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Hirdetmény 

A „Belváros új Főutcájának kiépítése – II. ütem – Ferenciek tere és környéke 
rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 jelű  

városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával 
megvalósuló mini-projekt  

pályázat eredménye 

 

Belváros-Lipótváros Önkormányzata az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósítja meg a 

„Belváros új Főutcájának kiépítése – II. ütem – Ferenciek tere és környékének rehabilitációja” 

fejlesztést, amelynek keretén belül elkülönített Programalap felhasználásával Belváros-Lipótváros 

Városüzemeltető Kft. által nonprofit szervezetek részére 2013. december 3-án ismételten 

meghirdetett Civil Programalap pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyertek el az alábbi 

pályázók: 

 

Józsa Judit Művészeti Alapítvány  

Projekt címe: Erősségünk a lokálpatriotizmus  

Projektazonosító száma: KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001-02-01 

Támogatási összeg: 2.080.000.- Ft. 

A projekt rövid leírása: a projekt keretében kiemelt céljuk a széles nagyközönség, de különösen a 

felnövekvő generáció, a fiatalok számára a hazaszeretet és a magyarságtudat, a helyi identitás-

teremtés és a kulturális kötődés erősítése. Ezt leginkább a Józsa Judit által megmintázott magyar 

erények és a magyar mesék szobrai reprezentálják. Mindennek bemutatására előadásokat 

szerveznének Józsa Judit kerámiaszobrász és mások részvételével, valamint divatbemutatók 

rendezésével a Pántlika, a Harmony Art és a Magyar Örökség Műhely szalonjai közreműködésével. 

Továbbá megrendezésre kerülne egy hagyományőrző foglalkozás a Húsvét szellemében, mely a 

családok valamennyi generációját meg kívánja szólítani.  

 

Belvárosi Arany-Kereszt Egyesület  

Projekt címe: Konferencia a belvárosi idősek biztonságáért  

Projektazonosító száma: KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001-02-03 

Támogatási összeg: 1.973.040.- Ft. 

A projekt rövid leírása: a program kiemelt célja az időskorú lakosság életminőségének javítása, 

egészséges életmódra való rászoktatással, társadalmi befogadással és közbiztonságuk javításával. 

Konferencia szervezését tervezik az időskorú belvárosi lakosság számára.  
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Közéleti Roma Nők Egyesülete 

Projekt címe: Szeressük és óvjuk a megszépült belvárost!  

Projektazonosító száma: KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001-02-06 

Támogatási összeg: 1.910.603.- Ft. 

A projekt rövid leírása: a projekt keretében céljuk a belváros megújított városrészeire való 

figyelemfelhívás három nagyszabású kulturális célú közösséget építő rendezvény szervezésével, 

ahol elsősorban a kerületben lakó, illetve a kerülthez kötődő roma zenészek, művészek, alkotók és 

nem roma származású művésztársaik lépnek fel, szolgáltatva ezzel magas színvonalú produkciót, 

tartalmas időtöltést minden látogató, járókelő számára. A tervezett három zenei fesztiválon számos 

fellépő énekel, emellett mindhárom napon arcfestés és hennázás várja a gyerekeket, továbbá 

ingyenes portrékészítés, szabadtéri festménykiállítás, beszélgetés az alkotókkal, valamint a 

"bűnmegelőzési ponton" Felföldi László büntetés végrehajtási nevelőtiszttel az ifjúsági 

bűncselekmények fajtáiról és a börtönélet viszontagságairól.  
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