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Kp/13328-6/2015/IV.
Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 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:
KEN határozat

Keretösszeg

Költségvetési
sor száma

1. Civil szervezetek részére

KEN 24/2015 (III.18.)

5 000 000 Ft

3922

Egyházi jogi személyek és vallási
2. tevékenységet végző szervezetek
részére

KEN 23/2015 (III.18.)

6 000 000 Ft

3921

3. Kulturális tevékenységek támogatása

KEN 22/2015 (III.18.)

18 500 000 Ft

3972

Pályázat típusa

A pályázati dokumentációk benyújtási határideje egységesen 2015. április 7-e volt.
1.) Civil szervezetek esetében pályázni az alábbi célokra lehetett:
Ferencváros lakosaiért végzett
 egészségügyi, egészségvédelmi, egészségmegőrzési 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, egyéb szervezet pályázata: 10 db)
A benyújtott pályázatok alapján a pályázók összesen 10 462 000,- forint összegben igényeltek
támogatást.

A beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság - 2015. május 5-én - előzetesen
véleményezte.
A benyújtott pályázatok közül három érvénytelen pályázat volt. Érvénytelenség oka:
1. A nem IX. kerületi székhelyű pályázó (Cigány Tudományos és Művészeti Társaság) Budapest
IX. kerületi bejegyzett telephelyet nem tudott igazolni.
2. A nem IX. kerületi székhelyű pályázó (Szeba Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság)
Budapest IX. kerületi bejegyzett telephelyet nem tudott igazolni.
3. A pályázó (Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat) külön költségvetési soron adott
évben már részesül önkormányzati támogatásban.
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.
A részletes, eredeti pályázati dokumentumok
Intézményfelügyeleti Csoportjánál megtekinthetőek.

munkaidőben

a

Humánszolgáltatási

Iroda

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

1.

DélUtán az Idős
Emberek
Segélyvonala
Alapítvány

2.

Írott Szó Alapítvány

3.

Kicsi Szív Alapítvány

4.

Szent Rafael Caritas
Alapítvány

2015. évi pályázati program

Az idősek számítógépes
oktatógépeinek korszerűsítése
Írók a katedrán - Rendhagyó
irodalomórák a Ferencvárosban
Együtt a boldog gyermekekért
Ferencvárosi szenvedélybetegek és
egyéb nehéz élethelyzetű személyek
pszichoszociális gondozása

2015-ben
pályázott
összeg

Javasolt összeg
(2015. év)

440 000 Ft

0 Ft

750 000 Ft
528 500 Ft

750 000 Ft
510 000 Ft

360 000 Ft

360 000 Ft

Összesen:
Egyéb civil szerezetek
Pályázó

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2015. évi pályázati program

Macska és állatbarátságok
terjesztése a gyermekek, ifjú- és
időskorúak között
Cigány Tudományos és Művészeti
Cigány Tudományos
Társaság közéleti és szociális
és Művészeti Társaság programjai
Köztisztaság (ingyenes kutyapiszok
gyűjtőzacskó osztás), kutyák egyedi
Ferencvárosi
megjelölése
(ingyenes
Kutyatartók
mikrochipezés),
kutyatartók
Érdekvédelmi Civil
tájékoztatása a kulturált kutyatartás
Szervezete
érdekében
a
Ferencvárosban,
Budapest IX. kerületében
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Ferencvárosi Roma
Önkormányzat ifjúsági kulturális és
Nemzetiségi
művészeti klub létrehozása,
Önkormányzat
kialakítása
Politikai okok miatt sokat szenvedett
áldozatok, meghurcoltak, üldözöttek
Magyar Politikai
teljes rehabilitálása, érdekvédelme,
Foglyok Szövetsége
támogatása. A POFOSZ IX. kerületi
Tagszervezetének támogatása
Mozgássérültek Budapesti Egyesület
Mozgássérültek
Ferencvárosi Szervezetének
Budapesti Egyesülete támogatása
Magyar
Szakszervezetek
Van, aki törődik velünk! - MSZOSZ
Országos Szövetsége, IX. kerületi Szervezetének
MSZOSZ
támogatása
Megtartani és felemelni - egymást és
Nagycsaládosok
a hagyományt - Ludotéka Országos Egyesülete
Ferencváros Csoport támogatása
Roma Kulturális és
Sport IX. Közhasznú
Egyesület
Civil szervezetek pályázat
Családbarát pályaorientációs és
Szeba Tanácsadó
felnőttképzési tanácsadó műhely
Korlátolt Felelősségű
fiataloknak és felnőtteknek az FMKTársaság
ban
Összesen:
Budapesti
Macskatartók
Országos Egyesülete

Mindösszesen:

2 078 500 Ft
2015-ben
pályázott
összeg

630 000 Ft

1 620 000 Ft

Javasolt összeg
(2015. év)

300 000 Ft

600 000 Ft ÉRVÉNYTELEN

900 000 Ft

800 000 Ft

1 450 000 Ft ÉRVÉNYTELEN

150 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

819 500 Ft

500 000 Ft

834 000 Ft

830 000 Ft

900 000 Ft

700 000 Ft

2 000 000 Ft ÉRVÉNYTELEN
8 383 500 Ft
3 380 000 Ft
10 462 000 Ft

5 000 000 Ft

2.) Egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek esetében pályázni az alábbi
célokra lehetett:
 szociális misszió ellátása - idősek, betegek támogatása, nagycsaládosok természetbeni segítése;
 vallásoktatáshoz kapcsolódó tevékenységek;





a kerületben végzett kulturális, közművelődési tevékenység;
nyári táborok, üdültetés megszervezése ferencvárosi gyermekek, fiatalok, rászoruló idős emberek
részére,
kerületi rendezvények keretén belüli program megvalósítása.

Pályázatot bármely – a Ferencváros területén tevékenykedő, önálló jogi személyiséggel rendelkező –
egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet benyújthatott.
Az egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhívásra 8
pályázó nyújtotta be határidőben pályázati programját.
A benyújtott pályázatok alapján a pályázók összesen 8 130 000,- forint összegben igényeltek
támogatást.
A beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság - 2015. május 5-én - előzetesen
véleményezte.
A benyújtott pályázatok közül érvénytelen pályázat nem volt.
Az érvényesen pályázók közül, a pályázati kiírásnak megfelelően, az elbírálás során előnyt élveztek
azon pályázatok, melyek vonatkozásában pályázó önerőt biztosít.
A részletes, eredeti pályázati dokumentumok
Intézményfelügyeleti Csoportjánál megtekinthetőek.

munkaidőben

a

Humánszolgáltatási

Iroda

Az egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek támogatására benyújtott
pályázatok összegzését az előterjesztéshez mellékelt táblázat tartalmazza.
A pályázatokkal kapcsolatban a javaslattevő bizottság tagjai az alábbi javaslatot tették:
Egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek
3921. sz. "Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása"

Pályázó
Budapest-Ferencvárosi
1. Evangélikus
Egyházközség
Budapest-Ferencvárosi
Assisi Szent Ferenc
2.
Főplébánia - Ferencvárosi
Főplébánia

3.

4.

Ferencvárosi Kolping
Család Egyesület

Kaníziusz Szent Péter
Templom

2015. évi pályázati program

Evangélikus ünnepi koncertek
Plébániai hittanosok táboroztatása,
ministránsok jutalmazása, idősek
programjainak finanszírozása
Tavaszi kirándulás: Szarvasi
Arborétum, történelmi emlékút és
ország közép, mini Magyarország,
Őszi kirándulás Ausztria-Karintia,
Mária kegyhelyek, templomok,
zarándoklat
Hangversenyek, egyházi
rendezvények és karitatív programok
a Kaníziusz Szent Péter Templomban

2015-ben
Javasolt összeg
pályázott összeg
(2015. év)

700 000 Ft

500 000 Ft

1 500 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

900 000 Ft

5.

Külső-ferencvárosi Szent
Kereszt Plébánia

"Nyári tábor Balinka 2015"
"Karácsonyi csomagok 2015"
"Kézműves foglalkozások"
"Játékos hittan 2015"

600 000 Ft

600 000 Ft

"Gyülekezeti generációs tábor" Budapest - Nagyvárad téri Szajol
6.
Református Egyházközség "Gyermekek altemplomi hete"
"Kárpátaljaiak fogadása, és közös
hétvégi kirándulás"

1 180 000 Ft

800 000 Ft

Örökimádás
7. Templomigazgatóság
(Örökimádás Lelkészség)

1 000 000 Ft

700 000 Ft

1 150 000 Ft
8 130 000 Ft

1 000 000 Ft
6 000 000 Ft

Budapest
8. Középsőferencvárosi Páli
Szent Vince Plébánia

Közösen egymásért - evangéliumi és
szociális misszió a IX. kerületben 2015
Szociális misszió
Szociális, kulturális, vallási, családi és
gyermekprogramok
Mindösszesen:

3.) 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, egyéb szervezet pályázata: 31 db)
A benyújtott pályázatok alapján a pályázók összesen 60 042 080,- forint összegben igényeltek
támogatást.
A beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság - 2015. május 5-én - előzetesen
véleményezte.
A benyújtott pályázatok közül egy érvénytelen pályázat volt. Érvénytelenség oka:
1. Vásárhelyi Antal nem adószámmal rendelkező magánszemély, így nem tartozik a pályázók
körébe
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
Intézményfelügyeleti Csoportjánál megtekinthetőek.

munkaidőben

a

Humánszolgáltatási

Iroda

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

1.

2B Kulturális és Művészeti
Alapítvány

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

2015. évi pályázati program

2B Alapítvány új programja

2015-ben
pályázott
összeg

Javasolt összeg
(2015. év)

1 470 000 Ft

0 Ft

Ars Nova Sacra Énekegyüttes Händel: Messias c. oratóriumának
Alapítvány
előadása az Örökimádás templomban

580 000 Ft

500 000 Ft

A Ránki család koncertje a Budapesti
Music Centerben

677 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft
2 800 000 Ft

200 000 Ft
1 400 000 Ft

Ars Sacra Alapítvány
Bakelit Multi Art Center
Alapítvány
Garabonciás Alapítvány
Gyógyfoglalkoztatásért
Alapítvány

The Talent képzőművészeti kiállítás
Garabonciás Műhely
Tárt Kapuval Ferencvárosban

1 400 000 Ft

1 000 000 Ft

Karaván Művészeti
Alapítvány

"Színházzal a szerencsés
találkozásokért Ferencvárosban 20152016"

2 755 570 Ft

0 Ft

Magyar Festészet Napja
Alapítvány

"Ráday Utca Molinók" (Kortárs
festmények utcai kiállítása a Bakáts
tértől a Kálvin térig)

1 878 100 Ft

600 000 Ft

500 000 Ft

200 000 Ft

Nagyvárad téri Református
Egyházközség Alapítvány

Koncert rendezvények,
Zenés áhítatok támogatása

10. Orkesztika Alapítvány

11. Pasaréti Ferences Alapítvány

12. Stúdió "K" Alapítvány

MOHA estek 2015 - Az Orkesztika
Alapítvány - MOHAMozdulatművészek Háza
programjában
Oratórium koncert az ifjúságnak a
Páli Szent Vince templomban a
templombúcsú alkalmából

Friedrich Dürrenmatt: A nagy
Romulus c. drámájának létrehozása,
bemutatása és továbbjátszása
Összesen:

1 000 000 Ft

300 000 Ft

900 000 Ft

800 000 Ft

3 250 000 Ft

0 Ft

17 710 670 Ft

5 300 000 Ft

Pályázó egyéb szervezetek
Pályázó

1.

Andor Ilona Baráti Társaság
Kodály Kórusa Egyesület

2.

Art 9 Ferencvárosi
Képzőművészek Egyesülete

3.

Boxter Bt.

4.

Budapesti Honismereti
Társaság

5.

Budapesti Kamaraopera
Nonprofit Kft.

6.
7.

8.

Eötvös Loránd Fizikai
Társulat (ELFT)
ERLIN Galéria Alkotó és
Előadó-művészeti Nonprofit
Kft.

2015. évi pályázati program
"111 - képek, emlékek, gondolatok in memoriam Andor Ilona"
emlékkönyv kiadása
Kiállítás sorozat az Art9 Galériában
és más helyszíneken
Alkotói támogatás fotóművészeti
illetve grafikai kiállítás
megrendezésére
Ferencváros hely- és ipartörténetéről
Ifjúsági kisopera előadások és
karácsonyi hangverseny a Szent
István Közgazdasági
Szakközépiskolában
Csodálatos Fizika! - fizikai kísérletek
saját készítésű eszközökkel
Erlin Galéria kiállítási programja
2015.04.01.-2016.04.15.

Budapest-Ferencvárosi Assisi
Miatyánk hete a Bakáts téri
Szent Ferenc Főplébánia templomban
Ferencvárosi Főplébánia

9.

Ferencvárosi Ifjúsági és
Polgári Egyesület

10.

Ferencvárosi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Bélyegen a Ferencváros
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat kulturális és művészeti
programsorozata

2015-ben
pályázott
összeg

Javasolt összeg
(2015. év)

500 000 Ft

300 000 Ft

2 130 000 Ft

1 400 000 Ft

375 000 Ft

0 Ft

160 000 Ft

100 000 Ft

1 500 000 Ft

870 000 Ft

298 600 Ft

0 Ft

2 200 000 Ft

500 000 Ft

1 600 000 Ft

800 000 Ft

750 000 Ft

500 000 Ft

4 406 400 Ft

300 000 Ft

11. Formiusz Színházi Egyesület

Meseszövögető

Ifjú Zenebarátok (Jeunesses
12. Musicales) Magyarországi
Egyesülete
Kecskeméti Kortárs
13. Művészeti Műhelyek
Nonprofit Kft.
Kosztolányi Sziget Kulturális
14.
Egyesület
Lakótelepen Élők
15. Környezetéért és Jogaiért
Egyesület (LÉK)
16.

Magyar Mozdulatművészeti
Társulat Nonprofit Kft.

MEDÁLIÁK Művészeti,
17. Kulturális és Oktatási
Egyesület
Napfény-Varázs Produkciós
18.
Iroda Bt.
Ráday Soho Kulturális
19.
Egyesület
Roma Kulturális és Sport IX.
20.
Közhasznú Egyesület

680 000 Ft

600 000 Ft

A JMH komolyzene népszerűsítési
programja a fővárosi általános- és
középiskolákban

4 200 000 Ft

1 400 000 Ft

A Museion No.1. Galéria 2015. II.
félévi kiállítás-sorozatának
megrendezése

1 845 000 Ft

300 000 Ft

Kulturális programok a Belső
Ferencvárosban

1 000 000 Ft

600 000 Ft

1 625 000 Ft

1 000 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

520 000 Ft

200 000 Ft

Nem csak a húszéveseké a
világ/Dallamkavalkád

1 828 800 Ft

700 000 Ft

Szerelmesek éjszakája 2015

1 500 000 Ft

950 000 Ft

3 690 000 Ft

500 000 Ft

1 800 000 Ft

0 Ft

483 200 Ft

250 000 Ft

480 000 Ft

400 000 Ft

1 500 000 Ft
220 000 Ft

750 000 Ft
200 000 Ft

600 000 Ft

300 000 Ft

3 550 000 Ft

0 Ft

Civil szalon
A Magyar Mozdulatművészeti
Társulat Boszorkányok éjszakája
című új gyermekprodukciójának
megvalósítása.
Ferencvárosi gyermek- és ifjúsági
kultúráért

21.

Új Nemzeti Szalon Kulturális
Egyesület

Kulturális tevékenységek támogatása
Mesterhármas kilencszer a
Ferencvárosban

22.

Vincze Art Stúdió Művészeti
és Szolgáltató Bt.

Kiállítás a Művészetek
Palotájában/"Téli tárlat" c. kiállítás

23.

Zeneképzelet Kereskedelmi és Zeneképzelet - interaktív zenei irodalmi ismeretterjesztő
Szolgáltató Bt.
programsorozat iskolásoknak
Pályázó magánszemélyek

24. Dinyés Soma
25. Füzes Gergely
26. Gyócsi László

27. Horváth Erika

Pünkösdi hangverseny a Bakáts téri
katolikus templomban
A kép eredete
Történelmi regények kiadása:
Török tánc; Tatárváron; Harc az
életért
G.C.Menotti : Amahl és az éjszakai
látogatók c. TV-operájának előadása
Magyarországon először !

28. Illés Klára

Ferencváros közművelődéstörténete helytörténeti kiadvány megírása

500 000 Ft

150 000 Ft

29. Márta Dóra

Kulturális tevékenységek támogatása
Zenei fejlesztés színes kotta
módszerrel SNI-s gyermekek részére

759 410 Ft

0 Ft

30. Szomolányi Karolina
31. Vásárhelyi Antal

Óvodások esztétikai nevelése
Madách: Az ember tragédiája
Összesen:
Mindösszesen:

130 000 Ft
130 000 Ft
1 000 000 Ft ÉRVÉNYTELEN
42 331 410 Ft
13 200 000 Ft
60 042 080 Ft

18 500 000 Ft

Kérem a Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot, hogy a jelen előterjesztésben
foglaltak figyelembevételével hozza meg döntését.
Budapest, 2015. május 8.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az egyházi jogi személyek
és vallási tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) számú hatályos költségvetési rendelet
3921. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.000.000.- Ft-os keretösszegének terhére
történik.

Pályázó
Budapest-Ferencvárosi
1. Evangélikus
Egyházközség
Budapest-Ferencvárosi
Assisi Szent Ferenc
2.
Főplébánia - Ferencvárosi
Főplébánia

3.

Ferencvárosi Kolping
Család Egyesület

4.

Kaníziusz Szent Péter
Templom

5.

Külső-ferencvárosi Szent
Kereszt Plébánia

6.

2015. évi pályázati program

Evangélikus ünnepi koncertek
Plébániai hittanosok táboroztatása, ministránsok
jutalmazása, idősek programjainak finanszírozása
Tavaszi kirándulás: Szarvasi Arborétum, történelmi
emlékút és ország közép, mini Magyarország, Őszi
kirándulás Ausztria-Karintia, Mária kegyhelyek,
templomok, zarándoklat
Hangversenyek, egyházi rendezvények és karitatív
programok a Kaníziusz Szent Péter Templomban
"Nyári tábor Balinka 2015"
"Karácsonyi csomagok 2015"
"Kézműves foglalkozások"
"Játékos hittan 2015"

Budapest - Nagyvárad téri "Gyülekezeti generációs tábor" - Szajol
Református Egyházközség "Gyermekek altemplomi hete"
"Kárpátaljaiak fogadása, és közös hétvégi
kirándulás"

Örökimádás
7. Templomigazgatóság
(Örökimádás Lelkészség)
Budapest
8. Középsőferencvárosi Páli
Szent Vince Plébánia

Közösen egymásért - evangéliumi és szociális
misszió a IX. kerületben - 2015
Szociális misszió
Szociális, kulturális, vallási, családi és
gyermekprogramok

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester

2015. évi
támogatási
összeg (Ft)

2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a civil
szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok 2015. évi
támogatásának felosztását. A támogatások 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

1. DélUtán az Idős Emberek
Segélyvonala Alapítvány

Az idősek számítógépes oktatógépeinek
korszerűsítése

2. Írott Szó Alapítvány

Írók a katedrán - Rendhagyó irodalomórák a
Ferencvárosban
Együtt a boldog gyermekekért
Ferencvárosi szenvedélybetegek és egyéb nehéz
élethelyzetű személyek pszichoszociális
gondozása

3. Kicsi Szív Alapítvány
4. Szent Rafael Caritas
Alapítvány

2015. évi
támogatási
összeg (Ft)

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a civil szervezetek 2015. évi
pályázati támogatását, 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 keretösszegének terhére történik.

Pályázó

2015. évi pályázati program

1. Budapesti Macskatartók
Országos Egyesülete

Macska és állatbarátságok terjesztése a
gyermekek, ifjú- és időskorúak között

2. Cigány Tudományos és
Művészeti Társaság

Cigány Tudományos és Művészeti Társaság
közéleti és szociális programjai

Ferencvárosi Kutyatartók
3. Érdekvédelmi Civil
Szervezete

Köztisztaság
(ingyenes
kutyapiszok
gyűjtőzacskó osztás), kutyák egyedi megjelölése
(ingyenes
mikrochipezés),
kutyatartók
tájékoztatása a kulturált kutyatartás érdekében a
Ferencvárosban, Budapest IX. kerületében

4.

Ferencvárosi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Magyar Politikai Foglyok
5.
Szövetsége

A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat ifjúsági kulturális és művészeti
klub létrehozása, kialakítása
Politikai okok miatt sokat szenvedett áldozatok,
meghurcoltak, üldözöttek teljes rehabilitálása,
érdekvédelme, támogatása. A POFOSZ IX.
kerületi Tagszervezetének támogatása

2015. évi
támogatási
összeg (Ft)

ÉRVÉNYTELEN

ÉRVÉNYTELEN

6. Mozgássérültek Budapesti
Egyesülete
Magyar Szakszervezetek
7. Országos Szövetsége,
MSZOSZ
8. Nagycsaládosok Országos
Egyesülete

Mozgássérültek Budapesti Egyesület
Ferencvárosi Szervezetének támogatása
Van, aki törődik velünk! - MSZOSZ IX. kerületi
Szervezetének támogatása
Megtartani és felemelni - egymást és a
hagyományt - Ludotéka - Ferencváros Csoport
támogatása

9. Roma Kulturális és Sport IX.
Közhasznú Egyesület
Civil szervezetek pályázat
10.

Szeba Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Családbarát pályaorientációs és felnőttképzési
tanácsadó műhely fiataloknak és felnőtteknek az
FMK-ban
ÉRVÉNYTELEN

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a
kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok
2015. évi támogatásának felosztását. A támogatások kifizetése az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 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

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.
5.
6.

Bakelit Multi Art Center
Alapítvány
Garabonciás Alapítvány
Gyógyfoglalkoztatásért
Alapítvány

7.

Karaván Művészeti Alapítvány

8.

Magyar Festészet Napja
Alapítvány

9.

Nagyvárad téri Református
Egyházközség Alapítvány

The Talent képzőművészeti kiállítás
Garabonciás Műhely
Tárt Kapuval Ferencvárosban
"Színházzal a szerencsés találkozásokért
Ferencvárosban 2015-2016"
"Ráday Utca Molinók" (Kortárs festmények
utcai kiállítása a Bakáts tértől a Kálvin térig)
Koncert rendezvények,
Zenés áhítatok támogatása

2015. évi
támogatási összeg
(Ft)

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 31.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
5.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kulturális tevékenységek
2015. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 4/2015. (II.24.) számú hatályos költségvetési rendelet 3972. számú költségvetési sor, ezen célra
biztosított 18.500.000.- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó

2015. évi pályázati program

1.

Andor Ilona Baráti Társaság
Kodály Kórusa Egyesület

"111 - képek, emlékek, gondolatok - in
memoriam Andor Ilona" emlékkönyv kiadása

2.

Art 9 Ferencvárosi
Képzőművészek Egyesülete

Kiállítás sorozat az Art9 Galériában és más
helyszíneken

3.

Boxter Bt.

Alkotói támogatás fotóművészeti illetve grafikai
kiállítás megrendezésére

4.

Budapesti Honismereti
Társaság

Ferencváros hely- és ipartörténetéről

5.

Budapesti Kamaraopera
Nonprofit Kft.

Ifjúsági kisopera előadások és karácsonyi
hangverseny a Szent István Közgazdasági
Szakközépiskolában
Csodálatos Fizika! - fizikai kísérletek saját
készítésű eszközökkel

6.
7.

8.

Eötvös Loránd Fizikai
Társulat (ELFT)
ERLIN Galéria Alkotó és
Előadó-művészeti Nonprofit
Kft.

Erlin Galéria kiállítási programja 2015.04.01.2016.04.15.

Budapest-Ferencvárosi Assisi
Szent Ferenc Főplébánia Miatyánk hete a Bakáts téri templomban
Ferencvárosi Főplébánia

2015. évi
támogatási összeg
(Ft)

9.

Ferencvárosi Ifjúsági és
Polgári Egyesület

10.

Ferencvárosi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

11. Formiusz Színházi Egyesület
Ifjú Zenebarátok (Jeunesses
12. Musicales) Magyarországi
Egyesülete
Kecskeméti Kortárs
13. Művészeti Műhelyek
Nonprofit Kft.
Kosztolányi Sziget Kulturális
14.
Egyesület
Lakótelepen Élők
15. Környezetéért és Jogaiért
Egyesület (LÉK)
16.

Magyar Mozdulatművészeti
Társulat Nonprofit Kft.

MEDÁLIÁK Művészeti,
17. Kulturális és Oktatási
Egyesület
Napfény-Varázs Produkciós
18.
Iroda Bt.
Ráday Soho Kulturális
19.
Egyesület
Roma Kulturális és Sport IX.
20.
Közhasznú Egyesület

Bélyegen a Ferencváros
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kulturális és művészeti programsorozata
Meseszövögető
A JMH komolyzene népszerűsítési programja a
fővárosi általános- és középiskolákban
A Museion No.1. Galéria 2015. II. félévi
kiállítás-sorozatának megrendezése
Kulturális programok a Belső Ferencvárosban

Civil szalon
A Magyar Mozdulatművészeti Társulat
Boszorkányok éjszakája című új
gyermekprodukciójának megvalósítása.

Ferencvárosi gyermek- és ifjúsági kultúráért
Nem csak a húszéveseké a világ/Dallamkavalkád
Szerelmesek éjszakája 2015
Kulturális tevékenységek támogatása

21.

Új Nemzeti Szalon Kulturális
Egyesület

Mesterhármas kilencszer a Ferencvárosban

22.

Vincze Art Stúdió Művészeti
és Szolgáltató Bt.

Kiállítás a Művészetek Palotájában/"Téli tárlat"
c. kiállítás

23.

Zeneképzelet Kereskedelmi és
Zeneképzelet - interaktív zenei - irodalmi
Szolgáltató Bt.
ismeretterjesztő programsorozat iskolásoknak
Pályázó magánszemélyek

24. Dinyés Soma
25. Füzes Gergely

Pünkösdi hangverseny a Bakáts téri katolikus
templomban
A kép eredete

26. Gyócsi László

Történelmi regények kiadása:
Török tánc; Tatárváron; Harc az életért

27. Horváth Erika

G.C.Menotti : Amahl és az éjszakai látogatók c.
TV-operájának előadása Magyarországon
először !

28. Illés Klára

29. Márta Dóra
30. Szomolányi Karolina
31. Vásárhelyi Antal

Ferencváros közművelődéstörténete helytörténeti kiadvány megírása
Kulturális tevékenységek támogatása
Zenei fejlesztés színes kotta módszerrel SNI-s
gyermekek részére
Óvodások esztétikai nevelése
Madách: Az ember tragédiája

ÉRVÉNYTELEN

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
6.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a civil szervezetek, egyházi jogi
személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek, és kulturális tevékenységek támogatására
meghirdetett pályázaton nyert szervezetek képviselőivel, magánszemélyekkel kötendő
megállapodások aláírásáról.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
7.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évben 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: Kállay Gáborné alpolgármester

Melléklet
Civil szervezetek támogatása
(pályázatok)
Pályázó

2015. évi pályázati program

1.

DélUtán az Idős
Emberek Segélyvonala 4 oktatásra használt számítógép lecserélése 2 GB-os, windows 7-tel
Alapítvány
felszerelt gépre.

2.

Írott Szó Alapítvány

3.

Kicsi Szív Alapítvány

4.

Szent Rafael Caritas
Alapítvány

Pályázó

1.

2.

3.

4.
5.

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.

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
Csoportos és egyéni, ill. családos pszichoszociális ellátás; Utcai
gondozás; Intézménybe juttatás; Cél: a személyiség gyógyulása,
kivezetés a krízisből, szenvedélybetegségből, hajléktalanságból

2015. évi pályázati program

Klubprogramokon: macskatartás, állatbarátság, gyermek-, ifjúsági
korosztályokhoz való eljutás, iskolában előadásokon keresztül, időskorúak
bevonása, az állatok megismertetése, a helyes irányok megmutatása
Életmódklub cigány és nem cigány családok számára
Cél: az életmódbeli különbözőségek kulturális gyökereinek feltárása,
szakmai tájékoztatás, tapasztalatcsere, a kölcsönös előítéletek oldása,
családi közösségek teremtése.
Foglalkozások célja a cigány és nem cigány családok közösségi
tapasztalatának elmélyítése egy-egy, a család, mint a társadalom legkisebb
sejtjének életéhez, problémáihoz kapcsolódó, azokat feltáró tematikus
Cigány Tudományos és
foglalkozás keretében.
Művészeti Társaság
Az egyes foglalkozások tematikája a családnak, mint közösségnek, az
emberi élet különböző szakaszaihoz kapcsolódó problematikus kérdéseire
összpontosít.
Az előadásokat gyakorlati példákat is taglaló bemutatók és vitafórum
követi.
Az egyes foglalkozások programjában a szakmai előadás, a személyes
tapasztalatok, életpéldák, irodalmi és művészeti megfogalmazások
egyaránt szerepelnek és komplex megközelítést adnak.
A gyűjtőzacskó-tárolók folyamatos feltöltése, ezen tartályok karbantartása,
pótlása. A kerületi köztisztasági program népszerűsítése különféle
Ferencvárosi Kutyatartók sajtóorgánumokban. Szaktanácsadás; A ferencvárosi kutyák ingyenes
Érdekvédelmi Civil
(Önkormányzat által támogatott) mikrochipes megjelölésének folytatása
Szervezete
több ferencvárosi körzetben
Ferencvárosi Roma
Az Ifjúsági, Kulturális és Művészeti Klub lehetőséget nyújtana a szabadidő
Nemzetiségi
hasznos eltöltésére, valamint a drog-, és bűnmegelőzésben is fontos
Önkormányzat
szerepet tölthetne be Ferencváros életében.
Magyar Politikai
Budapest IX. kerületében, volt politikai üldözöttek részvétele a helyi
Foglyok Szövetsége
megemlékezéseken, a kerület POFOSZ tagjainak részvétele a központi és
Budapesti Macskatartók
Országos Egyesülete

országos ünnepségeken, koszorúzásokon.
Havonta megrendezendő összejöveteleiken tájékoztatást nyújtanak a
fogyatékkal élőknek; a Fogyatékos emberek napja alkalmából ünnepség
tartása meghívott előadókkal; Karácsonyi ünnepség; Súlyosan sérült
lakáshoz kötött mozgássérültek és betegek látogatása, megajándékozása
Kirándulás és gyógyfürdőzés Cserkeszőlőn. 80 évesek és felettiek
rendezvény; Egyedül élők rendezvénye; Lakossági fórum; Séta az
egészségért; Idősek világnapja. Kirándulás Tápiószentmártonban. Idősek
karácsonya. Nőnapi rendezvény. Minden második hónapban Ferencvárosi
Osteoporosis Klub.
Hetente három alkalommal pékárut osztanak a környezetükben elő
rászorultaknak; Szelektív szemétgyűjtés; Adományokat rendszerezése,
osztása; Kismama- és babaruha-kölcsönzés; Jelmeztár; Fiataloknak
korrepetálás, Kézműves foglalkozás; Kéthetente kultúrest; Alkalmi
segítségnyújtás:
"komatálazás";
Gyermekfelügyelet;
Bevásárlás;
Mozgássérültek szállítása; Húsvéti ünnepség; Évfordulók; Ifjúsági
vitahétvége; Anyák napja; Madarak és fák napja; Vetélkedők; Tanévzáró
kirándulás; Családos tábor; Vándortábor; Tanszerbeszerzés segítése; Őszi
szüneti programok; Adventi kézműveskedés; stb.

6.

Mozgássérültek
Budapesti Egyesülete

7.

Magyar
Szakszervezetek
Országos Szövetsége,
MSZOSZ

8.

Nagycsaládosok
Országos Egyesülete

9.

Részvétel az Esztergomi Romanapokon (labdarugó-torna, főzőverseny)
Roma Kulturális és Sport fellépnek az egyesület táncosai. Boldog Ceferino atya emlék ünnepség a
IX. Közhasznú Egyesület Gát utcai templomban. Aktiv részvétel a Roma Holokauszt
emlékünnepségen

10.

Szeba Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű
Társaság

A pályázat keretében az FMK épületében terveznek működtetni "fiatal
pályakezdők és felnőttek számára családbarát pályaorientációs és
felnőttképzési tanácsadó műhelyt"

Egyházi szervezetek támogatása
(pályázatok)
Pályázó

2015. évi pályázati program

1.

Ferencvárosi
Evangélikus
Egyházközség

2.

1. A hittanos gyerekek táboroztatása. A baba-mama klubban
összeszokott kis társaság már óvodás kortól kezdve együtt táborozik.
A táborok minden évben megrendezésre kerülnek, így együtt nőnek
a gyerekek nagy szeretetben, szerető-baráti közösségben egészen
Budapest-Ferencvárosi felnőtté válásukig, megalapozva ezzel erkölcsi-vallási nevelésüket. A
fiatalokat nem csak nyáron viszik táborba, hanem tavasszal és ősszel
Assisi Szent Ferenc
egy-egy hétvégén mini-táborokat szerveznek számukra.
Főplébánia 2. A templomban szolgálatot teljesítő ministránsokat minden évben
Ferencvárosi
megjutalmazzák, ösztönzik.
Főplébánia
3. Évek óta működő nyugdíjas klub támogatása, mely rendszeres,
kéthetenkénti elfoglaltságot jelent idősebb korú híveiknek. A
programok igen változatosak: lelkigyakorlat, filmklub, teadélután,
színházi előadás, múzeum-látogatás, séták, temető-látogatás és
klubest is szerepel a palettán.

A Ferencvárosi Kántorátus évek óta szolgál az evangélikus
gyülekezetben. Az ő szervezésükben, részvételükkel és meghívott
zenészekkel most nagyobb szabású ünnepi koncertekre készülnek.

3.

Ferencvárosi Kolping
Család Egyesület

4.

Kaníziusz Szent Péter
Templom

5.

6.

Szarvasi Arborétumban 4-5 órát eltöltve Magyarország helyi
flórájának, faunájának és Szarvas történelmi nevezetességeinek
megismerése.
Ősszel: Karintia nevezetességeivel, templomaival, Mária
kegyhelyeivel ismerkednek meg.
Egy helyi Kolping meglátogatása.

A templomban évek óta folyó cigánypasztorációs tevékenység
segítése, a hátrányos helyzetű emberek közösségfejlesztése, a nem
cigány lakosság érzékenyítése. Kulturális események szervezése.
"Nyári tábor Balinka 2015"
Cél: a gyermekek egy olyan közösségben töltsék a szabadidejüket,
ahol biztosítani tudják a vallásos, erkölcsös szórakozást, nevelést,
hogy amikor kikerülnek az életbe, akkor a társadalmat segítő
emberekké váljanak. A tábor résztvevői 6-15 évesig, az
egyházközségük hittanos gyermekei. Többnyire nem a IX. kerület
lakói, de a közösség tagjai. Segíteni szeretnének azoknak a
szülőknek, akik az anyagi helyzetük miatt nem tudják a drágább
táborokat megfizetni.
"Karácsonyi csomagok 2015":
Külső-ferencvárosi
Jelentős számú idős rászoruló számára az év végén kis meglepetés
Szent Kereszt plébánia csomag, mintegy 60 fő részére.
"Kézműves foglalkozások"
A Plébánián évente kétszer Karácsony és Húsvét előtt a hittanos
gyerekek részére kézműves foglalkozás. A gyerekek a szülőkkel
együtt vesznek részt a programokon. 15 és 40 fő közötti.
"Játékos hittan 2015"
A plébánia udvarán a tanév végétől augusztus végéig minden hétfőn
délután játékos hittan szülők bevonásával. Ilyenkor előkerülnek a
labdák, focik, különböző kerti játékok. Évek óta nem tudnak új sport
és játék eszközöket vásárolni. Terv két kisebb méretű focikapu és
egy csúszda vásárlása.
"Gyülekezeti generációs tábor" - Szajol
2015.08.09.-14. között Szajol mellett a Holt-Tisza partján lévő
Szabadidő Központban. Családokat, és egyedülállókat, fiatalokat és
időseket egyaránt. Cél: hogy a csodálatos levegőn, a csendben ki-ki
kikapcsolódhasson, közben mégis kapcsolatok épülhessenek a
generációk között is. A családok, és a gyülekezeti közösség belső
kohéziójának erősítése.
"Gyermekek altemplomi hete"
Budapest - Nagyvárad
2015.08. 24-28. között. A nagycsoportos ovisoktól az általános
téri Református
iskola 8. osztályáig bezáróan egész napos programra várják a
Egyházközség
gyermekeket. A játékos torna, az ének, és bibliai történettanítás
mellett, kézműves foglalkozások, udvari és készségfejlesztő játékok,
kirándulások, és egyéb programok tarkítják a gyermekek napjait.
"Kárpátaljaiak fogadása, és közös hétvégi kirándulás"
2015. októberének egyik hétvégéjére hívták meg a Kárpátaljai
testvérgyülekezetük küldöttségét, amikor is önkéntes gyülekezeti
tagjaik vendégül látják a szernyeieket. Közös busz, vagy
vonatkirándulást szerveznek Pécsre.

7.

Örökimádás
Templomigazgatóság
(Örökimádás
Lelkészség)

Szociális misszó:
A templom környékén élő rászorulók támogatása. A pályázott
összeget a kerületben élő hátrányos helyzetű idősek, betegek és
többgyermekes családok megsegítésére kívánják fordítani. A
templom közelében élő rászorulókat ismerik, a támogatásokat
helyzetértékelés után osztják a karitász csoport munkatársai.
Vallásoktatáshoz kapcsolódó tevékenység, valamint kulturális és
közművelődési tevékenység:
A Templomban és a hozzá kapcsolódó közösségi és hittantermekben
programok széles skálája zajlik, lelki gyakorlatoktól koncerteken át a
különböző témájú előadásokig. Emellett a katekézisben szükséges
könyvek beszerzését tervezik. A templomban zajló, sokszínű
eseményekhez kapcsolódó agapék alapanyagainak beszerzéséhez is
szeretnének pályázati erőforrást biztosítani.

8.

Budapest
Középsőferencvárosi
Páli Szent Vince
Plébánia

Közösségépítés befogadóan versenyekkel ünnepekkel, családi napok,
kirándulások, formájában.
Kézműves kör; Nyugdíjas klub; Hangversenyek; Hírlevelek

Kulturális tevékenységek támogatása
(pályázatok)
Pályázó

1.

2B Kulturális és
Művészeti Alapítvány

2.

Ars Nova Sacra
Énekegyüttes
Alapítvány

3.

Ars Sacra Alapítvány
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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
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.
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

5.

Garabonciás
Alapítvány

6.

7.

A 'Diploma nélkül' címet viselő kiállítás-sorozat (The Talent) a Bakelit
Multi Art Center 8. éve működő kultúrprogramja, 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.
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.

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:
Gyógyfoglalkoztatásért 1.Kiállítások
Alapítvány
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
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
Karaván Művészeti
épp A show folytatódik-ot. Az előadás helyszíne reményeik szerint: az
FMK vagy a Pinceszínház lesz.
Alapítvány
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

9.

Nagyvárad téri
Református
Egyházközség
Alapítvány

10.

Orkesztika Alapítvány

11.

Pasaréti Ferences
Alapítvány

12.

Stúdió "K" 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.
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
MOHA estek 2015 - Az Orkesztika Alapítvány - MOHAMozdulatművészek 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
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.
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.

Pályázó egyéb szervezetek
Pályázó

1.

Andor Ilona Baráti
Társaság Kodály
Kórusa Egyesület

2015. évi pályázati program
"Egy mindenkiért, mindenki egyért" c. adott ki az Andor Ilona Baráti
Társaság Kodály Kórusa Egyesülete emlékkönyvet 2000-ben. 110 éves
születési jubileuma alkalmával a kecskeméti Kodály Intézet egy alkalmai
kiállítással emlékezett Andor Ilonára, ahol több olyan dokumentum is
előkerült, mely az első kötet szerkesztésekor nem volt ismert. Akkor
fogalmazódott meg a gondolat egy képes albumról, amely az azóta
összegyűlt anyagot tartalmazná, és amely a képek erejével erősítené és
egészítené ki az első kötet anyagát. Az emlékkönyvnek "111 - Képek,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

emlékek, gondolatok - In Memoriam Andor Ilona" címet választották.
A 2015.06.01. - 2016. 03. 01. közötti időszakban Egyesületük
szervezésében programok, kiállítások az
Art9 Galériában.
Art 9 Ferencvárosi
Az Art9 Galérián kívüli, különböző helyszíneken létrejött kiállítások,
bemutatók:
Képzőművészek
1./"Közös nevező" Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
Egyesülete
2./ Art9 Egyesület - Tárt Kapu Galéria közös kiállítása: Rácmolnár Sándor
képzőművész és a Tárt Kapu kiállítói, helyszín: Corvinus Egyetem,
Ferencváros
Boxter Bt.
2015. II. félévben fotóművészeti ill. grafikai kiállítások rendezése
A Városunk 2015/4. száma 1.100 példányában és a helytörténeti
Budapesti Honismereti portálunkon (www.bpht.hu) Ferencváros történeti múltjának kiemelt
bemutatása: helytörténeti kiállítások, események, a kerület aktuális
Társaság
jubileumai (épület, személy, emléktábla, stb.) iskolai vetélkedő,
kiadványok.
Két ifjúsági kisopera előadás (Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló és J.
Budapesti
Haydn: A patikus), valamint Karácsonyi történet címmel karácsonyi
Kamaraopera
hangverseny
a
Szent
István
Közgazdasági
Szakközépiskola
Nonprofit Kft.
színháztermében
Természettudományos kultúra népszerűsítése, 6 alkalommal, több témában
interaktív természettudományos ismeretterjesztő foglalkozás a fizika iránti
Eötvös Loránd Fizikai érdeklődés felkeltésére. Játékos tanuló kísérletek, fizikai ismereteket
bemutató saját készítésű eszközökkel. Pl. kísérletek: vízzel, levegővel,
Társulat (ELFT)
játékkészítés: pl. kaleidoszkóp, periszkóp, működő villanymotor, légpárnás
jármű, Cartesius búvár, iránytű.

ERLIN Galéria Alkotó
és Előadó-művészeti
Szobrászművészek, festőművészek, keramikus művészek, képzőművészek
Nonprofit Kft.
munkáinak kiállítása

8.

9.

10.

11.

Az új fesztivál létrejöttét segíti a Ráday utcához kötődő irodalmi, zenei,
képzőművészeti fesztiválok hagyománya, melyekben a templom és a
plébánia nem csak helyszínként, esetenként és egyre nagyobb mértékben
partnerként vett részt.
Katolikus fesztiváluk tartalmi keretének a Miatyánkot választották.
Hatását tekintve a Miatyánk hete:
*katolikusok közt szép, saját ünnep, magunk és közösségeink megerősítése
*keresztények között a közös hagyomány, a közös gyökerek felmutatása
*nem hívők számára:
**bepillantást engednek a „mi világunkba”, mintegy „vendégül látjuk”
őket
**liturgikus, vallástörténeti, általános kultúrtörténeti, ill. lokálisan
helytörténeti ismereteket kínál.
Budapest-Ferencvárosi A Miatyánk hete az Ars Sacra fesztivál keretei között jön létre, mint a
Assisi Szent Ferenc
Szent Ferenc Főplébánia, ill. a Bakáts-téri templom önálló programja. Az
együttműködés előnyei nyilvánvalóak.
Főplébánia Mind műfajokban, mind előadókkal előzményekre, valós tapasztalatokra
Ferencvárosi
építik a programot. Az Ars Sacra egy hetes tartamát figyelembe véve 4-5
Főplébánia
nagy, un. gála-műsorra, a közte levő hétköznapokon népszerű
ismeretterjesztő, ill. kisebb művészeti-kulturális rendezvényekre épül a
fesztivál programja.
Tervezett program:
I.) Templomi koncertek
Az egész estés „nagy” koncertek képezik a fesztivál gerincét.
1.)Snétberger Ferenc Kossuth-díjas, nagy nemzetközi hírnévvel bíró
gitárművész, aki a cigány tehetségkutató iskolája révén is legfontosabb
partnerünk.
2.) Miatyánk sok nyelven
3.) Pro Musica Leánykar Szabó Dénes karnagy vezetésével
II.) Ismerd meg a templomunkat!
III) Ismertető leporelló, szórólap
Az interaktív kiállítás célja, hogy a Ferencvárosban még fellelhető kevés
bélyeggyűjtő lehetőséget kapjon ismét, a régi "bélyegszakkörök" mintájára
Ferencvárosi Ifjúsági
összejönni, megcsodálni egymás kincseit, kicserélni a tapasztalatokat és a
és Polgári Egyesület
bélyegeket, esetleg kiegészíteni az újabb kiadványokat a meglévő
készleteket.
Cél: a Ferencvárosban élő lakosok aktív bevonása a kulturális életbe,
valamint 2015. 04. 08. Romák Világnapján a nem roma társadalom
megismertetése a roma művészettel, alkotásokkal, kultúrával és
hagyományokkal.
Ferencvárosi Roma
További cél, hogy a nem roma társadalom szemlélete pozitív irányba
Nemzetiségi
változhasson a roma nemzettséggel szemben.
Önkormányzat
1094 Bp. Márton u. 13. sz. alatt található szuterén utcafrontos
pincehelyiségben egy ifjúsági kulturális és művészeti klub létrehozása,
amely otthont adna József A. emlék irodalmi esteknek, a roma kultúra,
hagyomány és művészeti ágak bemutatásának és ismertetésének
A sorozatban teret kívánnak adni a népmesékből és játékokból áradó
egyszerű szókimondásnak és egyszerűségnek. Foglalkozásaikon arra
ösztönzik a gyerekeket, hogy nem mások elvárásainak próbáljanak
megfelelni, hanem az adott mesei szituációban használják a józan eszüket
Formiusz Színházi
és merjék megfogalmazni és kimondani, amit gondolnak. Erre a magyar
Egyesület
népmesék jelenetei nagyszerű lehetőséget kínálnak. Céluk, hogy fejlesszék
a gyerekek kommunikációs készségét és önismeretét. A szülőket,
nagyszülőket is bevonják a játékba. Ez a közös program jobban fejleszti a
családtudatot is.

12.

13.

14.

15.

16.

Az "Állati jó zene" az általános iskolák 1-4. évfolyamai, a "Lehet szeretni"
a középiskolák 9-12. évfolyamai számára készülő programok az életkori
sajátosságoknak megfelelő tematikával és dinamikával épülnek fel.
Ősszel és tavasszal egyaránt 15-15 héten át heti egy alkalommal az alsóbb
osztályosok számára, egy másik alkalommal pedig a felsőbb osztályok
számára tartanak előadásokat a ferencvárosi iskolákban.
A Museion No.1. Galéria megjelenési lehetőséget biztosít tehetséges
magyar szilikát művészek számára.
Kiállítások:
Kecskeméti Kortárs
Babos Pálma
Művészeti Műhelyek
A "Határok" c. nemzetközi szimpózium záró kiállítása
Nonprofit Kft.
"A fény tárgyai" c. nemzetközi design szimpózium záró kiállítása
Szávoszt Katalin
"2014-2015. év új műtárgyai"
1./Előadássorozat a Magyar Hagyomány Iskolájában:
A magyar néplélek és a népszokások íratlan története (szabadegyetemi
jellegű előadássorozat)
2./Előadássorozat a Magyar Hagyomány Iskolájában:
A magyar népmese rendszere és filozófiája
3./ 20. századi filmtörténet - filmesztétikai sorozat (olasz és francia filmek
Kosztolányi Sziget
bemutatása értő elemzések kíséretében)
4./ Rögtönzések színháza - interaktív amatőrszínházi előadások (Az
Kulturális Egyesület
interaktív előadások egy ötlettel, illetve vázlattal indulnak, majd egy
ponton megállnak és véleményt, ötletet kérnek a közönségtől. Ez
némelyikét kiválasztva folyik tovább ezen a vonalon az előadás, majd egy
fordulóponton ismét a közönség dönt.)
5./ Kortárs élő irodalom - könyvbemutatók és megjelenés előtt álló művek
felolvasó estje (két alkotóközösséggel együttműködve)
A József A. lakótelepen havi rendszerességgel megrendezett előadások
folytatása, melyekre a közélet azon prominens személyeit hívják meg, akik
Lakótelepen Élők
a magyar kultúra, közélet és művészet terén kimagasló eredményeket értek
Környezetéért és
el. Eddigi programsorozatok bővítése. Előterébe helyezik az olyan
programok rendezését, ami az itt élő kisgyermekes családoknak és az
Jogaiért Egyesület
időseknek egyaránt felkelti érdeklődését. Tervek között szerepel olyan
(LÉK)
előadás is, ami a magyar népi kultúrát és hagyományt ápolja.
Lakótelep Karácsonya
A gyermek előadás középpontjában, a jó és a rossz, az igaz és a hamis
témakörével játszunk boszorkák és történeteik mentén. Ismert boszorka
mesék részleteiből új mesét alkotunk, figyelembe véve az óvodás és alsó
tagozatos gyermekek korosztályi sajátosságait. Cél a színház és
táncszínház megszerettetése.
A játékos, interaktív táncelőadás életre kelti a mesék archaikus világát. A
darab merít a népmesék világából, gazdagítva a fiatalok tudását, színesítve
Magyar
fantáziájukat. A társulat különleges boszorkányhistóriák felfedezésére
Mozdulatművészeti
csábítja a gyermek és felnőtt nézőit egyaránt.
Társulat Nonprofit Kft. Az előadás két verzióban készül el, az egyik a hagyományos „kukucska”
színházi változat, melynél a nézők a megszokott nézőtéren ülve vesznek
részt az előadáson, a másik változat a nézőkkel egy térben zajló előadás,
fix, épített nézőtér nélkül a játéktér kiszélesítésével.
A bemutatott produkciót a 2015-2016-os évadban, a IX. kerületben főként
a Mozdulatművészek Házában tervezik játszani, valamint további
budapesti és vidéki helyszíneken.

Ifjú Zenebarátok
(Jeunesses Musicales)
Magyarországi
Egyesülete

17.

MEDÁLIÁK
Művészeti, Kulturális
és Oktatási Egyesület

18.

Napfény-Varázs
Produkciós Iroda Bt.

19.

Ráday Soho Kulturális
Egyesület

20.

Roma Kulturális és
Sport IX. Közhasznú
Egyesület

* A József Attila-kultusz építésével, erősítésével összefüggő
programok:Diákalkotó Műhely a József Attila Emlékhelyen 3 alkalommal.
Vetélkedő József Attila életéről, költészetéről ferencvárosi diákoknak
(2016. április)Drámafoglalkozás ferencvárosi diákoknak a József Attila
Emlékhelyen 3 alkalommal.Fotós kiadvány készítése József Attila
költészetéhez ferencvárosi motívumfotókkal. Fotókiállítás a Dési H.
Művelődési Házban József Attila költészetéhez kapcsolódóan 2016
tavaszán.József Attila versolvasó nap a Gát utcai Emlékhelyen 2016.
áprilisában.* Az ifjúságot érintő kulturális és művészeti programokLázár
Ervin Mesenap a József Attila Lakótelepen lakótelepi diákoknak (mese- és
prózamondó verseny, drámafoglalkozás)Kreatív íróverseny
középiskolásoknak.Diákfilmes találkozó kerületi középiskolásoknak a
Ferencvárosi Művelődési Központban.Közreműködnek az Ififeszten a
Ferencvárosi Művelődési Központban.A lakótelepi könyvtárban havonta
(2015. májusában, júniusában és őszétől) tartanak interaktív
gyerekfoglalkozásokat (Mesedélutánok Papírszínházzal).A lakótelepen
2015. decemberében betlehemezést szerveznek a könyvtárral.
Színvonalas szórakoztatató program 90 perces, havi rendszerességgel
A Ráday utcának szüksége van egy olyan éves eseményre, amely
emblematikus, ismétlődő, és az utcában működő vállalkozások,
szervezetek érdekeit jeleníti meg. A Múzeumok éjszakája nagy
hagyományú, több százezres közönséget megmozgató esemény, amelyhez
kapcsolódva élvezzük az együttműködés, a közös PR előnyeit. Ezt az
együttműködést a két nagy, országos hatáskörű múzeum - Magyar Nemzeti
Múzeum, Iparművészeti Múzeum - mellett bővítjük az utcához kötődő más
kulturális-művészeti műhelyekkel. Jó példa, hogy épp az általunk
szervezett fesztiválokban való együttműködés tapasztalata alapján tag
kíván lenni a Soho Egyesületben a Bakáts téri Katolikus Főplébánia. A
közös cél, hogy turisztikai értelemben is eladható "termék" jöjjön létre.
Folytatjuk az előző évben bevált program-típusokat:
* utcazene
* szabadtéri divatbemutatók
*szerelmesek emlékműve
*irodalmi és gyermek programok
*szervezett idegenvezetés csoportoknak
*teríték verseny
Hátrányos helyzetű gyerekek identitásának fejlesztése, szociális
kompetenciák kialakítása művészetek segítésével, alkotó műhely tovább
fejlesztése. Az egyesületben zenét, táncot tanuló gyermekeknek
fesztiválokon, rendezvényeken való fellépések biztosítása, hogy
tehetségüket és az elsajátított tudásukat be tudják mutatni. További
tanulásuk biztosítása tánc és zenetanárok foglalkoztatásával. A már
megkezdett művészeti oktatásokat szeretnék folytatni, ehhez azonban
bővíteni kell a már meglévő eszközöket. Hangszerek, ruhák vásárlása.
Részt szeretnének venni az általuk szervezett kulturális fesztiválokon,
amihez folyamatos felkészülésre, próbákra van szükség.
Zenés bemutatkozás a náluk tanuló zenekaroknak, egyesületük
énektagjainak, táncosainak.
Kiállítást szerveznek az elkészült alkotásokból.

21.

Új Nemzeti Szalon
Kulturális Egyesület

22.

Vincze Art Stúdió
Művészeti és
Szolgáltató Bt.

23.

Zeneképzelet
Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.

9 kiállítás 3 helyszínen a Ferencvárosban - 9 rendezvény minden
alkalommal 3 lábon:
1.láb: kiállítás műsoros megnyitóval és szimpóziummal
2.láb: ajándékkönyv akció
3.láb: Bp-i Montmartre a Ferencvárosban (képzőművészeik helyben a
közönség előtt alkotnak).
Rendezvények befogadó helyszínei a Ferencvárosban a BÁLNA - a
Pinceszínház - és a Mester utcai kultúraközért
"Téli tárlat" c. kiállítás IX. kerületi diákok zsűrizett alkotásaiból. Száz
munka kerül bemutatásra, ahol grafikák és színes festői technikákkal
készült alkotásokban gyönyörködhetnek a látogatók három héten keresztül.
A zsűri neves művésztanárokból áll. A kiállítást Dr. Feledy Balázs
művészettörténész nyitja meg.
Zeneképzelet c. előadás interaktív előadásokkal szeretné közel vinni a
fiatalokhoz a klasszikus zenét és az irodalmat. Az előadás során a
gyerekek aktív közreműködésének köszönhetően a hallott információk
sokkal könnyebben megragadnak emlékezetükben.

Pályázó magánszemélyek
24.

Dinyés Soma

25.

Füzes Gergely

26.

Gyócsi László

27.

Horváth Erika

28.

Illés Klára

29.

Márta Dóra

30.

Szomolányi Karolina

31.

Vásárhelyi Antal

A pünkösdi koncert műsora: J.S.Bach: 11. kantátája és 172. kantátája,
melyet Pünkösd ünnepére komponált.
Kiállítás, amelyen nyomon lehet követni az egyes képek létrejöttének
körülményeit a gondolattól a kész képig.
Terv: a festmény létrejöttét folyamatosan dokumentálva az eredeti kép
mellé tablókra szerkesztett fotósorozaton mutatná be a gondolatébresztő
motívumokat, a helyszínt, a vázlatolást és a megfestés fázisait rövid kísérő
szöveggel.
A festmények feszített lenvászonra, olaj technikával készülnek, az
installációban a magyarázó képek színes printek.
A kiállítási anyag bemutatása több iskolában, egyetemen és
közintézményen is lehetséges.
Az egyik kisregény a 150 éves hódoltság időszakában, míg a másik
történelmi kötet a II. Világháború és az 1956-os forradalom közötti
időszakban játszódik.
Menotti 1952-ben írta ezt a TV-operát a NBC felkérésére és H.Bosch: A
háromkirályok imádása c. festménye ihlette Őt meg. Szeretnénk, ha a
magyar közönség is megismerhetné. Szeretnénk kiemelni a gyermekek
számára ismeretterjesztő és erős nevelő hatását! Elsősorban a minőségi
zongora megléte - mely jelen esetben a zenekart helyettesíti - és a lehetőség
biztosítása miatt esett a helyszín megválasztása az Ádám J. Zenei AMI
hangversenytermére.
A Budapesti Művelődési Központ A közművelődés házai Budapesten
sorozat 10. kötete számára önerőből készült kézirat továbbfejlesztése,
korabeli dokumentumokkal, cikkekkel, valamint interjúkkal, valamint az
FMK 25-50 kiadványban nem megjelent programismertető részének
beillesztése - a jelenleg leadottnál dupla terjedelemben.
Zenei fejlesztés színes kotta módszerrel SNI-s gyermekek részére
5 ferencvárosi óvodának ajándékozna saját tervezésű, készítésű textil
falvédőt, díszpárnát, vagy textilfigurákat
Tizenöt szín - tizenöt képben
Az idei évre kiterjedő alkotási koncepció szerint illusztrálja Az ember
tragédiájának 15 színét.

