18178577-9499-529-01 

 

1.3 Tevékenységünkről általában  
 

A Marom Klub egyesület 2002. évben jött létre. 

 

A megalakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: 

 

Célkitűzéseink és alapértékeink 

 

A Marom Klub nonprofit kulturális szervezet, mely fiatalok kezdeményezésére alakult 2001-ben, a zsidó 

kultúra újrafelfedezése és aktualizálása céljából. Az elmúlt évek profilunk többirányú bővülését 

hozták. Általános és időszerű társadalmi kérdésekre szeretnénk reflektálni igényes, de szórakoztató és 

népszerű programok révén. 

Programjaink célja bemutatni a magyarországi kisebbségi kultúrákat, különös tekintettel a zsidó 

hagyományokra, valamint párbeszédet indítani különböző társadalmi csoportokhoz tartozó fiatalok 

között, elősegítve egymás megismerését és elfogadását. 

Tevékenységünk fontos része az ismeretterjesztés és a szemléletformálás, múltunk és jelenünk 

társadalmi problémáinak mélyebb megértése, újraértelmezése, és közös megoldások keresése. 

 

A célkitűzéseinket és tevékenységünket meghatározó alapértékek: 

 közösségi szellem 

 kulturális örökség megóvása 

 aktív szolidaritás 

 környezeti fenntarthatóság 

 civil kezdeményezőerő 

 

A Marom tematikus programjai nagyrészt zsidó ünnepekhez kapcsolódnak. A zsidó ünnepek 

alkalmából olyan összművészeti(zenei, képzőművészeti, színházi stb.) események kerülnek 

megrendezésre, melyek a mai zsidó kultúra sokféleségét mutatják be, és egyben lehetőséget 

mailto:info@marom.hu
http://www.marom.hu/
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nyújtanak a zsidó kultúra és hagyomány újraértelmezéséhez és újraalkotásához. Nagy hangsúlyt 

kapnak a zenei programok, melyek során olyan fiatal kortárs könnyűzenei formációk lépnek fel, 

melyek különböző zenei stílusokat ötvöznek (jazz, klezmer, blues, rap, hiphop, elektronika, dub), 

valamint a zsidó zenei hagyomány magyar népzenei, balkán, afrikai, arab, és roma elemekkel 

gazdagodik. Másrészt színvonalas előadásokat, beszélgetéseket kínálnak az ünnepek változatos 

programjai, melyek során az ünnephez kapcsolódó specifikus témák mai aktualitásokhoz kötődve, új 

megvilágításban kerülnek feldolgozásra neves szakemberek illetve a téma iránt elkötelezett fiatalok 

által. A programot tovább szinesítik az eseményekhez kapcsolodó filmvetítések és művészeti 

kiállítások. 

 

A MAROM Klub kreatív eszközökkel lép fel széles területekre kiható társadalmi problémák - elsősorban 

a rasszizmus és a kirekesztés - ellen. Elsődleges közvetítőeszközünk – koncertek, filmvetítések, 

beszélgetések révén – a művészet: az univerzális nyelv, melynek segítségével felépíthetjük a 

különbözőségek hídjait és feltárhatjuk a sokféleségben rejlő közös kincseket. 

 

Minden területen kiállunk az esélyegyenlőség fontossága mellett. Célunk előmozdítani a súlyos 

szociális vagy egészségügyi hátrányokkal küzdők helyzetének javítását, nemcsak a kultúra 

közvetítőereje révén, hanem közvetlen akciók és programok segítségével is, valós megoldásokat 

keresve. 

 

Tevékenységeink 

 

Koncertek, zenei programok – fiatal kortárs könnyűzenei formációk fellépésével, melyek különböző 

zenei stílusokat képviselnek, illetve ötvöznek jazz, klezmer, blues, rap, hiphop, elektronika, dub és 

világzenei területeken 

 

Filmvetítések – különböző eseményekhez, ünnepekhez kapcsolódó vetítések, a film készítőivel vagy a 

témában jártas előadókkal folytatott beszélgetésekkel, interaktív programokkal egybekötve 

 

Kiállítások – kortárs képző- és fotóművészeti munkák, kulturális illetve történeti szempontból érdekes 

dokumentumok bemutatása 

 

Tematikus beszélgetések, előadások – melyek keretében hagyományokhoz, történelmi 

eseményekhez kapcsolódó specifikus témákat helyezünk új megvilágításba neves szakemberek és a 

téma iránt elkötelezett alkotók, aktivisták részvételével 

 

Összművészeti rendezvények – informális oktatással egybekötött interkulturális fesztiválok, ahol 

figyelemreméltó előadók fellépése mellett műhelymunka-lehetőséget is biztosítunk a különböző 

művészeti ágak iránt érdeklődő fiataloknak kreativitásuk kibontakoztatására. 

 

Kapcsolódó programok – összművészeti rendezvényeinket általában sport- játék- egészségmegőrző- 

és gyermekprogramokkal is kiegészítjük. Fontosnak tartjuk, hogy ilyen jellegű rendezvényeinken 

minden korosztály találjon bekapcsolódási és hasznos időtöltési lehetőséget. 

 

Karitatív akciók – rendszeresen szervezünk étel- és ruhaosztást rászorulók részére. 
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2. Közhasznú tevékenység 

Az Egyesület a közhasznú minősítést 2009. évben kapta meg. 

2015-ben a közhasznúsági fokozatot a Fővárosi Bíróság megvonta.  

Egyenlőre még nem igényeltük a közhasznúsági fokozatot. 

 

Főbb tevékenységeink 2014-ben: 

 

2.1. Ünnepekhez kapcsolódó programsorozat 

2.2. Bánkitó Fesztivál 2014 

2.3. Negyed6Negyed7 Fesztivál 

2.4 Auróra 

2.5 Időutazó 

2.6 Éjjel-nappal hétker 

2.7 Silent heroes 

 

2.1. ZSIDÓ ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI és KULTURÁLIS 

PRGRAMJAINK 

 

TU BI SVÁT – FÁK ÚJÉVE 

Az elmúlt években mindig vidám, zenés programokkal és beszélgetésekkel egybekötött, egynapos 

fesztivált szerveztünk Tu Bishvát alkalmából. 2014-ben Tubisvath alkalmából tubisvathi széder estét 

rendeztünk. 

 

PURIM 

Purim alkalmával a zsidó hagyományoknak megfelelően felolvastuk a megillát és egy nagy közösségi 

vacsorát is rendeztünk. 

 

PÉSZACH 

Pészach alkalmával megmelékzetünk a zsidók egyiptomi kivonulsáról, és  ahagyományoknak 

megfelleő széder estét tartottunk. 

 

Mezüzeavató ünnepély 

Közösségi helyünk, az Auróra megnyitásakor mezüzeavató ünnepélyt tartottunk. 

 

Zsidó újév - Rosh hashana és jomkippur 

A zsidó újévet a Dor Hadas közösséggel együtt a hagyományoknak megfelelően megünnepeltük.  
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MAROM Europe 

Önkénteseink részt vettek a MAROM Europe nemzetközi találkozóin. 2014 decemberében a MAROM 

Europe találkozója Budapesten volt, melynek során informális oktatási programokat szerveztünk 

David Lazar rabbi meghivásával.  

 

2.2.BÁNKITÓ FESZTIVÁL 

2014-ben hatodik alkalommal rendeztük meg a Bánkitó fesztivált. A Bánkitó közel száz önkéntesével 

az évek során egy olyan multikulturális összművészeti programsorozatot hoztunk létre, mely 

egyedülálló a hazai fesztiválpalettán. Három nap alatt több mint 100 programot valósítottunk meg, 

és ebben az évben nagy lépést tettünk afelé, hogy a fesztivál önfenntartó legyen. Az 

előadóművészeti programok műfaji és stílusbeli sokfélesége mellett kerekasztal-beszélgetéseket, 

műhelyeket, gyermek- és sportfoglalkozásokat szerveztünk, megszólítva minden korosztályt és minden 

társadalmi réteget. Különös hangsúlyt fektetünk a kisebbségi kultúrák bemutatására - és ezáltal a 

másság iránti tisztelet erősítésére. 

A fesztivál közösségi alapon szerveződik, és fontos jellegzetessége a környezeti fenntarthatóság. 

Alulról szerveződő, sok önkéntes erőforrást integráló, újrahasznosítást és fenntartható közlekedési 

alternatívákat támogató rendezvényként a Bánkitó Fesztivál gyökeresen eltér a tömegfogyasztás 

gerjesztését célzó szokványos nyári rendezvényektől. Viszonylag magas – kb. 4-5000 fős – részvétel 

mellett is egy családias hangulatú, emberközpontú, valós értékeket felszínre hozó programsorozatot 

valósítottunk meg, mely hosszabb távon – folyamattá alakulva – hozzájárulhat súlyos társadalmi 

problémák eredményes kezeléséhez, hiszen működő pozitív mintákat, jó gyakorlatokat kínál 

különböző kultúrák és társadalmi csoportok békés, konstruktív együttélésére. 

A 2014-es Bánkitó Fesztiválnak több mint 5000 résztvevője volt, akik – a korábbi évek 

hagyományainak megfelelően – ismét neves hazai és külföldi előadók koncertjein, színházi 

előadásain vehettek részt, valamint számos érdekfeszítő kerekasztal-beszélgetésen, kézműves- és 

családi programokon, sport-vetélkedőkön. 

 

 

2.3. Negyed7Negyed8 Fesztivál – Hauka 8 napja alatt 

2009 telén a Marom Klub Egyesület Hanuka Fesztiváljából nőtte ki magát a Negyed6Negyed7, ami az 

évek során tavaszi kiadással bővült.  2014-ben a tavaszi programsorozat elmaradt, mivel az 

egyesületnek nem volt közösségi helyszíne a programok megvalósítására és az önkéntesek 

találkozóira. 2014 júliusában azonban sikerült új helyszint találnunk, a nyolcadik kerületben, így a téli 

fesztivált már a korábbi évekhez hasonlóan meg tudtuk szervezni. Mivel a MAROM a nyolcadik 

kerültbe tett át székhelyét, ezért 2014 decemberében először Negyed7Negyed8 Fesztivál néven 

folytattuk a rendezvénysorozatot, kibővülve és megújulva.  

A fesztivál legfőbb kérdései, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a hasonló történelemmel, mégis 

nagyon eltérő jelenkori történetekkel bíró városrészek, hogyan befolyásolhatják a lakók, milyen 

hatással vannak a közösségek és tereik a szűkebb és tágabb környezetükre, miért láthatóak jobban? 

Ezen belül célunka  kapcsolódó zsidó ünnepek (hanuka, pészach) újraértelmezése és a zsidó 

helytörténet felkutatása, valamint a modern zsidó kultúra bemutatása is. 
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A fesztivált 2014-ben több mint 40 program megszervezésével valósitottuk meg és több mint 1500 

emberhez értünk el. 

 

2.4. Auróra 

2014. Júliusban a MAROM Egyesület önkénteseivel elkezdte az Auróra u. 11. szám alatti ingatlan 

közösségi térként való kialakítását. Az ingatlanban számos más civil szervezet is bérelt irodát, és 2014. 

december közepén megnyílt a KIOSZK kávézó is, amelyet a MAROM Klub Kft. üzemeltet. Az Auróra 

egy önfenntartó társadalmi vállalkozás, ahol a programokból, bérbeadásból és a büfé 

üzemeltetéséből származó bevételekből fedezzük az önkéntesek költségeit, a programok költségeit 

valamint a rezsi költségeket. Már 2014-ben hetente több tucat program valósult meg a házban: 

színházi előadások, koncertek, filmvetítések, beszélgetések. A programok tartalmi fókusza a 

társadalmi igazságosság és a demokratikus elvek érvényesítésének lehetősége.  

 

Az Auróra Projekt célja 

 

Az egyik legnagyobb kihívás ma a szociálisan elkötelezett grassroot szervezetek és a független 

művészeti csoportok számára Magyarországon a láthatóság hiánya és cselekvési lehetőségeik 

beszűkülése. Az Auróra közösségi házat (https://www.facebook.com/auroraunofficial) azért hoztuk 

létre, hogy egy társadalmi-vállalkozás keretében összekapcsoljuk a közösségépítést, a közösségi- és 

kulturális programokat, a civil és aktivista szervezetek munkáját és a szórakozást. A MAROM Egyesület 

mindezt a zsidó kultúra és hagyományok újraértelmezésének mentén kívánja megvalósítani, melynek 

során az önkéntesekkel közösen fogalmazzuk meg mit jelent zsidó pozícióból részt venni a társadalmi 

igazságossággal kapcsolatos kérdésekben ma Magyarországon. Az Auróra közösségi ház célja, hogy 

működése során létrehozzon egy olyan nyitott platformot, ahol a szociális- vagy kulturális terülteken 

működő egyének, csoportok és non-profit szervezetek találkozhatnak, megoszthatják ötleteiket és új 

együttműködéseket valósíthatnak meg közösen. Az együttműködés és a hálózatiasodás alapját egy 

olyan vállalkozási forma teremti meg, amely hosszútávon, és önfenntartó módon képes előteremteni 

a fenti célok pénzügyi alapjait. Az Auróra hosszútávú célja ebből kifolyólag egy olyan innovatív és 

önfenntartató gyakorlat kidolgozása, amely növeli társadalmilag aktív állampolgárok számát, ezzel 

előmozdítja a demokratikus gyakorlatok kiszélesedését Magyarországon.  

 

A megvalósítás módja 

 

Egyesületünk 2014. július elején hozta létre az Auróra új típusú civil közösségi házat. A projekt a 

MAROM Klub Kft. megalakitásával kezdődött, melynek az Egyesület 100 %-ban tulajdonosa. Az 

Auróra közösségi házat Budapest egyik olyan kerületében hoztuk létre, amelynek lakói többsége a 

társadalmilag sérülékeny csoportokhoz és az alacsony-jövedelmű társadalmi csoportokhoz tartoznak. 

A projekt az egy emeletes ház közösségi alapú felújításával és a kávézó kialakításával kezdődött, 

amelybe körülbelül 50 önkéntessel kezdett bele az egyesület. Az egyesület a házat azóta is önkéntes 

alapon működteti. A felújítással párhuzamosan valósult meg a ház szervezeti kialakításának közösségi 

alapú tervezése, melynek során megalakultak a működést elősegítő ügyek köré szerveződő 

munkacsoportok és a ház döntéshozó testülete, a „plenáris”. A házban folyó operatív feladatok 

ellátását azóta is ezek a demokratikus és részvételi alapokon szerveződő munkacsoportok szervezik és 

végzik. A strukturális, szervezeti és pénzügyi alapok kidolgozását követően került sor a házban 

közösségi helyiségeket bérlő civil/aktivista szervezetek és egyének megkeresésére és bevonásukra. 

 

Ezt követően megkezdődött az élet a házban, azaz folyamatossá vált a kapcsolattartás a helyi 

lakosokkal, közösségi tervezés során kialakultak a társadalmi-, kulturális- és művészeti programok 

szervezési keretei és működésük.  

 

Ehhez kapcsolódóan kialakult az online közösségi médiát használó kommunikációja a háznak.  
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A projekt súlypontjai 

 

A projekt fő súlypontja a társadalmi igazságosság elősegítése az érintettek aktív bevonásával és 

részvételével. A projekt fő súlypontja három pillérre épül: 

 

A közösségépítés és demokratikus aktivizmus erősítése 

 

Az Auróra a közösségépítést az önkéntesmunkán és az aktív részvételen keresztül valósítja meg, mely 

során folyamatosan szervezünk illetve befogadunk olyan kulturális projekteket (társadalmi kérdéseket 

érintő kiállítások, kirekesztett társadalmi csoportokat bemutató filmklubok, társadalmilag elkötelezett 

részvételi színház és művészeti projektek) melyek fókuszában a társadalmi igazságosság áll. A 

programjaink tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a részvételiségre, továbbá olyan programok 

megvalósítására, melyek erősítik a magyarországi sérülékeny társadalmi csoportok láthatóságának 

és képviseletének elősegítését, továbbá céljuk, hogy befolyásolják és megjelenítsék azokat a 

társadalmi kérdéseket szocio-kulturális és művészeti területeken, melyek ma háttérbe szorultak, 

továbbá inspirálják más, hasonló projektek létrejöttét. Így a programok a bemutatkozások 

fórumaként és tanulási platformként is funkcionálnak.  

 

Az Auróra közösségi ház további közösségépítési funkciója, hogy aktív részvételen keresztül szólítja 

meg és vonja be a VIII. kerületben élő lakosságot. Célja egy olyan közösség erősítése, melyben 

mindenkinek lehetősége van pozitív változásokat előidézni a saját környezetében, illetve hatást tud 

gyakorolni a társadalom érték- és normarendszerére. 

 

Civil szervezetek, aktivista csoportok erősítése  

 

Az Auróra második pillére az, hogy erősítse a széles társadalmi bázisra épülő aktivista és civil 

szervezetek munkáját és a szervezetek hálózatba kapcsolását. Az Aurórában jelenleg 6 civil/aktivista 

szervezet végzi munkáját minden nap. A szervezetek a szociális aktivizmussal, az oktatással, a 

magyarországi romák képviseletével, a társadalmilag aktív és bevonásra épülő színházi aktivizmussal, 

az LMBTQ közösséggel, az intravénás droghasználókkal továbbá a magyarországi civil szektor vizuális 

megjelenítésével és megörökítésével foglalkoznak. Ezek a szervezetek eszközöket biztosítanak olyan 

társadalmi csoportok számára, akik az eszközök által aktívan részt tudnak venni az aktuális társadalmi 

és politikai kérdésekben és alakítani tudják azt. 

 

Fenntarthatóság, társadalmi-vállalkozás 

 

Az Auróra közösségi ház harmadik pillére a ház társadalmi vállalkozás jellege. Maga a közösségi ház 

egy olyan vállalkozás aminek lelkiismerete és társadalmi küldetése van. Az Auróra a szolidáris 

gazdaság megteremtésének előmozdítója abban az értelemben, hogy bár piaci alapokon végzi 

működését, a tevékenységének fókuszában a társadalmi felelősségvállalás előmozdítása áll. Úgy 

gondoljuk, hogy a valódi értékteremtéshez a profit önmagában kevés, azt ki kell egészíteni a 

környezet és a társadalom szempontjaival, ebből kifolyólag egy olyan pénzügyileg önfenntartó 

közösségi házat hoztunk létre, amely a társadalmi- és környezeti haszon maximalizálást ugyanolyan 

fontos tényezőként kezeli, mint a projekt támogatásoktól függetlenséget és a hosszú-távú tervezést 

lehetővé tevő piaci alapokon való működést.  

 

A projekt eddigi eredményei 

 

Az Auróra indulása óta megvalósította az 528 m2 belterületű egyemeletes VIII. kerületi ház önkéntes 

alapokon történő felújítását. Továbbá kialakította a házban működő kávézót.  

 

A házban a kezdetek óta folyamatos önkéntes toborzás folyik, amelynek következményeként 

jelenleg 40 önkéntes működteti a közösségi házat. A ház szervezeti felépítettsége és az önkéntes 

alapon folyó munka koordinálása a közösségi tervezés eszköztárával lett kialakítva és ennek a 

folyamatnak végeredményeként alakult ki a mai, munkacsoport alapú működési struktúra. A 
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munkacsoportok nyitottak bárki számára és folyamatosan bővülő taglétszámmal átfogják, szervezik 

koordinálják és megvalósítják a ház működtetését. 

 

A közösségi ház eredményei közé sorolható, hogy aktív kapcsolatot épített ki és tart fent a helyi 

lakossággal. A VIII. kerület Budapest egyik azon kerülete, ahol a társadalom leginkább perifériára 

szorult rétege lakik, így a közösségi ház kiemelt szerepet szentel a helyi lakosok megszólítására, és 

azok aktív bevonására a ház életébe.  

 

Mind a szoros kapcsolattartás a környéken élőkkel, mind a problémák azonosítása, és azok 

megoldásán való közös dolgozás kiemelt eredménye a háznak. 

 

A közösségi házban jelenleg 6 civil szervezet dolgozik. A házban közösségi tereket bérlő szervezetek 

és a co-working irodában dolgozó személyek fókuszában többek között a hajléktalan emberek 

érdekvédelme, a hazai civil szektor dokumentációja, a részvételi akció-színház gyakorlata, a Roma 

kisebbség érdekképviselete, az LMBTQ közösség erősítése és a VIII. kerületben élő drogfogyasztók 

ártalomcsökkentése szerepel. 

 

A ház programkínálata tematikus rendszerben lett felépítve amelynek keretei között társadalmi 

kérdésekről folyó előadások és beszélgetések-, filmlubbok-, kiállítások-, gyerekprogramok-, sport-

foglalkozások-, koncertek- és színházi előadások valósulnak meg. Az elmúlt hónapok során alakítottuk 

ki azt a programstruktúrát, melynek a keretei között hetenként 3 alkalommal zenei program, 2 

alkalommal társadalmi témákról folyó beszélgetés vagy előadás, 1 alkalommal színházi előadás, 2 

alkalommal sport-foglalkozás, 2 alkalommal társadalmi filmklub és kiállítás, illetve 1 alkalommal a 

környékbeli gyerekeknek szóló gyerekfoglalkozás kerül megrendezésre.  

 

Szociális innováció 

 

Egyedülállónak tartjuk azt, hogy létrejött Budapest egyik leghátrányosabb helyzetű kerületében egy 

olyan társadalmi-vállalkozás, amely a közösségi tervezés módszertanával alakította ki nyitott, bárki 

számára elérhető, demokratikus működési és döntéshozási rendszerét, továbbá rendszer-

szemléletben fenntartja és az önkéntes toborzás beemelésével működteti azt. Az elmúlt időszak 

tapasztalati alapján látható, hogy az Auróra egyedülállóan tudta összekapcsolni a szociális 

szférában tevékeny civil/aktivista szervezetek igényeit egy közösségi ház keretivel.  

 

A közösségi ház újító kezdeményezésként alakította ki a társadalmi-vállalkozás alapú pénzügyi 

struktúráját, ami olyan önfenntartó rendszert teremtett, melynek eredményeként biztosított a 

közösségi ház hosszú távú működtetése.  

 

Szervezés és finanszírozás 

 

Az Auróra összehangoltan, részletesen kidolgozott stratégia mentén dolgozik. Ebbe a stratégiába 

illeszkedik a 8 munkacsoport heti rendszerességgel tartott találkozói, ahol az adott hétre vonatkozó 

feladatokat és tevékenységeket beszéljük meg. Az Auróra döntéshozó szervét a közösségi alapon 

szerveződő plenáris adja, mely kétheti rendszerességgel ülésezik és dönt a házat érintő kérdésekben. 

Mind a munkacsoportok, mind a plenáris nyitott tagsággal működik azaz bármikor be lehet 

kapcsolódni az adott munkacsoportok és döntések folyamatába.  

 

Az Auróra projekt finanszírozására a MAROM Egyesület nyert támogatást 2014-ben az amerikai UJA 

szövetségtől. A támogatás a társadalmi-vállalkozás kezdőtőkéjeként, a program kezdeti lépéseinek 

beindítására, volt elegendő. A projekt az előkészítő szakasz lezárása óta önfenntartóan működik azaz 

a terembérletekből, továbbá az ingyenes programokhoz kapcsolódó fogyasztásból fedezi a 

működési költségeit. 
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2.5. Időutazó 

A MAROM Egyesület 2013-2015 között az Időutazó (Time traveler) projekt keretében egy olyan 

interaktív online tananyag létrehozására vállalkozott, mely a régi pesti zsidónegyed történetét 

mutatja be 1870-től napjainkig. A program 2015 augusztus 31 után az interneten keresztül magyarul 

és angolul is hozzáférhető lesz mindenki számára. 

2014-ben elkészült a Horthy korszakhoz tartozó tananyag és az azt feldolgozó interaktív történet. A 

történet egy fiktív keret, amelyet 44 videó mutat be. A honlapra látogatók két fiatal  

sorsát követhetik végig az 1936-1944 között, akik mindketten a régi pesti zsidó negyed egyik házában 

laknak. A zsidó származású lány (Ilona) és a keresztény származású fiú (Zoltán) sorsát keresztülhúzzák a 

nagy történelmi események.  

A tananyag célja, hogy a régi pesti zsidó helytörténeten keresztül tanítsa meg a magyar zsidó 

társadalomtörténetet, kultúrtörténetet.  

Az interaktív történetet kvízek, kérdéssorok kötik össze, amelyek a diákokat arra sarkallják, hogy a kor 

történelmét (mikro- és makrotörténetét) minél jobban megértsék.  

A tananyaghoz középiskolai és múzeumpedagógusok egy négy órás városi játékot is, amelynek 

során a diákok / érdeklődők megismerik a zsidó negyed releváns helyszíneit, és elmélyíthetik 

tudásukat. 

2014 őszén az online tananyag és a városi játék kipróbálásra került két iskolában: a Scheiber Sándor 

Zsidó Gimnáziumban valamint a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A „blended learning” módszer 

elemei voltak: három tanóra és a városi játék. A diákok visszajelzései alapján 2015-ben véglegesítjük 

a tananyagot,  a városi játékot és az interaktív történetet. 

 

2.6. Éjjel-nappal hétker - Interaktív városi túrák kidolgozása és megvalósítása roma 

fiatalok vezetésével”  

A projektet 2013-14 között valósítottuk meg, az EU Fiatalok Lendületben Programjának 

támogatásával. 

A projekt kiinduló társadalmi problémája a következő volt: A történelmi zsidó negyed nem csak 

turisztikai látványosság, hanem számos olyan család lakóhelye is, amelyek gyermekei rossz 

körülmények között élnek, és akik között nagy arányban vannak roma származásúak. Ők jórészt 

láthatatlanok maradnak a negyed látogatói előtt. Ugyanakkor ők szinte teljesen tudatlanok 

lakókörnyezetük zsidó múltjáról, valamint nehezen artikulálják saját társadalmi tapasztalataikat. 

A projekt során lehetőséget kaptak arra, hogy tanuljanak saját környezetük zsidó múltjáról, 

miközben egyúttal eszközöket kaptak saját társadalmi helyzetük értelmezésére is. 

A projekt egy fél éves tréninggel indult, amelynek során a MAROM Klub Egyesület önkéntesei 

közül öten egy drámapedagógussal közösen dolgozták ki a projekt koncepcióját, hirdetési 

felületeit, stb. Ezután a második szakaszban 15 roma fiatalt vontunk be (7-17 éves kor között), 

akik heti találkozókon vettek részt 2014. február és augusztus között. Egy olyan helyspecifikus 

színdarabot hoztak létre, amely egy (fiktív) 12 éves lányról szól, aki a II. világháború ideje alatt a 

környéken lakott, és 1945. január 15-én, a gettó felszabadítása előtti napon halt meg. A heti 

találkozók két órásak voltak, és két részből álltak: 1. kültéri foglalkozás – amelynek során a 

gyerekek fényképeket, videókat készítettek lakókörnyezetükről. 2. beltéri foglalkozás: 

drámapedagógiai foglalkozás, amelynek során szerepjátékos formákkal dolgoztak a fiatalok (pl. 

forró szék, szerep a falon). 
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A színdarabot kb. 20 fős közönségnek mutatták be. A nézők a színdarab során hat különböző 

szereplő történetét követhették végig – hat különbözőcsoportra oszolva. Az előadás végén a 

nézők és a szereplők mind összegyűltek és közösen alkották meg a történetet. A lány szelleme 

azért maradt a téren, mert senki sem emlékezett rá. 

 

2.7. Silent heroes  

A Silent heroes projekt egy nemzetközi együttműködés, amelyet a Grundtvig Lifelong Learning 

Program keretében támogat az Európai Unió. A MAROM önkéntesei nemzetközi találkozókon vesznek 

részt, ahol más Európai szervezetekkel közösen folytatnak kutatást a II. vh. alatti zsidómentés 

történetéről, kontextusáról. A projekt 2014-15 között valósul meg, melynek során a MAROM Budapest 

a Bupap Sétaszervező csoporttal együtt egy dokumentumfilmet készít a Svábhegyi apácazárdáról, 

ahol a II. világháború alatt zsidó gyerekeket mentettek. 

2014-ben a stáb előkészítő kutatásokat végzett a dokumentumfilmhez, valamint részt vettünk két 

nemzetközi konferencián a partnerszervezetekkel: Hohenheims-ban (2014.06.15-17) és Berlinben 

(2014.09.21-23). 

Partnerszervezeteink a projektben: Felugró Ablak Egyesület (BUPAP, 

Magyarország http://www.bupap.hu/hu/), Castrum Peregrini (Amsterdam), Joods Historisch Museum 

(Amsterdam), Silent heroes Memorial center of the german resistance Memorial center Foundation 

(Berlin), Museum of the history of Polish Jews (Warsaw) 

 

 

3. A szervezet felépítése 

 

Elnök: Schönberger Ádám 

Felügyelő Bizottság: Bálint Anna, Bernáth László, Gottfried Júlia 

 

3.1 Foglalkoztatottak 

  1 fő foglalkoztatott van 40 órás munkarendben. 

 

 

4. Köszönetnyilvánítás 

4.1 Köszönet a támogatóknak 

A MAROM Klbu Egyesület ezúton köszöneté fejezi ki minden olya magánszemélynek és jogi 

személynek, amely a szervezet munkáját anyagi vagy természetbeni juttatással (önkéntes munkával) 

támogatta. 

 

http://www.bupap.hu/hu/
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