
Pályázati kísérő

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerűlet Önkormányzat Emberi
jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága által kiírt pályázat-
ra jelentkezik az Arany Oroszlán Kulturális Egyesület.

A kiírásban előírtak szerint csato|juk a következő anyagokat:

1. Pályázatiadatlapot
2. Apá|yázati cél megnevezése és rövid ismertetése
3. A részletes költségvetést
4. Referencia, szakmai aj ánló

Tisztelettel kérjiik pályázatunk befogadását!
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1215656

Jeney Attila
eInök

Budapest, 2020. március 15.
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Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
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Belváros-Lipótváros Budapest Fóváros V. kerület Önkormányzat
Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyhrizüryi és Kulturális Bizottsága

pÁLyÁz.q,rr aDATLAp

a kerület közművelódését segítő,2020. II. félóvében és 2021. első neryedévében
(március 31-ig), az V. kerületben megv,alósuló kultunílis programok, ióndezvénye\

események anyagi támogatásához, valamint a
2020. szept.23-26. közötti Belvárosi Művészeti Napok programjaihoz

A Belvárosi Művészeti Napok rendezvényeire érkező pályázatok közül a
Bizottság választja ki a résztvevőket!

1. A pályázó adatai
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2. A megvalósítással kapcsolatos adatok

2.1 . A pályázati cél megnevezése és rövid ismertetése (A részletes megvalósítási terv - gépelt, vagy
nyomtatott formában - a melléklet rés zét kéwzi).

Pályázaticél: TLszvÉre-t A BLV ÓNKorLvlA,tv?ZAr

2o2o-Lo!,t avt V^LTITLA,L(l ?\ú,rLAt"líA'tsA|,l l

"(.....,...'.......i*

1.5. A sám lavezető bank megneveze.", cir":..._Q_TÍ.. 
-9_A.N.K...,i|/JRI. 

..,,....

.....ra.p_p..V.L.:,.u_,Y_.T§.yr.*.VE.í'-:..._g-Z!N!A.|Z.:7EMtr

...... A.... M. P.| !=*l _<. !=,FJ.... €_ (í2 t v T
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2.4. Milyen módon, milyen feIületen tervezi a közönségszervezést? Kb. hány főre sámít?
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3. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok (Részletesen mellékletben. A részletes
költségvetés nélkül a pályázat érvénytelen.)

3,2. A sajár erÖlorrás össlege: ,..,..,, 1,§, 6oo-Fr
...egyéb forrás: ..
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4. Referencia, szakmai ajánló (a melléklet részét képezi)
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A pályázati adatlapot és a melléldeteket 2 példányban kérjük csatolni. (1 eredeti és 1 másolati
póldány. Az eredeti példányt kérjük, külön jelezzék!)
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2.5. Az eImúlt években milyen, Önkormányzatunk által támogatott programjai voltak?
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Arany Oroszlán Kulturális Egyesület

Apályázati cél rövid ismertetése

Pályázatunkkal a Kerület kulturális életét a 2020. második félrévétől 2021.
tavaszig terjedő időszakban vállalt programjainkkal szeretnénk gazdagítani.

Szeptember 4. péntek - Színházi előadás

Jannisz Ritszosz Holdfenyszonáta című elbeszélő költeményét Nagygábor
Margit alkalmazta színpadra Hadd menjek Veled! címmel. Egy idősebb
nő, végig egy fiatalemberhez beszél azéletről, a szenvedésről, a szeretetről,
a haiálról, leginkább pedig az időről, és anól., hogy vannak olyan élethely-
zetek, amikor csak egy másik ember segítségével tudunk tovább lépni, Két
ember együttrepülésének pillanata ez, s akinek megadatik az ilyen kegyel-
mi állapot., az élete végéig tud ebből erőt meríteni.

November 14. szombat - Barokk kamarazene

Ezen a hétvégén a Zsigmond Balassa vezette Albinoni Kamaraegyüttest
látjuk vendégül, akik Beethoven, Vivaldi, Haydn darabokat fognak előadni,
a hely móretére való tekintettel egy legfeljebb 8 ibs csapattal, Az igényes
előadás során az együttes művészeti vezetője minden bizonnyal sok érde-
kességgel fogy szolgálni az elhulgzotL művek és szerzőlktekintetében.

Mindhárom eseményt videón rögzítjük, hogy azok is részesüljenek az él-
ményben, akik nem tudtak jelen lenni, vagy más program ot válaszíottak

Tisáelettel és köszönettel:

Jeney Atti
elnök

Budapest, 2020. március 15,

Számlasám: l l 705008-2l21 5656 Adószám: 1 87 547 42-1 -41

1053 Budapest, Papnövelde u.2.II.20.
Teiefon: +3 6/3 0/9 -642-179

E-mail: aokep2@gmail.com

Július 10. péntek- Tudománytörténeti előadás

Dr. Komzsik Lajos immár harmadik alkalommal lesz a vendégünk. Úgy
állapodt}rnk meg, hogy tudománytörténeti sorozatában most a forgásról lesz
szó az Egi kerekek örökké forognak (Eratosthenestől a GPS működéséig)
című, Magyarul is megieient könyve kapcsán.
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Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
1053 Budapest, Papnövelde u.2.II.20.

Telefon : +36/3 0/9 -642-1 7 9
E-mail: 4okep2í@gntaiI.com

Részletes költségvetés tervezet

A BLV 2020-202l. évi kulturális programjában az Atany Oroszlán Klub-
ban (Ráth-hrázban) tartandó eseményeinek a költségvetés e az alábbi (bruttó)
tételekből á11 össze:

db saját eró Támogatás összesen

1 Videó készítéS (íelvétel, vágás, publikálás) 3 7 500 67 500 75 000

Vendéglátás 3 000 27 000 30 000

3 Tiszteletdú - Albinoni Kamarazenekar 1 5 000 45 000 50 000

4 Ajándék az előadóknak 2 2 000 18 000 20 000

összesen 15 500 139 500 175 000

A teljes költségvetés a terveink szerint 17 5 000.- forint. I0oÁ vállalt őnrész
esetén bruttó l39 500.- forint összegre pályázunk az alábbiak részletek sze-
rint:

l . Mindhárom tervezett eseményt szeretnénk videón rögzíteni és termé-
szetesen szerkesáeni, közzétenni.

2. Vendéglátásra szintén mindhárom napon szeretnénk soú keríteni.,
egy-egy alkalommal 25-30 főre számítunk a terem mérete miatt.

3. A résztvevő társulatok, előadók által'ában ellenszolgáltatás nélkül
vesznek résá az eseményeinken,, azonban az Albinoni Kamaraegyüt-
test - mindenekelőtt tevékenységük támogatása végett - külön szeret-
nénk tiszteletdíjban részesíteni.

4. A másik két előadót kiemelt megbecsülésünk jeléül szeretnénk egy
kis ajándékkal meglepni.

köszönettel:

Jeney Áttila
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Refe ren cia, sza km ai tájékoztatő

Az Arany Oroszlán Klub a Papnövelde u. 2-ben 201l-ben alakult. Nevét
a hajdan 140 éven keresáül itt működő győgyszertártől kapta.

A környéken élők és a barátaik életét szeretnénk tadalmasabbá, gazdagab-
bá tenni reményünk szerint egyre színvonalasabb programokkai. Tevé-
kenységünk egyik fontos,,hozadéka" egymás megismerése, gazdagitása.
Nagy súly,t fektetünk arra, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, e
gondola szellemében évek óta együttműködünk a Pesti Szabad Szalonnal.

2015-ben alakítottuk megaz Arany Oroszlán Kulturális Egyesület, hogy
bejegyzett civilszervezetként hatékonyabb legyen a működésünk.

Alapvető koncepciónk, hogy az eseményeink ingyenesek legyenek. Ezze7
tessztik lehetővé, hogy olyan kezdő előadók, művészek, zenészek is be tud-
janak mutatkozni, akiknek nincs anyagi forrásuk költséges helyiségek ki-
bérlésére a próbák és előadások megtartására.

Rendszeres programjaink:

r Kulturális Örökségi Napok,
o Ars sacra fesztivál (általában a petőfi téri orosz oftodox székesegy-

házzalközösen).
r kultúrházak éjjel nappal,

Néhány további programunk:

a Költői estek (B. Tóth Klára, Dr. Mezei Klára, Dr. Wemer György,
Ari Fabbro, Lovas Zsuzsanna, Nyíri Erzsébet, Baka Gyöngyi, Szabó
Palócz Attila, T. Morin és sokan mások).
Hel}töfténeti előadásokat tartunk, illetve együttműködünk a reform-
kori Budapest megismertetése kapcsán az Imagine Budapest és a
Beyond Budapest városi sétiákat szewező intézményekkel.
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Gyakorlatilag folyamatosak a kiállításaink (Füzér Gábor, Keczely
Gabriella, Huszárik Roland, ...)
Tudománytörténeti előadásainkról (Végeselemes módszer, Lánczos
Kornél munkássága, Logana technológia...) gyakran ad hírt a City
TV és a Mai Belváros című lap.

Riportok, beszélgetések érdekes emberekkel (Dluhopolszszki László,
Tihanyi Károly, Mórai Gábor, Damu Roland, ...)
Kirándulásokat, túrákat szervezünk Magyarországon és külftildön.
(Kerékpártúrák, hegymászás a Tátrában, ,..)

A további részletek az Egyesület weboldalrán www.oroszlanklub.com talál-
hatók. Összejöveteleinket gyakran videón rögzítjük, és szintén a webolda-
lon publikáljuk.
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