Budapest Fovaros IX. kerulet Ferencvaros Onkormanyzata
Kallay Gaborne Alpolgarmester Asszony reszere

Tisztelt Alpolgarmester Asszony!
Az elmult 4 ev sikeres rendezvenyeire valo tekintettel, szuksegunk lenne ismetelten a
Mikulas es Karacsonyi kulturalis rendezvenyeink kapcsan anyagi tamogatasra. Az elmult ket
evben 1.500.000.-ft az-az egymillio-otszazezer

forint tamogatast kapott Nemzetisegi

Onkormanyzatunk. Az iden is a Mikulasiinnepseg es a Karacsonyi Kulturalis bal decemberben
kerulne megszervezesre a Ferencvarosi Muvelodesi Kozpontban. A tavalyi evben a Mikulas
unnepsegen tobb mint 400 fo vett reszt a Karacsonyi Kulturalis Balon, pedig kozel 350 fo. A
Mikulas unnepseg kereteben 450db mikulascsomag keriilt kiosztasra a nehez helyzetben elo
keruleti gyerekek es csaladok szamara, a Ferencvarosi

Muvelodesi Kozpontban egy

Mikulasiinnepseg kereteben, szmdarabbal es egy hagyomanyorzo kulturalis musorral
kedveskedtunk a megjelenteknek. A Karacsonyi Kulturalis balunk kezdete elott 200 csaladnak
osztottunk ki fenyofat, szaloncukrot, majd este kezdetet vette a bal, ahol tobb autentikus
ciganyzenekar szorakoztatta a megjelent vendegeket, 350 fot italjegyekkel vendegelttink
meg, melyet a Pampuska etterem es vendeglo szolgalt fel. Orommel tapasztaljuk, hogy evrolevre egyre tobb keruleti csaladnak tudunk segi'teni es folyamatosan ndvekszik a tamogatast
kero csaladok kore, fgy viszont a rendelkezesre alio keret egyre szukebb, mivel nem csak a
segftsegul nyujtott termekek ara no, hanem a tamogatottak kbre is minden evben
ndvekedett. Tavaly ezt azzal a szankcioval tudtuk kikuszobolni, hogy kisebb fenyofakat
rendeltunk, nem osztottunk narancsot es mandarint, tovabba a rendezvenyen nem tudtuk
megvendegelni

meleg

etellel a vendegeket.

Szeretnenk,

ha

iden

kalkulalnank a

megnovekedett termekarakkal es a folyamatosan novekedo tamogatast kero csaladok
kdrevel, mivel az elmult 4 evben ugyan abbol a keretbol gazdalkodtunk, iden szeretnenk
2.000.000.- forintot az-az ketmillio forint tamogatast kerni ezeknek az adomanyoknak es
rendezvenyeknek a megszervezesere. Osszessegeben ertekelve nagyon jol sikerultek a
rendezvenyek, a hangulat is remek volt es rengeteg csaladnak segi'tseget nyujtottunk ezekkel
a tamogatasokkal, igy mondhatni a Ferencvarosi Onkormanyzat jovoltabol kozel 700 fonek
tudtunk az Cinnepeket szebbe es oromtelibbe tenni.
Segftseguket elore is koszonom!
Kelt: Budapest, 2018.10.11.
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