2020-2021. OKTB kis civil pályázatok
B-Programtámogatás
Szervezet
megnevezése
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Pályázott tevékenység

A két tanítási nyelvű iskola tehetséges tanulóit és pedagógusait támogató alapítvány közösségépítő
tevékenységet folytat a mikro- és a makrokörnyezetben. Programjaik a teljes iskolai közösséget célozzák,
1200-1500 fő elérésével. Tervezett programjaik: 1.) Adventi készülődés, karácsonyi dalok tanulása
harangjátékkal. Osztálytermekben megvalósítható program. 2.) Mazsola-avató - elsősök játékos délelőttje
az osztályteremben. 3.) Nyári táborok: helyszínek függőben. Táborok tematikája a honismeret,
természetismeret, angol nyelvórák. Cél: hazánk természeti és kultúrális értékeinek megismerése,
bemutatása magyar és angol nyelven. Múzeumlátogatást, erdei kisvasutazást, erdei túrát terveznek.
Járványügyi intézkedések betartásával tervezik június végén, augusztusban. 4.) Iskolába hívogató, játékos
délután leendő elsősöknek. 5.) Diáknap júniusban. 6.) Ősz: népmese hete. Őszi magyar, angolszász
ünnepkörhöz kapcsolódó programok. Gesztenyeünnep, Halloween, játékos délutánok. 7.) őszre tervezett
egészségtudatos életmódra nevelő programsorozat előadókkal.

A BARTÓK
ISKOLÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
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Tavaly először rendezték meg a Csemetekert napot. Régi hagyományra tekint vissza, a hagyományos
gyerekhét lezáró napjából nőtte ki magát, bővített tartalommal, szülői részvétellel. A tanév lezárásaként
egy új év köszöntésének tekinthető. Elköszönnek a ballagóktól, köszöntik az új óvodásokat. Játékokkal,
BAROSSI PALÁNTÁK
barkácsolással egybekötött ismerkedős nap étellel, itallal, színvonalas előadóval. A tanév végére, 2021.
ÓVODAI
június 11-re tervezik a következő Csemetekert napot. Ugrálóvárat szeretnének bérelni a nagyméretű
INTÉZMÉNYT SEGÍTŐ
fajátékok mellett és a gyerekeket kitűzővel megajándékozni. Fotókiállítás szervezése is folyamatban van,
ALAPÍTVÁNY
illetve "öreg"ovis találkozó, ahová meghívják a régen elballagott Csemetéseket. Az Alma együttest
szeretnék meghívni. Ezidáig a szülők finanaszírozták, de a járvány miatt most nehéz helyzetben vannak,
ezért kérik az Önkormányzat támogatását.
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46 000 Ft

150 000 Ft

fogyóeszköz
vásárlás,
programok
alapanyag költsége,
oklevelek
előállításához papír
és írószer, iskolán
90 000 Ft
kívüli programok
támogatása,
szolgáltatások:
belépőjegyek, helyi
programok,
szolgáltatások
igénybevétele

350 000 Ft

nagyméretű
fajátékok,
ugrálóvár, Alma
együttes, kitűzők,
csillám tetoválás,
lufi hajtogatás,
fotókiállítás tablók
készítése, barkács
alapanyagok

150 000 Ft

350 000 Ft

nyomdaköltségplakátok,
szórólapok,
oklevelek, szállítási
költség, laser-tag
bérlés, buborékfújó
bérlés, fellépők díja
(koncert, és
előadás), ugrálóvár
bérlés

90 000 Ft

300 000 Ft

étel, ital, fogyó
eszközök
étkezésekhez,
alapanyagok
kézműves
folalkozáshoz és
családi
vetélkedőhöz,
98 000 Ft
jutalmak
sportverseny és
családi vetélkedőre,
fellépési díj,
eszközbérlés
gyermekek és
kamaszok ügyességi
programjaihoz

250 000 Ft

nyomdaköltség,
mikulásajándék
alapanyaga,
Ünnepek Budafokon 20-21-ben is. Idei különleges cserkészévben 2 vagy 3 kisebb program
programokhoz
megvalósításához kérnek segítséget. A vírushelyzet miatt egy nagy program helyett kisebb létszámú
903. SZÁMÚ
kisebb eszközök
eseményekben gondolkoznak. Első két program télen egy mikulás és egy farsangi rendezvény. Kültéren
PROHÁSZKA
beszerzése,
szeretnék megvalósítani kirándulással egybekötve. Szélesebb körben is szeretnék hirdetni az eseményt.
OTTOKÁR
pulóverek
Önkéntes munkát végeznek a programokon. A farsangon kerületi fiataloknak biztosítanak lehetőséget a
CSERKÉSZCSAPATÉRT
beszerzése az
kötetlen együttlétre, aktív időtöltéssel, programoknak a kicsiktől a nagyokig. Jelmezes beöltözés mellett
ALAPÍTVÁNY
önkénteseknek,
népszokásokat is bemutatnak. Fánkevést és csapatjátékot is terveznek. Szabadtéren is megszervezhető a
kisebb ajándékok a
program. Alternatívaként húsvéti rákészülést segítő programot javasolnak.
résztvevők számára
díjazásra,
Mikulásruha
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Önrész

Megítélt
támogatás
összege

Igénybevett
szolgáltatások

BUDAFOKBELVÁROSI
PLÉBÁNIA

Hagyományos családi napjukat szervezik májusban. A Covid miatt idén elmaradt ez és az Eucharisztikus
Világtalálkozó is. A már előkészület alatt lévő csoportok munkájának újraszervezését előbb meg kell
kezdeni, hogy a családi napra jövőre felkészülten tudják várni a csoportokat és felelős tájékoztatást
tudjanak adni. Minden csoport bemutatkozik a többiek számára, több embert tudnak aktivizálni a
program megvalósításához. Hegedűs Katalin beszámol a csoportok plénumán a kongresszus
szervezésének új állásáról figyelembe véve a körülményeket. 2021-ben nagyon sok vendéget fogadnak,
öregbítve ezzel Budafok jóhírét. Az egész közösséget próbálják megmozdítani és ennek megkoronázása
lesz a családi nap. Céljuk, hogy a plébániai programok minél nyitottabbá lehessenek Budafok egész
lakossága számára. Több szekciót terveznek több helyszínen: Plébánia épület, Szent Lipót templom, Péter
Pál kápolna, Stációkert, Törley mauzóleum. Programok: szentségimádás, plébániai fórum, eucharisztikus
előadás, közösségek bemutatása, tervezett közösségeik toborzása, programbemutatás, szentmise,
templombemutatás, torony-túra, közös ebéd, kézműves- és gyerek programok, laser-tag, buborékfújó
verseny, íjászat, Lala bohóc, ugrálóvár, könyvvásár. Mivel a plébánián folyó hitélet, közösségi, kulturális,
valamint oktatási- és nevelési munka a kerület polgárait szolgálják, kérik a T.Bizottságot, hogy a maximális
támogatást megadni szíveskedjen!

Tavasszal a plébánia családi napot tervez a szomszédos sportpályán. Étkezés (100 főre), kézműves
BUDAFOK
foglalkozások (alapanyagok), sportverseny lebonyolítása (jutalmakkal), családi vetélkedő (jutalmakkal),
FELSŐVÁROSI JÉZUS gyermek és felnőtt műsorok, légvár gyermekeknek (eszközbérléssel), ügyességi játékok a kamaszok
SZÍVE PLÉBÁNIA
részére (eszközbérléssel). A közösséghez tartozó önkéntesek segítik a programok lebonyolítását. A
program építi a helyi közösség kapcsolatait, alkalmat teremt a keresztény értékek közvetítésére.
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BUDAFOK-TÉTÉNY
ÁLTALÁNOS
IPARTESTÜLET
VÁLLALKOZÓK
SZÖVETSÉGE

Évek óta tartó programsorozat következő részeként bemutatják a kerületben élő művészeket egy zenés
irodalmi-, kulturális program keretében. Fontos és kiemelt feladat ez a programsorozat, hiszen a
meghívott művészeken kívül a kerületi vállalkozók közreműködésével valósítják meg a rendezvényt. Egy
programban 3 kerületben élő, vagy tevékenységet végző hírességet mutatnak be. Az est vacsorával és
helyi borokból összeállított borkóstolóval egészül ki. A helyi vállalkozók üzleti kapcsolatot alakíthatnak ki.
Közreműködnek a helyi középiskolák diákjai közérdekű munka keretében. Tervezett vendégek 2021-es
programra: Radics Gigi, Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar, Katona Borház, Törley Pincészet

fellépők díja,
eszközbérlés,
szállítási költség,
egyéb vacsorához
szükséges eszközök,
üdítők vásárlása

90 000 Ft

200 000 Ft

BUDAFOKI
EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

14 iskolában látják el a kötelező hit- és erkölcstan evangélikus felekezetű oktatását. Több helyen online
formában, kis csoportokban. Vasárnapi istentiszteleten és iskolán kívül a nyári napközis táborban van
lehetőségük találkozni egymással a gyerekeknek. A táborban kb. 50 gyermeket foglalkoztatnak egy héten
keresztül. Korosztály az általános iskolás, nagy csoportos óvodás gyerekek és az ifjúsági gimnazista
korosztály. Különböző korcsoportokra bontva tartanak tematikus hitoktatást, kézműves foglalkozásokat,
közösségépítő játékokat. Utolsó napon a gyerekek szüleikkel vesznek részt családi napon. Hitoktatók
önkéntes munka keretében végzik tevékenységüket. Az étkeztetést és takarítást a gyülekezeti tagok
önkéntesen végzik. Az összeget étkezés költségeire, takarítószerekre és kézműves eszközök vásárlására
használják fel.

élelmiszer,
tisztítószer,
kézműves
felszerelés, belépő
díjak

80 000 Ft

200 000 Ft

BUDAFOKI
FÚVÓSEGYLET

A zenekar tagjai a Nádasdy Művészeti és Általános Iskola jelenlegi és volt növendékei. Több állandó
rendezvény résztvevői: Budafok-Tétény Tavaszi Művészeti Fesztivál, Kerületi Rendőrnap, Budafoki Bor- és
Pezsőgfesztivál, Nagytétényi Szüreti felvonulás, Rózsavölgy Egyesület-, Péter-Pál utca és Környéke Polgári
Kör-, Nagytétényi Polgári Kör rendezvényei, Budafoki Fúvóstalálkozó, képviseli a kerületet hazai és
külföldi rendezvényeken. Hazai és külföldi versenyeken legjobb eredményeket érik el. Nagy hangsúlyt
zenekar
fektetnek a közösség fejlesztésére: kirándulásokat, táborokat, bálokat szerveznek. Rendszeresen
felkészülésének
szerveznek külföldi vendégszerepléseket, cserekapcsolatokat létesítenek, ahol nyelvismeretüket
költségei
kamatoztatják. Nagy hangsúlyt fektetnek a fúvószenekari zeneirodalom megismerésére. A BudafokTétény Művelődési Központban február 8-án nagy sikerű, teltházas koncertet tartottak. Több kerületi
rendezvényen tervezik részvételüket: március 15., majális, Patak-Party, hangverseny a Péter-Pál Utcában,
Borfesztivál, Nagytétényi Szüreti felvonulás, hangverseny a Klauzál Gábor Művelődési Házban.

150 000 Ft

250 000 Ft

90 000 Ft

200 000 Ft

90 000 Ft

250 000 Ft

utazási költségek,
szakirodalom
(kotta, könyv, cd),
irodaszerek,
fénymásolás,
kottagrafika,
kiadványszerkesztés
100 000 Ft
, plakát- és szórólap
tervezése, készítése,
azok sokszorosítása,
postázása,
hangfelvétel
készítése, tárolása,
szeretetvendégség

300 000 Ft

Az alapítvány célja a Budapest-Budafoki Református Egyházközségre háruló feladatok végrehajtásának
elősegítése, azok anyagi és erkölcsi támogatása, szervezése. Az intézmények, szervezetek, mozgalmak és
egyéni törekvések támogatását célul tűzték ki, támogatják a gyerekeket, családokat és ifjúságot a
keresztény szellemű nevelésben. Óvodák, iskolák, cserkészcsapatok, táborok, ifjúsági körök, bibliaórák,
kézműves alkalmak, kórusok, játszóházak működését támogatják. A 2021. évi Budafoki Pezsgő- és
Borfesztiválon hagyományukhoz híven felállítják a Szőlőskert Gyermeksátrat. Programok: előadások,
tematikus kiállítás, zenei program, kézműves foglalkozás, interaktív játékok. Közel 100 fő önkéntes
dolgozik a két nap alatt, 400 gyermek részvételére számítanak.

fellépők
tiszteletdíja,
rendezvénysátor
bérlése, kellékek
kézműves
foglalkozáshoz,
kiállítás
kialakításához
szükséges eszközök,
élelmiszer
vendéglátáshoz
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BUDAFOKI
REFORMÁTUS
KERESZTÉNY
ALAPÍTVÁNY
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2021. évi nyári táborra pályáznak. Egyre többen költöznek Barossra, így szükség van a bevonásukra a
közösségi életbe. A tábor, a keresztény nyitottság kedvező lehetőséget teremt a barátságok kialakítására.
Helyszíne a Velencei tó partja, 2021. aug.20-24., Szállásadó a kerületi vállalkozó: Kid S&B Kft. Résztvevők
sokgyerekes nagycsaládok, melyből többen szerény jövedelmük miatt nem tudják vállalni, hogy minden
családtag részt vegyen a táboron. Több generációt fognak össze a táborral. A család, a magyarság, a hit
BUDAPEST BAROSS értékeit adja át a fiataloknak, gyerekeknek a programok és a beszélgetések segítségével: Lelki programok,
GÁBOR TELEPI JÉZUS szentmise, imádságok; Sportprogramok: egészségre nevelő, mozgásigényes játékok, akadályversenyek,
szállásköltség
SZÍVE PLÉBÁNIA
babakocsis kirándulás, éjjeli bátorságpróba, sorversenyek, foci; Szórakoztató programok: vetélkedők,
teaház, kézműves foglalkozások, táncház, kávéház. Időseknek beszélgetéseket szerveznek, kézműves
foglalkozásokat, bábozást, mesemondást. A kialakult válsághelyzetben a családok és az egyházközség
bevételei jelentősen csökkentek, ezért egyéb támogatást a táborra nem tudnak szerezni. Segítené a
támogatás a nagycsaládosoknak a táborban való részvételt. A támogatás nélkül csak azok a családok
tudnak részt venni a táborban, akik önerőből képesek megfizetni azt.
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BUDAPESTBUDAFOKI
REFORMÁTUS
EGYHÁZ

Vespera sorozat nagy múltra visszatekintő református egyházzenei élet újjáépítése a célja. Havi
rendszerességgel végzet szolgálatok Önkormányzati támogatással folynak 2004-től. Alkalmaik anyagának
összeállításában törekedtek arra, hogy kiemelkedő, Budafok egyházzenei arculatát erősítő, művészi
színvonalú esemény legyen. Liturgikus évnek megfelelő tételeket adnak elő protestáns graduálkönyvek
anyagából. Együttműködnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszak hallgatóival.A
zeneművek többsége hiányzik a hazai kórusok repertoárjából, a résztvevőknek ezért kísérőfüzetet
osztanak. Az egyházközség tagjain kívül mások is részt vesznek a vespera-sorozaton. Az alkalmak végén
szeretetvendégségre hívják a közösséget. A pandémiás időszak alatt a kisközösségek szétbomlottak, vagy
meggyengültek, ezért kiemelkedő szerepe van a kultúra és közösség ápolásának. Támogatás esetén a
liturgikus kórussal, Dr. Papp Anette vezetésével énekes szolgálatot teljesítenek a budafoki református
templomban.A felvételeket a gyülekezet honlapján közzéteszik. Tervezett alkalmak: 2020.12.05.,
2021.01.02., 02.06., 03.06., 04.10., 05.01., 06.05., 10.02., 11.06., 12.04.
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BUDAPESTNAGYTÉTÉNYI
REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

A járvány miatt márciusban le kellett mondaniuk minden gyülekezeti programot és szállásfoglalást. 2021.
nyarára szeretnének gyülekezeti hittantábort szervezni Zala megyében, Pakodon az Endes majorban. A
támogatási összeget elsősorban szociálisan rászoruló érdeklődő gyerekek térítésmentes, vagy
kedvezményes részvételének biztosítására fordítják és a programokhoz kapcsolódó belépőjegyek áránál
vennék hasznát. Tematikus átfogó szentírási tanítások szemelvényeit használják fel vezérfonalként,
ezúttal a tékozló fiú története alapján, a "Gyere haza/maradj otthon!" munkacímet viselő anyag
kidolgozására és átadására vállalkoznak.

BUDATÉTÉNYI
PLÉBÁNIA

autóbusz különjárat
bérleti díja;
belépőjegy
múzeumba,
színházba,
A Plébánián működő Nyudíjas Klub és a hívek közösséget érintő nagyobb rendezvényeinek költségeihez koncertre;
nyújtják be pályázatukat. A Nyugdíjas Klub tagjai évente kétszer kiránduláson vesznek részt, évi 2-3
idegenvezetési díj;
alkalommal közös múzeum-, színház-, vagy koncert látogatást szerveznek, ha a járványhelyzet lehetővé
tárlatvezetési díj;
teszi. Ehhez utazási és szállásköltségek, belépőjegyek, idegenvezetési díjak, tárlatvezetés díjához kérik a szállásköltség;
támogatást. Heti rendszerességgel tartott helyi összejövetelein a Szt. Imre Otthonban a klubtagok részére előadó és fellépő
kisebb vendéglátást szoktak szervezni. A meghívott vendégek főként kerületi kötődésűek, helytörténeti, művész, oktató
képzőművészeti, iparművészeti, történelmi, zenei tárgyú előadásokat adnak. Az előadók tiszteletdíja és az tiszteletdíja;
ajándékok költségét szeretnék támogatásban kérni. Az egyházközség nagyobb rendezvényeihez a
vendéglátás;
vendéglátás költségeit, az egyházközség fiataljainak és az idősebb tagjai számára is asztalitenisz
közösségi
foglalkozást, bemutatót és versenyt is szerveznek. A verseny lebonyolításához és a további
rendezvények
foglalkozásokhoz szeretnének ping-pong asztalt és hálót, ütőket vásárolni.
élelmiszer költsége;
kis összegű ajándék
költsége; ping-pong
asztal, háló és ütő;
tömegközelekdési
költség

szállásdíj, ebéd,
belépőjegyek,
útiköltség, manuális 90 000 Ft
folalkozások
anyagköltsége

300 000 Ft

60 000 Ft

220 000 Ft

EMPÁTIA ISKOLAI
ALAPÍTVÁNY

2021. május utolsó hetére terveznek egy "Egészséghét" programot, melynek utolsó pénteki napját
gyereknapi rendezvénnyel zárnák. Minden napon egészséges életmóddal összefüggő témákat dolgoznak
fel. Szakácskodnak, egészséges ételeket, édességeket készítenek majd. Sportolást terveznek a
tornateremben, illetve az udvaron. Különböző sportok bemutatásával is foglalkoznak majd. Kirándulást és
sétát is szeretnének tenni a kerületben. Tisztálkodás-személyes higiénia, valamint elsősegélynyújtás és
életmód kérdéseivel is foglalkoznak. Bemutatót tartanak a káros szenvedélyekről. Plakátokat készítenek
majd. Védőnőt, iskolaorvost, mentőst is bevonnak. Játékos, interaktív feladatokat terveznek a
gyerekeknek. Záró rendezvényen vetélkedő keretében érdekes feladatokon keresztül állomásokon tudják
feldolgozni a témákat. Pl. sebkötözés, táplálkozás-totó, erőgyakorlatok stb. A nyertesek jutalomban
részesülnek. A pandémiás helyzetet figyelembe véve a program megvalósítható az iskolában. Ha
módosítani kell az időpontot, úgy 2021. őszére tervezik. Önkéntes munka keretében számítanak
egészségügyi szakemberek részvételére. Más forrásból nem igényelnek támogatást.

eszközök vásárlása:
papír, írószer,
zöldség-gyümölcs,
60 000 Ft
jutalmak, utazási
költségek, ugrálóvár
bérlése

240 000 Ft

FIGYELJ RÁNK
ALAPÍTVÁNY

Nagy sikere volt eddig a színházi- és zenei előadásoknak, táncházaknak. A Covid miatt nagyon nehéz
színes programot nyújtani. 2021. nyarára, őszére tervezik a programokat. Szeretnének előadót hívni az
óvodába. A Föld napja alkalmából szeretnének egy "Állati jó bemutatót" tartani az állatok életmódjáról
szóló előadásokkal, élő állatokkal. "Az alkalmazkodás mesterei" c. előadás során a városi életközösséget
alkotó fajok világába pillanthatnak be: egér, patkány, görény, nyest, róka, borz, kutya lesznek a
bemutatott állatok. A Hahó Együttest szeretnék meghívni fellépőnek, mert dalainak témája az ökológiai
és zöld gondolkodás, a környezettudatosság és az egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás. Az interkatív
koncerten a gyerekekkel beszélgetnek is. Egy másik esemény a Gyermeknap, ahová az Apacuka zenekart
szeretnék meghívni. Ősszel pedig a szőlő szüretet ünneplik, amikor hagyománnyá vált, hogy a hét minden
napjára a gyerekeknek szerveznek népi szokásokhoz hű programokat. A Majorka színház színvonalas
előadását szeretnék meghívni. A népi hagyományokat őrző vásári bábos előadásban a gyerekek interaktív
módon vehetnek részt.

állatbemutató
költsége, Hahó
együttes
előadásának
költsége, Apacuka
zenekar
előadásának
költsége, Majorka
színház
előadásának
költsége

84 000 Ft

300 000 Ft

FŐVÁROSI SZABÓ
ERVIN KÖNYVTÁR
BUDAFOKI ÉS
NAGYTÉTÉNYI
KÖNYVTÁRA

Mindkét könyvtár frekventált helyen van, gazdag kulturális programkínálattal kapcsolódik a kerület
kulturális életébe. Rendszeresen szerveznek foglalkozásokat, előadásokat, kiállításokat. 2019-ben
összesen 155 rendezvényt. Olvasásnépszerűsítő programokban online platformokon valósítják meg a
rendezvényeket a rendkívüli helyzet miatt. Online irodalmi pályázatot hirdetnek, népszerű kortárs írók
bevonásával videó üzenetben népszerűsítik a könyveiket. A környzetvédelem, a fenntartható jövő
mindannyiunk felelőssége. Teret kapnak olyan programok, ahol felhívják a figyelmet ezek fontosságára. A
Budafoki Könyvtár a 10 millió Fa Alapítvány támogatásával könyvtári fa ültetését tervezi a Nepomuki
Szent János szobor mögé. A faültetés mellett meseolvasást és kézműves foglalkozást is terveznek.

ültetendő fa,
szórólapok
nyomtatási
költsége, oklevelek
nyomtatási
költsége,
ajándékkönyvek,
előadói tiszteletdíj

50 000 Ft

200 000 Ft

HAT-SZÍN VIRÁG
EGYESÜLET

Klauzál Ház
Manócska bérlet-29
gyereknek,
Felsőolajos
Bartók Tagóvoda alapítvány környezet- és egészségvédelmi, valamint kulturális pályázaton vesz részt.
magánállatkert - 25
Célja az óvoda támogatása, eszközeinek bővítése, programokon való részvételhez való hozzájárulás.
gyerek belépő,
Vannak nehezebb körülmények között élő családok, nagycsaládok, Családok Átmeneti Otthonában élők
Fővárosi Állatkert is. Az adófelajánlások negatív rekordot döntöttek a Covid-járvány miatt, így el kellet gondolkozni az
25 gyerek belépő és
önrész összegén is. Céljuk, hogy kimozdítsák az óvodai hétköznapokból a gyerekeket. A tervezett
3 felnőtt, Budakeszi
programok szabadtériek, a Fővárosi Állatkertbe és a Budakeszi Vadasparkba, valamint a Felsőlajoson lévő
Vadaspark - 51
magánállatkertbe szeretnének ellátogatni. A nagyokat a Dínó parkba vinnék a Budakeszi Vadasparkban.
gyermek és 2
Mindhárom programnál a szülőket az utazási költség terhelné. Ha tavasszal kivitelezhető, a Klauzál Ház
felnőtt belépő, Dínó
újra fogadja az óvodásokat és szeretnék az egyik csoportjukat támogatni Manócska színházbérlettel.
park belépő +
Vadaspark belépő
Budakeszi - 30
gyerek 1 felnőtt

41 492 Ft

165 000 Ft

KERESZTÉNY
ÉRTELMISÉGIEK
SZÖVETSÉGE

Jelenleg 73 helyi csoportban több, mint 3000 fős tagsága van országszerte. Törekvésük, hogy a nemzet
egységét szorosabbra fűzzék szomszédos országokban élő magyarokkal. Olyan rendezvények előadói
díjának kifizetésére pályáznak, amely nemcsak tagjait, de a kerületben lakó érdeklődők széles rétegét is
megértintheti. Terveikben szerepel a következő előadók meghívása: Szakács Árpád újságíró, Raffay Ernő
történész, Dr. Kubassek János földrajztudós, Dr. Bencze Izabella jogász és közíró, Mónus József íjász
távlövő világbajnok, Kassai Lajos lovasíjász, Szöllősi Ildikó tudománytörténet-kutató.

90 000 Ft

200 000 Ft
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KLAUZÁL GÁBOR
TÁRSASÁG

koszorúzás, fáklya,
A pandémiás helyzetre tekintettel a rendezvények többségét úgy szervezik, hogy szükség esetén online is
könyvutalvány,
megtartható. Idén az október 9-i Történelmi Szalon előadásán 15 fő vehetett részt személyesen, a többiek
terembérlet, előadó
online nézték Pélyach István történész előadását. A Klauzál Napok Tétényben törénelmi vetélkedőjét is
díja könyvutalványonline módszerrel meg tudják tartani 2021-ben. Programok: 2021.01.28. KGT ülés, 02.25.-KGT ülés, 03.12.
ban, eszközök,
VIII. Tavaszi fényhozó fáklyás emlékmenet és ünnepi megemlékezés a Klauzál szobornál, 03.15.
berendezés bérleti
koszorúzás a kerületi ünnepségen, 03.25. KGT közgyűlés, 04.hó: XVI. Klauzál Napok Tétényben - kerületi
díja, előadók,
110 000 Ft
iskolák vetélkedője, előadás, törénelmi beszéd és koszorúzás, 04.29. KGT ülés, 04.hó: tervezet - Nagysallóibemutató díja,
Léva emléktúrán részvétel, 05.hó: Barnamedve örökbefogadás, Klauzál Emlékest Kalocsán, 05.27. KGT
vendéglátás,
ülés, 06.hó: Díszpolgártalálkozó, 08.hó: Kegyeleti megemlékezés, koszorúzás, 09.30. KGT ülés, 10.hó:
Pytheas
XVIII. Történelmi Szalon, részvétel a muravidéki Zsitkóci Deák Napon, 10.23. koszorúzás, 10.28. KGT ülés,
Könyvmanufaktúra
10.31. XVI. Budatétényi Ősök Napja, 11.hó: Klauzál-emlékest, Vivat Klauzál! 11.21. IV. Díszpolgár mise,
által készített
11.25. KGT ülés, 12.28. KGT ülés
eseménymeghívók

300 000 Ft
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2020.december 12.-Karácsonyi Koncert a Budafok-Felsővárosi Katolikus Templomban; 2021. május Budafok-Tétény Művészeti Fesztiválkoncert; 2021. június - Péter-Pál Napokon ökumenikus istentisztelet
koncert; 2021. - Pázmánd öreg malomnál fehér asztal mellett félévzáró; 2021. október - Fülek Pro Kultúra
LAMPART BUDAFOK férfikar 100 éves közös koncert - időpontja még nem tisztázott; 2021. október - közös koncert a Fodor
VEGYESKAR
kamarazenekarral és a Százhalombattai vegyes-karral egy kerületi templomban; 2021. november - az
előző közös hangverseny Százhalombattán is meg lesz tartva, 2021. november - Szigetcsép robotos misén
való közreműködés a csépi Tschip sváb kórussal; 2021. december - karácsonyi koncert a BudafokFelsővárosi Plébániatemplomban.
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MICIMACKÓ
ALAPÍTVÁNY

Tevékenységközpontú óvodai nevelési programban nagy szerepe van a környezeti nevelésnek. Fontos a
világ felfedezése életkorukhoz igazítva. Feladatuk, hogy erősítsék az érdeklődést. Óvodán kívüli
kirándulásokat 5-6-7 éves korosztály számára szerveznek, mert náluk már megoldható a biztonságos
közlekedés. Fővárosi Állat- és Növénykertbe és a Tropicariumba szerveznek két kirándulást az elkövetkező
nevelési évben. Egyre nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a természet és az állatokhoz fűződő pozitív
viszonyra. Az a tapasztalatuk, hogy ezek a programok nem minden család számára elérhetőek, ezért is
tartják fontosnak ezt a látogatást. A pályázat a tapasztalat-, az ismeret, az élményszerzés egyik lehetséges
formájára irányul. Különbusz bérleti díjára és bérletre, belépőre szeretnék költeni a pályázati összeget.

MONUMENTUM
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

A Memento Park a kerület egyik ikonikus látványossága. A pályázaton belül 22 alkalmat hirdet a
Memento Park tárlatvezetéssel egybekötött ingyenes látogatásra, melyet a kerületi alap- és középfokú
intézmények diákjai és tanárai, kulturális intézmények és közalapítványok munkatársai és a téma iránt
specifikusan érdeklődő, vagy a parkot szabadidős céllal látogatni kívánó közönség számára kínálják max.
35 fős csoportokban. Egy alkalommal max. 1 csoportot tudnak fogadni előzetesen egyeztetett
belépőjegy,
időpontban 2021. március 1- október 31. között nyitvatartási időben. A tárlatvezetéssel egybekötött
tárlatvezetés,
látogatás kedvezményének mértéke 100%. A csoport korosztálytól és érdeklődéstől függően 1.) klasszikusanimációs díj, irodai
, és 2.) társasjátékokkal egybekötött tárlatvezetést hirdetnek. A pályázat elnyerése esetén a Memento
költségek (papír,
Park a megszólított közönséget saját, és partnerei online platformjain tájékoztatja. Saját weboldal és
nyomtatás,
közösségi média portálok, huszonketto.hu rovataiban. A tárlatvezetést önkéntesen végzik, rendelkeznek
fénymásolás)
szakirányú pedagógiai, vagy idegenvezetői végzettséggel. Kijelölnek egy állandó koodinátort a program
zavartalan lebonyolítására és beszámolnak az önkormányzatnak az eseményekről. A Memento Park és a
huszonketto.hu platformjain hírt adnak a látogatásokról. A járványhelyzet miatt a fővárosiak szívesebben
keresnek fel lakóhelyükhöz közelebbi szabadtéri létesítményeket. Pozitív hozadéka lesz az események
megvalósulásának Budafok-Tétény, mint turisztikai desztináció és önálló brand erősödése.
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előadói díjak
kifizetése

karnagyi tiszteletdíj;
zongorakísérő
tiszteletdíja; új blúz
a hölgyeknek

90 000 Ft

350 000 Ft

bérlet a Fővárosi
Állat- és
Növénykertbe- és
buszköltsége,
Tropicarium bérletés buszköltsége

42 479 Ft

169 000 Ft

90 000 Ft

350 000 Ft
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NÁDASDY KÁLMÁN
ALAPÍTVÁNY

Két hagyományt bemutató oktató műsort és két hagyományápoló programot szeretnének megvalósítani.
A műsorok már egy évtizede kiemelt rendezvénye a Nádasdy Művészeti Iskola Néptánc tanszakának. Az
elmúlt években nagy sikert elérő hagyományőrző oktató programok 2020-2021-ben is folytatódnak. A
járványhelyzet a felkészülésre ad lehetőséget, de bíznak abban, hogy a 2021-es év közepére
tervezhetőbbé válik. Látványos, nagy kiállítású, virtuóz előadásokkal szeretnék felkelteni az érdekődést és
alternatívát mutatni. A gyerekek tanítják a gyerekeket a programban, nem egyszer osztálytársaikat látják
a színpadon. A bemutatóra ingyen jönnek a gyerekek. "Nézd a tánc nemeit" című előadás és egy új műsor
bemutatását tervezik.A Művelődési Központban, a Szelmann Házban, kerületi befogadó intézményekkel,
iskolákkal tartják meg. A másik két hagyományőrző, nyitott programok 130-150 főt mozgatnak meg a
Pásztormulatság, illetve a Nádasdy libabál nevet viseli. A rendezvényen vetélkedők, táncház és folklór
programok várják a látogatókat.

zenészek, oktatók,
koreográfusok
költségei +
járulékaik és
eszközök,
terembérlet

50 000 Ft

420 000 Ft
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élelmiszer
NAGYTÉTÉNYI
Nyilvános rendezvények: templombúcsú, élő rózsafüzér zarándoklat - ezeken a programokon vendéglátás beszerzése, pingNAGYBOLDOGASSZO költségeihez kérnek támogatást. Közösségi programjaikhoz pedig eszközök beszerzésére: Egyházközségi pong asztal és
NY PLÉBÁNIA
nap, közös sportolási alkalmak (pl. pingpong), filmklub.
hozzávaló
felszerelések

40 000 Ft

100 000 Ft
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A Rózsakert Baptista közösségbe tartozó civil személyek által létrehozott egyesület előmozdítja a
budatétényiek közösségi életét. Baráti, családi és szomszéd összejöveteleket kezdveményeznek. Hasznos
és tartalmas szabadidőporgramok eltöltésére, a helyi közösség fejlődésére. A szeretet gyakorlása, a család
OTTHON TÉTÉNYBEN ápolása, a törődés, a nyitottság és a természetesség jellemzi életstílusukat. Jelen pályázatban a 2020-as étkezés- és szállás
KÖZHASZNÚ
gyerektáboraik étkezés- és szállás, valamint anyagköltségéhez kérnek támogatást. Általános iskolásoknak költség,
EGYESÜLET
rendeznek napközis tábort. Pénteki záró alkalomra a gyerekek családtagjaik is meghívottak. Kerékpáros anyagköltség
tábort is szerveznek a Balaton körül, és ezt 2021-ben is szeretnék megvalósítani. A résztvevők létszáma
max. 40 fő. Önkéntesek bevonásával szervezik. Kiemelt foglalkozások a táborban: sportolás, közösségi
játékok, kirándulás, kreatívkodás, beszélgetések.

60 000 Ft

150 000 Ft

szállásköltség,
étkezés, főzéshez
alapanyag,
közreműködői,
szakértői díjak,
fotópályázat díjai,
utazási költségek

54 000 Ft

132 000 Ft

Ismétlődő programjuk a "Hajómolnárok ünnepe". Az elmúlt években Nepomuki Szent János emléknapja
környékén hajómalmokat, modelleket, gyűjteményeket kerestek fel, amik a hajómolnárok korabeli
tevékenységéhez kapcsolódnak - emlékezve Budafok-Tétény térségében egykor működő hajómalmokra,
hajómolnárokra. Ráckevén, Gútán, Tolnán és Baján jártak. 2021-ben Mohács az úticél. Az utazást saját
gépkocsikkal oldják meg. Nepomuki Szent János szobránál találkoznak, ahol koszorúzással kezdik a napot,
majd elindulnak vidékre. A szállás-, és étkezési költésgek, belépőjegyek támogatását kérik, valamint
utazási költséget. Másik esemény az Urbitális -családi majális / összejövetel a tétényi Duna-parton. Több
civil szervezettel összefogva tervezik felhívni a figyelmet a tétényi Duna-part szépségeire, természeti
adottságaira, nevezetességeire, az itt működő vállalkozásokra, civil szervezetekre. Előzetes program:
bejárás a Duna-parton - vezeti Mészáros Péter és/vagy Gergely Attila botanikus, Zöld Jövő
Környezetvédelmi egyesület, lovarda programok, ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások
(közreműködik: Lovakért és lovaglásért Alapítvány, Artchaika Művészeti Egyesület, Duna SZTK). Program a
közös bográcsozás, illetve szakértői és közreműködői díjak finanszírozásához kérnek támogatást. Az
egyesület 15.évfordulója alkalmából fotópályázatot hirdet, mely a kerületi civil életet, valamint a
Casinohoz köthető eseményeket mutatja be.
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PROMONTORIUM
POLGÁRI CASINO
EGYESÜLET
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Feladatuk a környezeti nevelés témakörhöz kapcsolódó élmények biztosítása az óvodásoknak. A
RÓZSABIMBÓ
programokat tavasszal/ősszel szeretnék megvalósítani. Terveznek állatsimogatót háztáji állatokkal,
ÓVODAI
Vadasparki bemutatót, ahol Magyarországon élő állatokkal kerülnek közelebbi kapcsolatba. Kolompos
INTÉZMÉNYT SEGÍTŐ együttes koncertjét is szeretnék megszervezni az óvodában. A Mobil Planetárium a világegyetemet hozza
ALAPÍTVÁNY
testközelbe a gyerekekhez. Állatkerti belépőjegyre is pályáznak, már hagyomány, hogy az állatok
világnapja alkalmával a nagycsoportosok ellátogatnak az Állatkertbe.

Kolompos együttes,
állatsimogaotó,
Budakeszi
Vadaspark, Mobil
Planetárium,
Állatkerti
belépőjegy

90 000 Ft

350 000 Ft
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Évenkénti rendszeres közösségi táborozásának étkezés- és anyagköltség támogatására,illetve kültéri
fedett sportpályán lebonyolítandó programokhoz teraszfűtő berendezésre pályáznak. A covid helyzet
RÓZSAKERT
miatt is szeretnének rendszeres személyes közösségi alkalmat tartani. Hangtechnikai felszerelésük és
BAPTISTA KÖZÖSSÉG technikus csapatuk lehetővé tesi, hogy kültérre továbbítsák az istentiszteleteket az online közvetítésen
túl. A közösségi ház saját kertjében, székeket kitéve a tavaszi járványhelyzet idején bevezették ezt a
lehetőséget. Teraszfűtő berendezéssel még télen is megtarthatóak is az alkalmak.

étkezés és
anyagköltség,
tábor, teraszfűtő
berendezés

40 000 Ft

150 000 Ft
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SOCIAL POINT
ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű családok és gyermekek támogatása. Adománygyűjtés,
felajánlások gyűjtése - ezek tárolása, kiosztása. A felajánlások: ruhanemű, játék, bútor, háztartási eszköz,
digitális és számítástechnikai eszköz, tartósélelmiszer. Az adományozás gyakran valamilyen jeles
eseményhez kötődik. Adománynapokat szerveznek az Ipartestület székházában. Több fórumon is
beszámolnak róla. Az eseményt szeretnék vonzóbbá tenni a gyerekeknek foglalkozásokkal és kiegészítő
programokkal. Hagyományőrző, sport- és kulturális programot is szeretnének megvalósítani. Kerületi
illetőségű szolgáltatásokkal, kerületi helyszíneken kerülne megrendezésre. Az esemény hirdetése az
Adománynapokon, a weboldalukon és helyi önkéntesek segítségével plakátok kihelyezésével történik.
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VOJNOVICH-HUSZÁR
VILLA KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

A Villa kertje alkalmas kamarazenei és irodalmi produkciók helyszínének. Impozáns névsor mutatja
változatos műsoraikat. Közönségük elsősorban budafoki, de sokan jönnek az agglomerációból és más
kerületekből. A legtöbb család gyerekkel érkezik, bevételük tagdíjakból és adományokból áll. Jövő évre
négy koncertet terveznek: Nagyböjti koncert, Vojnovich trió estje, Fodor Dániel és barátai kamaraest,
Karácsonyi barokk est. Jelen pályázatban Fodor Dániel és barátai, valamint a karácsonyi barokk estet
jelölik meg támogatási célként.
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étkezés és
ajándékcsomagok 35.000 Ft - 70-80db;
műsor,
88 000 Ft
programszervezés,
közreműködői vagy
fellépői díj

terembér, fellépők
honoráriuma

90 000 Ft

0 Ft

350 000 Ft

7 246 000 Ft

