2020-2021. OKTB kis civil pályázatok
C-Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok ápolása
Szervezet megnevezése

Pályázott tevékenység

Igénybevett
szolgáltatások

Önrész

Megítélt
támogatás
összege

belépőjegy,
színházjegy,
szállítási
költség, étkezési
költség

60 000 Ft

150 000 Ft

1

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

A gyülekezet testvérgyülekezeti megállapodást kötött az erdélyi Hosszúfalufűrészmezőn élő magyar
evangélikus közösséggel. A Budafoki Evangélikus Egyházközség igyekszik lehetőségeihez mérten segíteni,
támogatni őket, főként a magyarság tudat erősítésében együttműködni velük. Ennek keretében
összegyűjtöttek egy házi könyvtárra való könyvet. Rendszeres látogatásokkal erősítik a személyes szálakat.
Következő állomás, hogy meghívják a hosszúfalu-fűrészmezei evangélikus gyülekezet tagjait. A
járványhelyzet miatt sajnos elhalasztották a találkozót. Kb. 15-20 fős csapatot látnak vendégül. Szállást a
gyülekezet családjainál oldják meg.

2

KERESZTÉNY
ÉRTELMISÉGIEK
SZÖVETSÉGE

Kiemelkedően fontos számukra a nemzetközi kapcsolatok ápiolása, leginkább a határon túli magyarsággal.
zarándokút
A támogatást a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvánnyal történő kapcsolatépítésre, az alapítvány által
útiköltségeihez
gondozott népművészeti kincsek, valamint Kolozsvár történelmi magyar város és Torockó megtekintésére
hozzárjárulás
szervezett zarándoklatuk költségeinek fedezésére kérik.

60 000 Ft

150 000 Ft

LAMPART BUDAFOK
VEGYESKAR

2020. október 3-ra tervezett Füleki Pro Kultúra kórussal történt találkozás elmaradt a covid-járvány miatt. A
férfikórus 100 éves és ezt egy hatalmas, várost megmozgató kórustalálkozóval és közös koncerttel szerették
volna megünnepelni. A találkozó időpontja 2021-re tolódott, de pontos dátumot még nem tudnak.
Autóbusszal mennek, amit meg kell rendelniük a dátum konkretizálása után. Ha a program úgy alakul, 2
naposra tervezik a baráti találkozót. Több, mint 40 éves barátság tartja össze a Lampart Kórust a Füleki
Kórussal, ezért a város legszebb parkjában elültetik a "Barátság fáját", mellékelve egy emléktáblát.

buszköltség;
barátság fája;
emléktábla;
szállásköltség

100 000 Ft

200 000 Ft

NÁDASDY KÁLMÁN
ALAPÍTVÁNY

2021-ben a Nádasdy néptánc csoporttal terveznek külföldi utazást. A csoport nyert már több fesztivált
külföldön is, és Magyarországon is. A táncosok egy-egy ilyen fesztivál alkalmával az utazási költséget, a
zenekari és egyéb költséget is maguk finanszírozzák. Az elmúlt évi sikerben komoly részt vállalt az
Önkormányzat, hogy segítette a táncosok és a családjaik kiadását. Ezúttal a buszköltség egy részét
szeretnék kérni, mely nagyban segítené a táncosok anyagi helyzetét és új nemzetközi kapcsolatok
létrejöttét.

buszköltség,
egyéb

60 000 Ft

200 000 Ft
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700 000 Ft

