2. számú melléklet

OKTATÁSI, KULTURÁLIS- ÉS TESTVÉRVÁROSI BIZOTTSÁG - PÁLYÁZATI ANYAGOK - 2019.
Pályázó

2

Megítélt
támogatás

B-PROGRAMTÁMOGATÁS

sorszám

1

Pályázott tevékenység/cél

A BARTÓK ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány egy év szünet után nyári bátort szervez Motivációs programok néven. Idén
Csopakon rendezi az alapítvány egyhetes angol nyelvű, természetismereti, kézműves- és
sporttáborát. A táborok angol nyelven folynak, célja a nyelvi készségfejlesztés mellett az,
hogy hazánk természeti értékeiről ismeretet szerezzenek a diákok. Az iskolában egyre több
osztály megy többnapos osztálykirándulásra, ahol Magyarország természeti- és kulturális
értékeivel ismerkednek. A programokon eszközbérlés-használatnak, utazási költségnek és
belépődíj vásárlásának támogatását kérik. Projektnapok és tematikus délutánok a helyi
közösség építésének kiemelten fontos eseményei - szülők bevonásával. Az alapítvány több
száz főt céloz meg programjaival. A pályázat célja: osztálykirándulások programtámogatása
(belépő, szolgáltatás, utazás); Angoltábor Csopakon interaktív foglalkozásokkal, Tematikus
Nap eszközköltsége (alapanyagok, eszköz, szemléltető eszközök, játék stb.);
Ismeretszerzést, ismeretterjesztést segítő háziversenyek (jutalmazás, oklevelek, eszközök)

250 000 Ft

A MŰVELT ÉS EGÉSZSÉGES GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

Vándortábor Csehországban - A sportra, egészséges életmódra hangsúlyt fektet az
Alapítvány, ezért minden évben támogataja a túra szakkörösök év végi nagy jutalomútját. A
természetjáró szakkörben havi rendszerességgel ismerkednek a gyerekeka túrázással.
Megismerkednek a növényekkel, megtanulnak tájékozódni. Az egyhetes tanévzáró túra
keretében más országok tájait ismerhetik meg. Idén Csehországban Prágába látogatnak,
kirándulást tesznek az ország északi, Németországgal határos vidékén, majd visszatérnak a
Moldva-folyó sziklafalakkal tagolt völgyébe, melyen turakenukkal fognak végigevezni. A tábor
legnagyobb költsége az utazás, mert az étkezést önellátással oldják meg. Erre szeretnének
pályázni: utazási költség. - ezen kívül szállásdíj, helyi utazási költség, étkezés, felszerelés
bérlés, programok költsége is szerepel a kiadásaik között.

250 000 Ft

BUDAFOK-BELVÁROSI SZENT LIPÓT PLÉBÁNIA

8 éves hagyomány, hogy minden év májusában megrendezik családi napjukat, megköszönve
az Önkormányzat adta lehetőséget. Idén a 2020-as Eucharisztikus Világtalálkozóra való
készület jegyében szervezik - tavalyihoz hasonlóan. Sok vendéget kell ehhez fogadni,
öregbítve ezzel Budafok jó hírét és ehhez aktív állapotba kell hozni a közösséget. Ezért a
családi napnak lesz előzménye április elején, az egész közösséget megmozgatandó. A családi
napon több szekciót terveznek, több helyszínen, ahol minden korosztályt szeretnének
megszólítani programokkal. Szeretnék kérni a maximális támogatási összeget a fentiekhez. A
pályázat célja: nyomdaköltség (plakátok, szóróanyagok, oklevelekhez), szállítási költség,
kreatív-kézműves anyagok vásárlása, íjászkodáshoz nyílvesszők vásárlása, ebéd
alapanyagai, laser-tag bérlés, ugrálóvár bérlés, buborékfújó bérlés, koncert, fellépők díja,
ajándékok, nyeremények vásárlása

200 000 Ft
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MOZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI EGYESÜLETE
XXII. KERÜLETI SZERVEZETE

Tagjai a XI. kerületi Vöröskeresztnek, a NYUBUSZ szervezetének úgyszintén, az általuk
szervezett színház, hangverseny, kirándulás, egészségmegőrző programjaik értékesek
számukra. A Klauzál Ház által szervezett kirándulásokon részt vállalnak. A pályázat célja:
utiköltség, belépők, színházjegyek, kirándulásokhoz járművek költségei, fellépő díja.

250 000 Ft

5

Minden korosztály számára szerveznek programokat. Céljuk az olvasókultúra népszerűsítése,
valamint a könyvtár, mint közösségi tér minőségi tartalommal való megtöltése, élményszerű
rendezényekkel szeretnék felkelteni az olvasás iránti vágyat. Kisgyermekes családok számára
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR (XXII./3
Ringató foglalkozások, általános iskolásoknak és felnőtteknek a kortárs irodalom
BUDAFOKI KÖNYVTÁR ÉS XXII/1. NAGYTÉTÉNYI
népszerűsítésére író-olvasó találkozók. Felnőttek részére helytörténeti előadás,
KÖNYVTÁR
idősebbeknek egészségügyi ismeretterjesztő előadást terveznek. Legkisebbeknek
bábelőadást szerveznek. Pályázat célja: tiszteletdíj vállalkozási szerződés alapján: 300.000
Ft

250 000 Ft
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A kórus működése a karnagy tiszteletdíjának előteremtéséről szól. Amíg ez nem biztosított,
addig a kórus működésképtelen. Az Erkel színházban az esti előadáson a kórus a színáhz
zenekarával együttműködik. Nemzetközi kórustalálkozóra megy Szlovákiába. Karácsonyi
koncert után hagyomány megvendégelni a kórustagokat. Év közben több programnak eleget
tesznek. Pályázat célja: zongorakísérők tiszteletdíja

250 000 Ft

3

LAMPART BUDAFOK VEGYESKAR
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SZENT ISTVÁN GYERMEKKÓRUS ZENEI
ALAPÍTVÁNY

Minden nyáron megszervezik hagyományos kórustáborukat Balatonakaliban. Idén 80
gyermek és 10 felnőtt vesz részt a programon. A tábor fő célja a kórustagok felkészülése a
következő tanév koncertre. Másodlagos célja a gyermekek tartalmas nyaralása. Sportolási
lehetőségek, szórakozást is biztosítanak. A pályázat összegét buszbérlésre, vonatjegyre,
vitorláshajózásra, sárkányhajóbérlésre, belépőkre, csúszdázásra szeretnék fordítani. Sok
hátrányos helyzetű gyermek és testvérpár vesz részt.

240 000 Ft

903. SZÁMÚ PROHÁSZKA OTTOKÁR
CSERKÉSZCSAPATÉRT ALAPÍTVÁNY

Stációfutás - 2019 esemény - Stáció újratöltve. Minden korosztályt elér, helyi társadalom
széles rétegeit vonja be. Szeretnék megújítani a rendezvényt, csak a legkisebbeknek marad az
eddigi bejáratott útvonal, a nagyobb korosztálynak és családosoknak hosszabb távval
készülnek. Tájfutásra, akadályversenyre, vagy GPS alapú nyomkeresésre gondoltak még.
Remélik, hogy sikerül megtartani az eddigi közönséget és újabb érdeklődőket vonnak be.
Szervezésben segítségükre van a cserkészcsapatot befogadó plébániára, akik
humánerőforrást és helyszínt biztosítanak a rendezvényhez. A szervezők koordinációja,
programszervezés, levezénylés egyre több feladatot von maga után. A verseny feldolgozása,
az adatok rögzítésének technikáját fejleszteni szeretnék. Önkéntes munkát is igénybe
vesznek. Pályázati cél: nyomdaköltség, résztvevői pólók előállítási költsége, rendezvény
résztvevői számára étkezés alapanyagainak költsége, résztvevők díjazására kisebb
nyeremények beszerzése, eszközbérlés és területhasználat költsége a Stáción kívüli
célponton, kézműves és egyéb kísérőprogramok eszközeinek beszerzési költsége, a
lebonyolításhoz szükséges kisebb eszközök beszerzési ára, internetes népszerűsítő akció és
hirdetés költsége.

250 000 Ft
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BUDAFOKI REFORMÁTUS KERESZTÉNY
ALAPÍTVÁNY

Keresztény óvodák, iskolák, cserkészcsapatok, gyermek- és ifjúsági táborok, ifjúsági körök,
bibiliaórák, kórusok, kézműves alkalmak, teadélutánok, játszóházak működését segítik anyagi
támogatással. Budafoki Borfesztiválon Szőlőskert Gyermeksátrat ismét felállítják. Arcfestés,
néptánc előadás, zenei programok, kézműves foglalkozások, drámajáték, bábelőadás
szerepelnek programjaik között. A két napos fesztivál ideje alatt 100 önkéntes segíti a
programokat, és kb 400 gyermek részvételére számítanak. A színpadi programokon fellépő
előadóművészek díjazására, arcfestésre, játszóhazáas programok lebonyolítására szükséges
szolgáltatások költségeire szeretnének pályázni. Pályázat célja: Interaktív játszóház,
arcfestő, fellépő zenészek tiszteletdíja.

250 000 Ft

HAT-SZÍN VIRÁG EGYESÜLET

Piliscsévi Játékpark egész napos elfoglaltságot adna a gyerekeknek. Változatos programokban
próbálhatnák ki magukat, mint pl. az agyagozás, kürtőskalácssütés, vonatozás. Színházi
programoktól eltekintve minden esetben a szülőket csak az utazási költség terhelné. 126
gyermeknek nyújtanának változatos élményeket, ha nyernek a pályázaton. Pályázat célja:
Fővárosi Állatkert bérlet - 100 gyermeknek, Szigethalmi Vadaspark - 25 gyermek belépője,
Piliscsévi Játékpark - 28 gyermek belépője, Klauzál HÁz Manócska színházbérlet - 48
gyermeknek, Budakeszi Vadasparkba - 25 gyermek belépője.

200 000 Ft

BUDAPEST-BUDAFOKI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Kísérőfüzetet osztanak a résztvevőknek. Az alkalmakat renszeresen meghirdetik (szórólapot
gyártanak, nyomtatott és elektronikus sajtóban). A vespera sorozatból több alkalommal
hangfelvétel is készült. A tavalyi évtől az alkalmak végén "szeretetvendégségre" hívják a teljes
közösséget (szendvics, tea). A vespera-sorozat kulturális esemény. Pályázatuk pozitív
elbírálása esetén vállalják, hogy a liturgikus kórus énekes szolgálatot végez a Budafoki
Református Templomban. Idén a Budafoki Evangélikus templomban tartják az adventi
alkalmat. További programokat lásd a pályázati anyagban. Pályázati cél: utazási hozzájárulás,
szakirodalom beszerzése (kotta, könyv), irodaszerek, fénymásolás, kottagrafika,
kiadványszerkesztés, elektronikus- és írott sajtóban megjelentetett hirdetések, plakát- és
szórólap tervezése, készítése, sokszorosítása, postázása. Hangfelvétel készítése, tárolása,
és a "Szeretetvendégség"

200 000 Ft
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Nyugdíjas Klub és hívei közösségét érintő nagyobb események költségeihez való hozzájárulást
kérik. Heti rendszerességű összejövetelen kisebb vendéglátást szerveznek, meghívott kerületi
kötődésű előadókat hívnak, helytörténeti, képzőművészeti, iparművészeti, történelmi, zenei
tárgyú előadásokat tartanak. Az előadók ajándékot kapnak. Havonta egyszer kisebb
fejtörőket, társasjátékokat szerveznek. Évente kétszer kiránduláson vesznek részt a
BUDATÉTÉNYI SZENT ISTVÁN KIRÁLY PLÉBÁNIA
nyugdíjasok, évente 2-3 alkalommal múzeum-, színház-, vagy koncertlátogatást szerveznek. A
(BUDATÉTÉNYI PLÉBÁNIA)
programokhoz utazási- és szállásköltségek, hajójegy, kiránduláshoz kapcsolódó egyéb
közlekedési eszközök viteldíja, belépőjegyek (színházjegyek, koncertjegyek, múzeum)
idegenvezetési díjak, tárlatvezetés díja. Az egyházközség nagyobb rendezvényein (farsang,
búcsú, locsolóbál, Márton napi bál, egyházi szilveszter) alkalmával vendéglátás költségei,
előadók és fellépő tiszteletdíja, vendéglátás, kis összegű ajándék, társasjáték, rajzeszközök.

90 000 Ft
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Az óvoda programját a jeles napokhoz csoportosítják. Nagy sikere volt a színházi- és zenei
előadásoknak, táncházaknak. Ünnepi hagyományok ápolásával alakítják a gyermekek
társadalomhoz, természethez való viszonyát. A zenei nevelés is fontos a gyermekek életében.
Szüreti eseményre meghívják a Kolompos Együttest; Állatok Világnapjára a Majorka színház
bábelőadásával szeretnék meglepni a gyerekeket. Karácsonyra a Habakuk Bábszínházat
szeretnék felkérni. Farsangon táncházat szerveznek, a Csillagszemű táncegyüttes
részvételével. A nagycsoportosokat szeretnék külső színházba eljuttatni, a Klauzál Házba,
vagy a Cziffra Rendezvényközpontba. Pályázati cél: Kolompos Együttes, Majorka színház
előadása, Habakuk Bábszínház előadása, Színházbérlet, Csillagszemű táncegyüttes előadása

200 000 Ft

FIGYELJ RÁNK ALAPÍTVÁNY
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ISTEN HÁZA ALAPÍTVÁNY

Egy hetes gyermektábort szerveznek "Várva várt tábor" címmel júliusban. Kb. 60-70
gyermeket várnak. Megfigyelik egy vár építését az ahhoz szükséges lelki, szellemi és fizikai
szükségleteket. Olyan értékekre mutatnak rá, mint az összefogás, segítés és lelki épülés
fontossága. A Budafoki Baptista Gyülekezet tagjaival ifjúsági- és gyermekprogramokat
szerveznek. Csoportos foglalkozásokkal, gyermeknapok megtartásával, kirándulások
szervezésével, nyári táborokkal. Kreatív foglalkozásokat szerveznek, közösség- és
személyiségfejlesztő foglalkozásokkal, vetélkedőkkel. Önkénteseik egy része szakképzett
pedagógusok, valamint nyugdíjasok és főiskolások. Pályázat célja: étkeztetés, foglalkozási
anyagköltségek, vásárolt szolgáltatások pl. busz.

200 000 Ft

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Gyülekezetük 14 iskolában látja el a hit- és erkölcstan, evangélikus felekezetű oktatását. Nyári
napközis táborban van lehetőségük találkozni egymással a gyerekeknek. Kb. 50 gyermeket
foglalkoztatnak a táborban egy héten keresztül. Minden évben egy-egy bibiliai témára épül és
feldolgozzák azt különböző formában (színdarab, báb, film, kézműves foglalkozás, játék,
beszélgetés). A hitoktatók önkéntes munkával végzik a táboroztatást. A gyermekek ellátását
is önkéntes munkával vállalják. Az igényelt összeget az étkezés költségeire, a napi
takarításhoz szükséges tisztítószerekre, programokhoz eszközökre használják fel.

200 000 Ft

BAROSS GÁBOR TELEPI PLÉBÁNIA

Nyári táborra pályáznak. Résztvevői nagycsaládok. A táborral szeretnék lehetőséget
teremteni a nyaralásra. A család, a magyarság és a hite értékeinek átadásával, programok
szervezésével. Elmélkedések, beszélgetések, vetélkedők, sportprogramok mellett esti
szellemi vetélkedő, tábortűz, táncos buli és természetesen hitoktatás várja a résztvevőket. A
támogatást a táborban résztvenni kívánó nagycsaládok segítésére fordítanák. Annál többen
tudnak részt venni a táborban, minél nagyobb támogatási összeget kapnak. Pályázat célja:
szállásköltség elszámolása.

200 000 Ft

BUDAFOKI FÚVÓSEGYLET

Tagjainak száma: 73 fő, 2019. évi programjaival várhatóan 2-3 ezer főt érnek el. A zenekar
tagjai a Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános iskola jelenlegi és volt tanulói. A fúvósegylet
részt vesz sok kerületi eseményen, hazai és külföldi fesztiválon, versenyen. Nagy hangsúlyt
fektet a közösség fejlesztésére kirándulásokkal, táborokkal, bálokkal. Pályázatuk célja:
zenekar felkészülésének költségei

250 000 Ft

RÓZSABIMBÓ ÓVODAI INTÉZMÉNYT SEGÍTŐ
ALAPÍTVÁNY

Állatok világnapja körüli anyagi vonzattal járó programokat szeretnék finanszírozni. Ezt az
ünnepet 2 héten keresztül dolgozzák fel: játék az állatokról, viselkedéseikről,
tulajdonságaikról szól. Pecsétgyűjtő játékot szerveznek. Hagyománynak számít a Kolompos
Együttes fellépése. Állatsimogatóval testközelbe kerülnek az állatok. Madártani Egyesület
által programokon vehetnek részt. Pályázati cél. Kolompos Együttes fellépési díja,
állatsimogató, MME madarász ovi foglalkozása.

190 000 Ft

ARTCHAIKA EGYESÜLET

Japán Nap a Kerámiaparkban 2019. június 15-én. Japán kultúra köré épül, tanfolyamaikon a
japán kerámiát is tanítják, nyáron nyári tábort szerveznek a témára. Évről évre népszerűbb a
program, idén nem kaptak az önkormányzattól támogatást. Az egyesület által szervezett
programok közül ennek van a legnagyobb látogatottsága. Kiállítást szerveznek, előadásokat,
bemutatókat. Program megtalálható a pályázati anyagban. A program ingyenes. Pályázati cél:
terembérlet, műhely bérlet, kiállítás rendezés, előadók, foglalkozás vezetők, szakmai
anyagköltség, étel alapanyag költsége.

150 000 Ft

20

RÓZSAKERT BAPTISA KÖZÖSSÉG

Évenkénti rendszeres közösségi táborozásának szállás- és étkezés költségének támogatására
pályáznak. Sajnos egész hetet sokan nem tudnak vállalni a költségek miatt, sokan csak
félpanzióval, vagy gyermek adag rendelésével tudnak menni. Közösség vállalja a rászorulók
támogatását. Sok egyedülálló, nyugdíjas és támogatásra szoruló is jelentkezik a táborra. A
tábor szervezését; az utazásban segítést, a programok szervezését és lebonyolítását
önkéntesek végzik. A táborozáshoz szükséges kellékek, nyeremények beszerzését a közösség
vállalja. Pályázati cél: szállás -és étkezés költsége.

200 000 Ft
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Baráti, családi és szomszéd összejöveteleket szerveznek a résztvevők tájékozottságának
növelésére, hasznos időtöltésre. Az angol napközis tábor étkezés és anyagköltségéhez kérnek
támogatást. A kerületi általános iskolák felsőseinek rendezik a közösségi házban, júliusban két
OTTHON TÉTÉNYBEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET alkalommal - egyhetes tábort. 2x35 fő vesz részt a táborokban, ahol az angolul tanuló
gyerekek gyakorolni tudják a nyelvet a kiscsoportos foglalkozásokon, emellett sok
szórakoztató programon is részt tudnak venn (sportolás, közösségi játékok, kirándulás,
kreatívkodás stb.). Pályázati cél: étkezési költség, anyagköltség,

18

19

200 000 Ft
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BUDAPEST-NAGYTÉTÉNYI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

Gyermek hittantábor programjára szeretnének pályázni. Szociálisan hátrányos helyzetű
családokat szeretnék segíteni, hogy részt tudjanak venni a táborokban. Célkitűzésük, hogy a
Börzsönyben található Kisinóci Turistaházat idén kibéreljék és erdei kirándulásokat,
solymászat programot, kisvasútazást, fürdőzést kínáljanak. Közben hittanoktatással. Pályázati
cél: szállás és étkezés díja 35 főre, belépőjegyek, útiköltségek.

200 000 Ft

NÁDASDY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY

Két hagyományt bemutató oktató műsor és két hagyományápoló program bemutatására
pályáznak, mely a múlt, népi életének szerves része volt. A műsorok pár éve kiemelt
rendezvényei a Nádasdy Művészeti Iskola Néptánc tanszakának. Ehhez kérnek anyagi
támogatást. Céljuk, hogy a Honismeret tantárgyat tanuló gyerekek lássák a bemuattókat.
Kerületi gyerekek, kerületi gyerekeknek szánják a bemutatót ingyenesen. Idén a "Forog az
esztendő kereke" és a "Nézd a tánc nemeit" című előadás bemutatását tervezik. Másik két
hagyományőrző programjuk 130-150 főt mozgat, a Pásztormulatság, ill. a Nádasdy Farsang
rendezvény. Táncházzal, versenyekkel, folklór programokkal színesítik az eseményt. Pályázati
cél: a két nagy kiállítási műros és két, népszokás bemutatóval egybekötött táncházas
mulatság költségeinek finanszírozását kérik. Zenekari költségek + járulékaik és eszközök,
terembérlet.

250 000 Ft

PROMONTÓRIUM POLGÁRI CASINO
EGYESÜLET

"Köztünk élnek", Városfejlesztési kerekasztal, "Olvasókör" események szervezéséhez
vendégül látják a megjelenteket, illetve virággal, borral köszönik meg a közreműködést. Erre
idén 60.000 Ft-ot terveznek. Hajómolnárok ünnepe májusban - Szent Nepomuki JÁnos
napján. Szatmárba szeretnének utazni, saját személygépkocsikkal mennek, ez is része az
önkéntes szolgáltatásuknak. Koszoruznak a Nepomuki Szent János szobornál, majd indulnak
vidékre, ahol várhatóan szállás- és étkezési költségek, valamint belépőjegy költsége merül fel.
Május végén, június elején Urbitális családi majálist tartanak a tétényi Duna-parton. Több civil
szervezettel fognak össze, célja felhívni a figyelmet a tétényi Duna-part szépségeire. Lovardai
programokkal, előadásokkal, bemutatókkal kézműves foglalkozással, bográcsozással. Az
anyagköltségekhez, szakértői és közreműködői díjak finanszírozásához kérik a támogatást.
Pályázat célja: rendezvényeken vendéglátás, vendégek ajándékozása (bor, virág), étkezés
és szállásköltség, bográcsolás anyagköltsége, közreműködői díjak.

50 000 Ft
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NAGYTÉTÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY
PLÉBÁNIA

Élő rózsafűzér zarándoklat fogadóállomása a Plébánia. A zarándokokat fogadják, szendvicset
készítenek. A közösségi házat használják, Egyházközösségi tábort szerveznek, plébániai tábor
szervezésénél a nagycsaládosokat támogatják. Templombúcsút rendeznek, fogadással.
Pályázati cél: zarándoklat étkezés, vendégfogadás; plébániai tábor; templombúcsú fogadás

160 000 Ft

5 130 000 Ft

