
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

    
Iktató szám: 132/2015. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére 

 
Tárgy:  A 2015. évi kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatására - 

alapítványok által - benyújtott pályázatok elbírálása  
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester   
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Ügyiratszám: Kp/13328-7/2015/VI. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 

4/2015. (II.24.) számú hatályos költségvetési rendeletében keretösszegeket különített el pályázati 

célok támogatására, míg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 2015. március 18-i ülésén döntött a 2015. évi, a Bizottság 

szakterületét érintő tevékenységek támogatására irányuló pályázati kiírásokról. 

Az alábbi táblázat összegzi a kiírásokat jóváhagyó bizottsági határozatok számát, valamint az 

elkülönített keretösszegeket a költségvetési sorok megjelölésével: 

 

 Pályázat típusa KEN határozat Keretösszeg 
Költségvetési 

sor száma 

1. Kulturális tevékenységek támogatása  KEN 22/2015 (III.18.)  18 500 000 Ft 3972 

2. Civil szervezetek részére KEN 24/2015 (III.18.) 5 000 000 Ft 3922 

 

A pályázati dokumentációk benyújtási határideje egységesen 2015. április 7-e volt. 

 

1.) Kulturális tevékenységek támogatása esetében pályázni az alábbi célokra lehetett: 

Ferencváros területén 2015. április 1. és 2016. április 15. között megvalósuló kulturális, művészeti 

programok. 

 

Pályázatot bármely önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet (egyesületek, alapítványok), 

gazdasági társaság, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet, adószámmal rendelkező 

magánszemély benyújthatott.  

 

A kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhívásra 43 pályázó nyújtotta be 

határidőben pályázati programját. (alapítványi pályázat: 12 db) 

A benyújtott pályázatok alapján a pályázók összesen 60 042 080,- forint összegben igényeltek 

támogatást. (Az alapítványok: 17 710 670,- forint összegben igényeltek támogatást)  

 

A beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság - 2015. május 5-én - előzetesen 

véleményezte.  

 

Az elbírálásnál elsőbbséget élveztek: 

 az ifjúságot érintő kulturális és művészeti programok (kerületi helyszínen megrendezendő, 

ifjúságnak szóló rendezvények vagy a ferencvárosi iskolá(k)ban megvalósítandó ifjúsági 

programok, programsorozatok), 

 a József Attila-kultusz építésével, erősítésével összefüggő programok, 

 népi kultúrát, hagyományokat ápoló programok, programsorozatok, 



 Ferencváros időskorú lakossága számára szervezett projektek, 

 Ferencváros hely- és ipartörténetével kapcsolatos kiadványok, események 

 

Előnyt élveztek a ferencvárosi kulturális eseményekhez kötődő szervezetek, a ferencvárosi székhellyel 

vagy bejegyzett IX. kerületi telephellyel rendelkező ferencvárosi működésű és kötődésű önálló jogi 

személyiséggel rendelkező civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), gazdasági társaság, önálló 

jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek, adószámmal rendelkező magánszemélyek. 

 

A részletes, eredeti pályázati dokumentumok munkaidőben a Humánszolgáltatási Iroda 

Intézményfelügyeleti Csoportjánál megtekinthetőek. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja 

értelmében a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és 

átadása, ezért a pályázati támogatásukra - és annak összegére vonatkozóan - a Bizottság csak 

javaslattételi jogkörrel rendelkezik, így a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság döntését 

követően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) számú hatályos költségvetési 

rendeletében pályázati célra elkülönített keretösszegek felosztásához - alapítványok tekintetében - 

képviselő-testületi döntés szükséges.      

 

A kulturális tevékenységek támogatására benyújtott pályázatok összegzését az előterjesztéshez 

mellékelt táblázat tartalmazza.  

 

A pályázatokkal kapcsolatban a javaslattevő bizottság tagjai az alábbi javaslatot tették: 

 

Kulturális tevékenységek támogatása 

3972. sz. "Kulturális tevékenységek pályázati támogatása” 

Alapítványok 

 Pályázó 2015. évi pályázati program 
2015-ben 

pályázott 

összeg 

Javasolt összeg  

(2015. év) 

1. 
2B Kulturális és Művészeti 

Alapítvány 2B Alapítvány új programja 1 470 000 Ft 0 Ft 

2. 
Ars Nova Sacra Énekegyüttes 

Alapítvány 
Händel: Messias c. oratóriumának 

előadása az Örökimádás templomban 580 000 Ft 500 000 Ft 

3. Ars Sacra Alapítvány A Ránki család koncertje a Budapesti 

Music Centerben 677 000 Ft 300 000 Ft 

4. 
Bakelit Multi Art Center 

Alapítvány The Talent képzőművészeti kiállítás 500 000 Ft 200 000 Ft 

5. Garabonciás Alapítvány Garabonciás Műhely 2 800 000 Ft 1 400 000 Ft 

6. 
Gyógyfoglalkoztatásért 

Alapítvány 
Tárt Kapuval Ferencvárosban 

1 400 000 Ft 1 000 000 Ft 

7. 
Karaván Művészeti 

Alapítvány 

"Színházzal a szerencsés 

találkozásokért Ferencvárosban 2015-

2016" 2 755 570 Ft 0 Ft 

8. 
Magyar Festészet Napja 

Alapítvány 

"Ráday Utca Molinók" (Kortárs 

festmények utcai kiállítása a Bakáts 

tértől a Kálvin térig) 1 878 100 Ft 600 000 Ft 

9. 
Nagyvárad téri Református 

Egyházközség Alapítvány 
Koncert rendezvények,  

Zenés áhítatok támogatása 500 000 Ft 200 000 Ft 



10. Orkesztika Alapítvány 

MOHA estek 2015 - Az Orkesztika 

Alapítvány - MOHA-

Mozdulatművészek Háza 

programjában 
1 000 000 Ft 300 000 Ft 

11. Pasaréti Ferences Alapítvány 
Oratórium koncert az ifjúságnak a 

Páli Szent Vince templomban a 

templombúcsú alkalmából 900 000 Ft 800 000 Ft 

12. Stúdió "K" Alapítvány Friedrich Dürrenmatt: A nagy 

Romulus c. drámájának létrehozása, 

bemutatása és továbbjátszása 3 250 000 Ft 0 Ft 

 Összesen: 17 710 670 Ft 5 300 000 Ft 
 

2.) Civil szervezetek esetében pályázni az alábbi célokra lehetett: 

Ferencváros lakosaiért végzett 

 egészségügyi, egészségvédelmi, egészség megőrzési tevékenység 

 közéleti, szociális és gyermek, ifjúsági, idősügyi tevékenység 

 Pályaorientációs és pályakorrekciós, valamint felnőttképzési tanácsadás 

 

Pályázatot bármely – a Ferencváros területén tevékenykedő, (ferencvárosi székhellyel vagy bejegyzett 

IX. kerületi telephellyel rendelkező szervezet, vagy országos, regionális szervezet, mely igazoltan 

rendelkezik Ferencváros területén működő tagszervezettel) és önálló jogi személyiséggel rendelkező – 

civil szervezet (egyesület, alapítvány), egyéb karitatív célú, érdekvédelmi- és érdekképviseleti 

szervezet, gazdasági társaság benyújthatott.  

 

A civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhívásra 14 pályázó nyújtotta be 

határidőben pályázati programját. (alapítványi pályázat: 4 db.) 

A benyújtott pályázatok alapján a pályázók összesen 10 462 000,- forint összegben igényeltek 

támogatást. (Az alapítványok: 2 078 500,- forint összegben igényeltek támogatást)  

 

A beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság - 2015. május 5-én - előzetesen 

véleményezte.  

 

Az érvényes pályázók közül a pályázati kiírásnak megfelelően az elbírálás során előnyt élveznek azon 

pályázatok, melyek vonatkozásában pályázó önerőt biztosít, továbbá azok a pályázatok, amelyek 

kiemelten az idősek, fiatalok, a hátrányos helyzetűek részére szervezett programok megrendezését 

vállalják. Továbbá előnyt élveznek a pályaorientációs és pályakorrekciós, valamint felnőttképzési 

tanácsadás témakörben benyújtott pályázatok, abban az esetben, ha a megvalósítás ferencvárosi 

intézményben történik.  

 

Az alapítványi pályázatok között érvénytelen pályázat nem volt. 

 

A részletes, eredeti pályázati dokumentumok munkaidőben a Humánszolgáltatási Iroda, 

Intézményfelügyeleti Csoportjánál megtekinthetőek. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja 

értelmében a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és 

átadása, ezért a pályázati támogatásukra - és annak összegére vonatkozóan - a Bizottság csak 

javaslattételi jogkörrel rendelkezik, így a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság döntését 

követően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) számú hatályos költségvetési 



rendeletében pályázati célra elkülönített keretösszegek felosztásához - alapítványok tekintetében - 

képviselő-testületi döntés szükséges.      

 

A civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok összegzését az előterjesztéshez mellékelt 

táblázat tartalmazza.  

 

A pályázatokkal kapcsolatban a javaslattevő bizottság tagjai az alábbi javaslatot tették: 

 

Civil szervezetek támogatása 

3922. sz. "Civil szervezetek támogatása" 

Alapítványok 

 
Pályázó 2015. évi pályázati program 

2015-ben 

pályázott 

összeg 
Javasolt összeg  

(2015. év) 

1. 

DélUtán az Idős 

Emberek 

Segélyvonala 

Alapítvány 
Az idősek számítógépes 

oktatógépeinek korszerűsítése 440 000 Ft 0 Ft 

2. Írott Szó Alapítvány Írók a katedrán - Rendhagyó 

irodalomórák a Ferencvárosban 750 000 Ft 750 000 Ft 

3. Kicsi Szív Alapítvány Együtt a boldog gyermekekért 528 500 Ft 510 000 Ft 

4. Szent Rafael Caritas 

Alapítvány 

Ferencvárosi szenvedélybetegek és 

egyéb nehéz élethelyzetű személyek 

pszichoszociális gondozása 360 000 Ft 360 000 Ft 

  Összesen: 2 078 500 Ft 1 620 000 Ft 
 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembevételével hozza meg 

döntését. 

 

Budapest, 2015. május 8. 

 

  

 Kállay Gáborné s.k. 

  alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 

táblázatban foglaltak szerint dönt a kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati 

felhíváson részt vevő Alapítványok 2015. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 2015. évi 

4/2015. (II.24.) számú hatályos költségvetési rendelet 3972. számú költségvetési sor, ezen célra 

biztosított 18.500.000.- Ft-os keretösszeg terhére történik. 

 

 Pályázó 2015. évi pályázati program 
2015. évi 

támogatási összeg 

(Ft) 

1. 
2B Kulturális és Művészeti 

Alapítvány 2B Alapítvány új programja  

2. 
Ars Nova Sacra Énekegyüttes 

Alapítvány 
Händel: Messias c. oratóriumának előadása az 

Örökimádás templomban  

3. Ars Sacra Alapítvány A Ránki család koncertje a Budapesti Music 

Centerben  

4. 
Bakelit Multi Art Center 

Alapítvány The Talent képzőművészeti kiállítás  

5. Garabonciás Alapítvány Garabonciás Műhely  

6. 
Gyógyfoglalkoztatásért 

Alapítvány 
Tárt Kapuval Ferencvárosban 

 

7. Karaván Művészeti Alapítvány "Színházzal a szerencsés találkozásokért 

Ferencvárosban 2015-2016"  

8. 
Magyar Festészet Napja 

Alapítvány "Ráday Utca Molinók" (Kortárs festmények 

utcai kiállítása a Bakáts tértől a Kálvin térig)  

9. 
Nagyvárad téri Református 

Egyházközség Alapítvány 
Koncert rendezvények,  

Zenés áhítatok támogatása  

10. Orkesztika Alapítvány 
MOHA estek 2015 - Az Orkesztika Alapítvány 

- MOHA-Mozdulatművészek Háza 

programjában 

 

11. Pasaréti Ferences Alapítvány 
Oratórium koncert az ifjúságnak a Páli Szent 

Vince templomban a templombúcsú 

alkalmából  

12. Stúdió "K" Alapítvány Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus c. 

drámájának létrehozása, bemutatása és 

továbbjátszása  
 

 

Határidő: 2015. május 21.  

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 



 

2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 

táblázatban foglaltak szerint dönt a civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson 

részt vevő Alapítványok 2015. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése az Önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) számú hatályos költségvetési rendelet 3922. számú 

költségvetési sor, ezen célra biztosított 5.000.000.- Ft-os keretösszeg terhére történik. 

 

 
Pályázó 2015. évi pályázati program 

2015. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

1. DélUtán az Idős Emberek 

Segélyvonala Alapítvány 
Az idősek számítógépes oktatógépeinek 

korszerűsítése  

2. Írott Szó Alapítvány Írók a katedrán - Rendhagyó irodalomórák a 

Ferencvárosban  

3. Kicsi Szív Alapítvány Együtt a boldog gyermekekért  

4. Szent Rafael Caritas 

Alapítvány 

Ferencvárosi szenvedélybetegek és egyéb nehéz 

élethelyzetű személyek pszichoszociális 

gondozása  
 

Határidő: 2015. május 21.  

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon a kulturális tevékenységek és civil szervezetek támogatására 

meghirdetett pályázaton nyert Alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a 2015. évben az Alapítványok részére megítélt támogatási összegről szóló megállapodások 

megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a pályázó a 2014. évben kapott 

támogatási összeggel elszámolt. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 



Melléklet 

Kulturális tevékenységek támogatása 

(alapítványi pályázatok) 

 Pályázó 2015. évi pályázati program 

1. 
2B Kulturális és 

Művészeti Alapítvány 

MORTA 

Július Gyula kiállítása: a mindennapok során felhasznált élelmiszerek 

részleteiről készített felnagyított színes fotókon. 

VIZAFOGÓ 1968  

Kovács Endre kiállítása: Kovács Endre fotóművész "Vizafogó 1968" c. 

többszörösen díjazott dokumentarista fotósorozata. 

BLOOMSDAY fesztivál és képzőművészeti kiállítás 

KREATIVITÁSI GYAKORLATOK kiállítás és eseménysorozat 

NEMZEDÉKEK és EMLÉKEZET csoportos kiállítás 

MEDVE és BAKSA-SOÓS CSALÁD: művészcsaládokat bemutató 

sorozat XVI. része 

NEM KÉSŐ Fekete Edit kiállítása 

SELF csoportos kiállítás: a kiállítás különböző országban élő, eltérő 

kulturális hagyományokból táplálkozó fotográfusok önarckép témájú 

műveiből áll. 

TENGER NÖVÉNYEI, Roskó Beáta kiállítása: különféle textilekből 

tengeri algákat idéző nagyméretű, amorf installációk 

2. 
Ars Nova Sacra 

Énekegyüttes 

Alapítvány 

Az oratórikus műfajból adódóan látványos, zenekart, kórust és szólistákat 

megmozgató koncert, amely bibliai történetet mesél el a zene nyelvén. 

Ismeretterjesztő tevékenység: a zeneirodalom egy fontos korszakát 

elevenítik meg előadásukkal. A koncertet adventi időszakra tervezik, 

amikor az ünnepkör maga is ráhangolja a közönséget a klasszikus zenei 

hangversenyre. 

3. Ars Sacra Alapítvány 
Johann Sebastian Bach emlékév kapcsán a zeneszerző művei és műveinek 

kortárs feldolgozásai hangzanak fel 3 zongorán Ránki Dezső, Klukon Edit 

és Ránki Fülöp előadásában. 

4. 
Bakelit Multi Art 

Center Alapítvány 

A 'Diploma nélkül' címet viselő kiállítás-sorozat (The Talent) a Bakelit 

Multi Art Center 8. éve működő kultúr programja, amely kitüntetett 

platformot nyújt az autodidakta művészek számára. A program célja, hogy 

a kiváló és tehetséges autodidakta művészek alkotásai minél több helyen és 

minél tovább kerüljenek kiállításra. 

A Diploma nélkül kiállításnak évek óta van egy felelős vezetője, aki egész 

évben a kiállítás minőségi fejlesztésén és kulturális hatásának 

kiterjesztésén dolgozik. Rajta kívül egy állandó 3 fős szakmai testület 

bírálja el, hogy mely képek kerülnek a tárlatba, és melyek azok, amiket 

tovább kell fejleszteni. A szakmai zsűri minden jelentkezőnek szakmai 

segítséget nyújt. 



5. 
Garabonciás 

Alapítvány 

Garabonciás Együttes olyan műhelyfoglalkozásokat szervez, melynek 

során a résztvevők ennek a módszernek az alkalmazásával bővíthetik 

ismereteiket. 

1.A Garabonciás Együttes a IX. kerület 14-18 éves tanulóit és a fiatal 

felnőtteit egyaránt megszólító önismereti, képesség kibontakoztató, keretív 

műhely létrehozását tervezi. A műhelymunkák tematikája a történelmi 

társastáncok és a pantomim köré épül, cél: az önkép formálása a 

művészetek segítségével. A dramatikus gyakorlatok eljátszása, a 

társastáncok elsajátítása, a személyiség fejlesztését és a tehetséggondozást 

szolgálja. A szeptembertől induló ingyenes foglalkozás másfél-két óra 

időtartamot vesz igénybe, heti egy alkalommal a Ferencvárosi Művelődési 

Központban. 

2. A Magyarországon történelmi társastánccal foglalkozó gyermekek és 

pedagógusok részére a 13. Történelmi Társastánc Találkozó 

megszervezése, valamint ezen összejövetel keretében pedagógiai 

műhelyfoglalkozások szervezése. 

3. A Garabonciás Együttes éves új bemutatójának létrehozása Maszkabál 

címmel. 

4. A IX. kerületi Friss utcai Dió Ált. Isk. Rögtönzés Színházának a 

Garabonciás Együttessel létrehozott Állatmesék c. előadásának a IX. 

kerület 3 iskolájában való bemutatása. 

6. 
Gyógyfoglalkoztatásért 

Alapítvány 

Programjaik az Alapítvány által működtetett Tárt Kapu Galéria 2015. évi 

kulturális és művészeti tevékenységeire fókuszál a kerület lakosainak és a 

kerületbe látogatók aktív részvételével. 

A Program 5 pilléren áll: 

1.Kiállítások 

2.Nyári művészeti hét a ferencvárosi ifjúságnak 

3.Tematikus művészeti foglalkozások ferencvárosi fiatalok számára 

4.Múzeumpedagógiai programok ferencvárosi iskolák osztályai számára 

5.Nyílt napok, köztéri művészeti akciók 

6.József Attila estek az Üvegharang Társulat előadásában 

7. 
Karaván Művészeti 

Alapítvány 

Két előadás összesen 11 alkalommal. A gyermekelőadásokat 

(Banyamesék) ingyen tekinthetik meg a nézők. A felnőtt előadást (A show 

folytatódik) ingyen tekinthetik meg a középiskolások és a 60 éven felüliek. 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeivel évek óta 

együttműködnek., legutóbb idén márciusban játszottak az FMK színpadán 

épp A show folytatódik-ot. Az előadás helyszíne reményeik szerint: az 

FMK vagy a Pinceszínház lesz. 

Banyamesék c. gyermekelőadás játszása összesen 10 alkalommal 

ferencvárosi óvodásoknak és kisiskolásoknak. Helyszín: Ráday u. 34. (saját 

próbahely). Az óvodákkal és iskolákkal 2015. május-júniusban felveszik a 

kapcsolatot. A 10 Banyamesék c. előadás játszását 2016. április 10-éig 

vállalják teljesíteni. 

8. 
Magyar Festészet 

Napja Alapítvány 

20 db hatalmas molinón magyar festőművészek bemutatása, kapcsolódva a 

Magyar Festészet Napja Fesztiválhoz. A molinók a Bakáts tértől a Ráday 

utcán keresztül a Kálvin térig láthatók. Az utca két oldalán elhelyezve, a 

tereken pedig a frekventált részeken, hogy jól látható legyen az arra járó 

emberek számára. 



9. 

Nagyvárad téri 

Református 

Egyházközség 

Alapítvány 

2015. 06. 14. - Évadzáró énekes-zenés istentisztelet gyermekek 

bevonásával a Nagyvárad téri református templomban - kb. 100-150 

résztvevő 

2015. szept. - Ferencvárosi Kórustalálkozó, egyházi és világi kórusokkal 

2015. 10. 30. - Reformációi ünnepség: koncert és előadás 

2015. Ősz - Buszkirándulás a Kórussal - egy vidéki református gyülekezet 

meglátogatása, ahol Énekes-zenés istentiszteletet tartanak 

2015. 11. 29. Adventi Egyházmegyei Kórustalálkozó 

10. Orkesztika Alapítvány 

MOHA estek 2015 - Az Orkesztika Alapítvány - MOHA-

Mozdulatművészek Háza programjában 

Az Orkesztika Alapítvány - MOHA-Mozdulatművészek Háza tervezett 

előadások 2015.  04. 01. - 2016. 04. 15. között 10 előadás: kísérletező fiatal 

táncművészek, és érettebb alkotók kamaradarabjainak bemutatása. 

Ezekből néhány: 

Magyar Mozdulatművészeti Társulat kamara előadásai; Mándy Ildikó 

Társulat előadásai; Magyar Mozdulatkórus bemutatói; Kísérletező 

művészek új darabjai 

11. 
Pasaréti Ferences 

Alapítvány 

Támogatja, és a próbákhoz helyet ad a pasaréti Ferences Templom Szent 

Antal Kórusának és Zenekarának. A Szent Antal Kórus vezetője Déri 

András karmester, orgonaművész, akinek a vezetésével már többször adott 

koncertet a kórus önállóan és zenekari közreműködőkkel is a Páli Szent 

Vince Templomban. Jó a kapcsolatuk a templom orgonaművész 

karnagyával, Csörgei Miklóssal is, aki elvállalta a közreműködést a 

pályázati programukban. Szent Vince ünnepe, amely a templombúcsú 

napja is, szeptember 27-én van, amely 2015-ben vasárnapra esik.  

Fontosnak tartják a fiatalok bevonását mind a hallgatóság, mind az előadók 

körébe, ezért fiatal, frissen diplomázott énekművészeket, zenekari tagokat 

szeretnének felkérni. A koncerten Doszay Péter, kiváló ifjú karmester 

vezényel majd, aki 2015 áprilisában szerezte meg mesterdiplomáját a 

budapesti Zeneakadémián. A műsor Mozart: koronázási mise című műve 

és A-dúr szimfóniája (K.201), valamint César Franck: a-moll korál című 

orgonadarabja lenne. A templom befogadó képessége körülbelül 250 fő. 

12. Stúdió "K" Alapítvány 

Friedrich D.: A nagy Romulus (bakfitty) c. színházi előadás létrehozása, 

bemutatása és 15 előadás lejátszása a Stúdió K Színházban, a 2015. 04. 01. 

- 2016. 04. 15 időszakban. Az előadás központi tematikája a mindenkori 

hatalom és a társadalom viszonya, absztrakt, elemelt szinten.  
 

Civil szervezetek támogatása  

(alapítványi pályázatok) 

 Pályázó 2015. évi pályázati program 

1. 
DélUtán az Idős 

Emberek Segélyvonala 

Alapítvány 

4 oktatásra használt számítógép lecserélése 2 GB-os, windows 7-tel 

felszerelt gépre. 

2. Írott Szó Alapítvány 
Rendhagyó irodalomórák 4 ferencvárosi iskola számára. A tavalyi év 

tapasztalataira építve úgy határoztak, hogy az irodalomórákon az 1956-os 

forradalom és szabadságharc fogja játszani a főszerepet. 

3. Kicsi Szív Alapítvány 

Bükk-Samassa nyári gyerektábor hátrányos helyzetű gyerekeknek, 

túra szervezése a Mátrában, Színházlátogatások szervezése, 

Budapesti séták, Karácsonyi ajándékok, Kézműves foglalkozások, 

játszóházak, vetítések, Fővárosi Állat- és Növénykert meglátogatása 

4. 
Szent Rafael Caritas 

Alapítvány 

Csoportos és egyéni, ill. családos pszichoszociális ellátás; Utcai 

gondozás; Intézménybe juttatás; Cél: a személyiség gyógyulása, 

kivezetés a krízisből, szenvedélybetegségből, hajléktalanságból 



 


