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A beszámoló és közhasznúsági melléklet tartalma: 

 

 

1. A Közhasznú Szervezet Adatai 

2. „Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány rövid bemutatása 

3. Költségvetési támogatás felhasználása 

4. A „Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány közhasznú célokra történő pénzügyi 

ráfordításai a 2017. évben 

5. A „Baráti Kör a Művészetért” Alapítványhoz érkezett támogatások 

felhasználása 

6. A „Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány bevételes műsorai, előadásai 

7. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások 

mértéke 

8. Közhaszni szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve 

összege 

9. 2017-es évben végrehajtott, megvalósított programok, a közhasznú 

tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

10. Az Alapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete  

 

 

A Közhasznú Szervezet Adatai: 

 

 

Név: „Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Könyves Kálmán utca 9. 

Telefon: 06-30/9162-681 

E-mail: info@bkma.hu  

Honlap: www.BKMA.hu 

Felelős vezető: Orbán János elnök 

Adószám: 18981850-1-08 

Számlaszám: 58600252-11127044 

Nemzetközi számlaszám: HU68 58600252-11127044 00000000 

Bírósági Bejegyzés Száma:Győr-Moson-Sopron Megyei Pk.A. 63.000/2004. 

Bírósági Végzés Száma: Győr-Moson-Sopron Megyei 51022. 

Bírósági bejegyzés dátuma, jogerőre emelkedése: 2004. december 30. 

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Szervezet 

mailto:info@bkma.hu
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A „Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány bemutatása: 

 

Mosonmagyaróváron már 2001 óta dolgozunk együtt, lelkes, művészetet kedvelő csapatként, - 

kezdetben „Amatőr Művészek Baráti Köre” néven. Művészi tevékenységünket elsősorban 

városi ünnepségeken, s különböző műsorokon, rendezvényeken folytattuk művészi előadások 

formájában. Tagjaink azok a városunkban és városunk környékén élő fiatalok, illetve fiatalos 

felnőttek, akik szeretnék összefogni a különböző művészeti ágakban –zene, tánc, színház, 

képzőművészet stb. – tevékenykedőket, melyben minden korosztály, a gyerektől a nyugdíjasig 

képviselteti magát.  

 

Közhasznú céljaink: 

- összefogni a különböző művészeti ágakban (zene, tánc, színház, képzőművészet) 

tevékenykedőket, 

- magas művészeti értékek megmutatása és továbbadása generációk között, 

- tehetségkutatás és gondozás a művészet különböző területein működők körében, 

bemutatkozás biztosítása, 

- rendezvények létrehozása, esetenként határainkon kívül is, 

- művészeti és alkotó táborok létrehozása, 

- amatőr művészeti csoportok működtetése, segítése 

- a nevelési célú fejlesztések ösztönzése, a személyiségformálás hatékonyságának segítségével 

(a hagyományőrzésben, intellektuális vonatkozásban, kulturális megmozdulások területé, 

művészeti vonatkozásban) 

- céltudatos, tartalmas életet élő ifjúság nevelése, távoltartásuk a veszélyforrásoktól 

(drog, alkohol, dohányzás, deviáns csoportokba tömörülés stb.) 

- művészeti nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, 

- az itt felsorolt célokkal kapcsolatos anyagi kiadások, ráfordítások viselése. 

 

Költségvetési támogatás felhasználása: 

 

A „Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány 2017. évben, központi költségvetési támogatásban 

nem részesült 

 

A „Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány közhasznú célokra történő pénzügyi ráfordításai a 

2017. évben: 

 

1. Műszaki berendezések, színházi eszközök beszerzésére: 88.800, - Ft 

2. Egyéb igénybevett szolgáltatásokra: 983.931, - Ft   

3. Bérleti díjakra: 2.009.150, - Ft  

4. Egyéb anyag költségekre: 987.215, - Ft    

5. Szállítási, rakodás és raktár költségekre: 83.850, - Ft 

6. Bankköltségre 23.944, - Ft    
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A „Baráti Kör a Művészetért” Alapítványhoz érkezett támogatások felhasználása 

 

 

Dátum Név Adomány Felhasználási cél 

2017.01.15. Látogatói támogatás 272.000 
2017. január 15-i „Csoportterápia” c.  
előadás látogatói támogatása 

2017.02.04. Látogatói támogatás 672.000 
2017. február 04-i „Csoportterápia” c.  
előadás látogatói támogatása 

2017.02.05. Látogatói támogatás 492.000 
2017. február 05-i „Csoportterápia” c.  
előadás látogatói támogatása 

2017.09.25 NAV 84.544 2017 évben felajánlott Adó 1 %-a  

2017.12.20. 
Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzat támogatása 
 

50.000 
Az alapítvány 2017. évi működési 
támogatása, színházi eszközök 
beszerzésének támogatása 

2017.12.20. 
Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzat támogatása 
 

50.000 
Az alapítvány 2017. évi nyári művészeti 
táborának támogatása 

Összesen:   1.620.544   

 

 

A „Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány bevételes műsorai, előadásai 

 

 

 

Dátum Név Bevétel Miből 

2017.02.07. 

Mosonmagyaróvár Flesch Károly 

Nonprofit KFT Mosonmagyaróvár,  

Erkel Ferenc utca 14. 
1.750.000 

2016. évi „Isten Pénze” c.  előadás (5 
db) számlázott összbevétele 

2017.05.02. 

Mosonmagyaróvár Flesch Károly 

Nonprofit KFT Mosonmagyaróvár,  

Erkel Ferenc utca 14. 
200.000 

2017. február 03. 14.00 órai 
„Csoportterápia” c.  előadás számlázott 

bevétele 

2017.05.02. 

Mosonmagyaróvár Flesch Károly 

Nonprofit KFT Mosonmagyaróvár,  

Erkel Ferenc utca 14. 
675.000 

2017. január 13-14 és február 03. 
18.00 órai „Csoportterápia” c.  
előadások számlázott összbevétele 

2017.07.07. 
Mosonmagyaróvár Hansági Múzeum 

Mosonmagyaróvár, Fő út 19. 
30.000 

2017. június 24. „Múzeumok éjszakája 
c.  műsor számlázott bevétele 

2017.10.20. 
Mosonmagyaróvár Hansági Múzeum 

Mosonmagyaróvár, Fő út 19. 
30.000 

2017. szeptember 21. „Néma Levente” 
c.  előadás számlázott bevétele 

Összesen:   2.685.000   

 

 
A „Baráti Kör a Művészetért” Alapítványnak bankkamatból: 4.365 Ft bevétele volt a 

2017. évben. 

 

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól 

a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke  

 

 

A ”Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány 2017-es évben a Mosonmagyaróvári Város 

Önkormányzatától összesen 100.000,- Ft támogatásban részesült. A támogatás egy része 

nyári komplex művészeti tábor megtartására, másik része színházi eszközök beszerzésére 

került felhasználásra, az alábbiak szerint.  
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I. A Mosonmagyaróvári Város Önkormányzata, a képviselői keretből, 50.000 Ft 

összeggel támogatta Alapítványunk 2017. július 17 - 2017. július 21 közötti 

időszakban megtartott komplex művészeti nyári táborát, amely pénzösszeg a 

táborlakók étkeztetésére került felhasználásra. 

 

II. A Mosonmagyaróvári Város Önkormányzata, a képviselői keretből, színházi 

eszközök beszerzésére összesen 50.000 Ft összeggel támogatta Alapítványunkat, 

mely pénzösszeg felhasználásával, a színházi előadások és egyéb produkciók 

megtartásához, riportok elkészítéséhez szükséges 1 db ZOOMH4nPro Handy 

Recorder és a hozzá tartozó ZOOM APH-4nPro kiegészítő berendezés került 

beszerzésre  

 

2017-es évben Alapítványunk 84.544 Ft összegű Szja 1 %-ot fogadott, melyet közhasznú 

céljainknak megfelelően, teljes egészében, színházi produkciók létrehozására, 

terrembérletre fordítottunk. 

 

 

Közhaszni szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege  

 

A ”Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány a 2017. évben tisztségviselőinek juttatásokat, 

támogatást nem adott. 

 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

  

 

Az alapítvány a 2017. évre tervezett, munkatervben meghatározott közhasznú céljait 

megvalósította. A kuratórium, a programok lebonyolításához előre tervezett vagy rendkívüli 

kuratóriumi üléseket tartott, amelyeken folyamatosan értékelte az eltelt időszak eseményeit, 

megbeszélte, meghatározta, leosztotta a következő időszak teendőit, feladatait, valamint 

megszervezte a további programokat.  

 

2017-es évben végrehajtott, megvalósított programok: 

2017. Január: 

1. 2017. január 13.án, 2017. január 14.-én és 2017. január 15-én (1-1 alkalommal) Alapítványunk 

Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta a Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila 

„.Csoportterápia” című színdarabját a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési ház 

színháztermében. 

2. 2017. január 23-án Alapítványunk részt vett a „Magyar Kultúra” Napja alkalmából, a 

Mosonmagyaróvár Fehér Ló közösségi házban megtartott díjátadó ünnepségen. 

3. 2017. január 28-án Alapítványunk énekesei és Flex@rt dance tánckara fellépett a 

Mosonmagyaróvári Gazdász bálon. 

4. 2017. januárban, Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó köre, minden 

csütörtökön  szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában 

5. 2017. januárban, Alapítványunk tagjainak rendezésében megkezdődtek a Mosonmagyaróvár 

Móra Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak színjátszó és táncpróbái, a 2017. június 

14.-re tervezett „.Grease” című színdarab részletek bemutatójára. 
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2017. február: 

1. 2017. február 03.án, február 04.-én és február 05-én (1-1 alkalommal) Alapítványunk Theatrum 

Ad Flexum Színháza bemutatta a Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila 

„.Csoportterápia” című színdarabját a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési ház 

színháztermében. 

2. 2017. február 17-én Alapítványunk Flex@rt dance tánckara fellépett, illetve aktívan részt vett az 

újonnan épült Mosonmagyaróvár UFM sportaréna megnyitó műsorán. 

3. 2017. februárban Alapítványunk tagjai részt vettek a Mosonmagyaróvár Éltes Mátyás Általános 

Iskola, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei versmondó versenyeken, mint zsűrizők.  

4. 2017. februárban, Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, minden 

csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában. 

5. 2017. februárban Alapítványunk Flex@rt dance tánckara és énekesei, több jótékonysági és más 

egyéb bálon szerepeltek, illetve léptek fel Mosonmagyaróvár és környékén. 

6. 2017. februárban folytatódtak Alapítványunk tagjainak rendezésében, a Mosonmagyaróvár Móra 

Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak színjátszó és táncpróbái, a 2017. június 14.-re 

tervezett „.Grease” című színdarab részletek bemutatójára. 

2017. március: 

1. 2017. március 08-10. közötti időszakban, Alapítványunk énekesei, táncosai, több Nőnapi Ünnepi 

műsoron szerepeltek Mosonmagyaróvár és környékén. 

2. 2017. március 11-én Alapítványunk tagjai részt vettek a Mosonmagyaróvár Fehér Ló Közösségi 

Házban megrendezésre kerülő, Megyei versmondó verseny zsűrizésben. 

3. 2017. március 15-én, Alapítványunk tagjai szerepeltek, a Mosonmagyaróvár és a környékbeli 

települések - nemzeti ünnepünk alkalmából - megrendezésre kerülő ünnepi műsorain. 

4.  2017. március 25-én Alapítványunk tagjai zenés műsorral szerepeltek a Mosonmagyaróvári 

karikatúra kiállításon. 

5. 2017. március 28-án Alapítványunk tagjai zenés - táncos műsorral szerepeltek a 

Mosonmagyaróváron megrendezésre kerülő „Vakvacsora” című érzékenyítő programon. 

6. 2017. március 31-én az Autizmus világnapja alkalmából „Kék séta” című rendezvényen 

Alapítványunk tagjai énekes, táncos, zenés műsorral léptek fel Mosonmagyaróváron. 

7. 2017. márciusban, Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, minden 

csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában. 

8. 2017. márciusban, Alapítványunk tagjai részt vettek a Mosonmagyaróvár Éltes Mátyás Általános 

Iskola, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei versmondó versenyeken, mint zsűrizők 

9. 2017. márciusában Alapítványunk Flex@rt dance tánckara és énekesei, több jótékonysági és más 

egyéb bálon szerepeltek, illetve léptek fel Mosonmagyaróvár és környékén. 

10. 2017. márciusban folytatódtak Alapítványunk tagjainak rendezésében, a Mosonmagyaróvár 

Móra Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak színjátszó és táncpróbái, a 2017. június 

14.-re tervezett „.Grease” című színdarab részletek bemutatójára. 
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2017. április: 

1. 2017. április 01-én, 02-án, 08-án és 09-én Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza 

bemutatta a Csiky Gergely „.Nagymama” című színdarabját a Mosonmagyaróvár Flesch Károly 

Művelődési ház színháztermében. 

2. 2017. április 07-én Alapítványunk énekesei felléptek a Mosonmagyaróvári „Szakdolgozói 

Tudományos Napon”. 

3. 2017. április 10 – én, Alapítványunk tagjai részt vettek Mosonmagyaróváron és környékén, a 

„Költészet Napja” alkalmából megrendezett műsorokon. 

4. 2017. április 22-én Alapítványunk énekesei felléptek a Mosonmagyaróvári Rotary bálon 

5. 2017. áprilisban, Alapítványunk tagjai részt vettek Mosonmagyaróvár és a környékbeli 

településeken, a „Tánc Világnapja” alkalmából megrendezett műsorokon, versenyeken.  

6. 2017. áprilisban Alapítványunk tagjai több iskolai versmondó verseny zsűrizésében vettek részt, 

a Mosonmagyaróvár környéki településeken. 

7. 2017. áprilisban, Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, minden 

csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában. 

8. 2017. áprilisban folytatódtak Alapítványunk tagjainak rendezésében, a Mosonmagyaróvár Móra 

Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak színjátszó és táncpróbái, a 2017. június 14.-re 

tervezett „.Grease” című színdarab részletek bemutatójára. 

2017. május: 

1. 2017. május 11-én Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza vásári komédiákat mutatott be 

Mosonmagyaróvár sétáló utcáján, „Lónak vélt menyasszony” címmel. 

2. 2017. májusban Alapítványunk tagjai több „Pedagógus Nap” alkalmából megrendezett műsoron 

szerepeltek, Mosonmagyaróvár és környékén. 

9. 2017. májusában Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, minden 

csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában. 

3. 2017. májusban folytatódtak Alapítványunk tagjainak rendezésében, a Mosonmagyaróvár Móra 

Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak színjátszó és táncpróbái, a 2017. június 14.-re 

tervezett „.Grease” című színdarab részletek bemutatójára. 

4. 2017. májusban megkezdődtek a 2017. decemberre tervezett Tolcsvay László – Müller Péter – 

Müller Péter Sziámi „Isten Pénze” című musical próbái. 

2017. június: 

1. 2017. június 10-én Alapítványunk tagjai, énekesei és táncosai felléptek a Mosonmagyaróvári 

Lions egyesület által megszervezett „Lions juniális” rendezvényen. 

2. 2017. június 14-én Alapítványunk egyik (a Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Általános Iskola 8. 

osztályos tanulóiból álló) színjátszó csoportja bemutatta a „.Grease” című musical-t a 

Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési ház színháztermében. 
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3. 2017. június 24-én Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, 

„Múzeumok éjszakája” alkalmával adott egy verses – zenés - prózai műsort „Néma Levente” 

címmel, a Mosonmagyaróvár Cselley házban. 

4. 2017. június 30-án „Semmelweis Nap” alkalmából készítettünk ünnepi műsort az egészségügyi 

dolgozóknak Mosonmagyaróváron, ahol átadták a „kiváló egészségügyi dolgozók” díjait is. 

5. 2017. júniusban, Alapítványunk tagjai, énekesei és táncosai részt vettek a „Béke világnapja” 

alkalmából rendezett műsorokon, Mosonmagyaróvár és környékén 

6. 2017. júniusban Alapítványunk tagjai részt vettek a Mosonmagyaróvári „Voluta” vízi 

fesztiválon. 

7. 2017. júniusban Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, minden 

csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában. 

8. 2017. júniusban folytatódtak a 2017. decemberre tervezett Tolcsvay László – Müller Péter – 

Müller Péter Sziámi „Isten Pénze” című musical próbái. 

2017. július: 

1. 2017. július 07-én Alapítványunk énekesei felléptek a Mosonmagyaróvári családsegítők 

rendezvényén.  

2. 2017. július 15-én Alapítványunk énekesei felléptek a Mosonmagyaróvári idősek otthonában, 

valamint az „Iparos Napon”.  

3. 2017. július 16-án Alapítványunk énekesei felléptek a Hegyeshalom falunapon. 

4. 2017. július 17. – 2017. július 21. közötti időszakban, komplex művészeti tábort tartottunk, 

művészetek iránt érdeklődő, általános iskolai gyermekek részére. 

5. 2017. júliusban Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, minden 

csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában 

6. 2017. júliusban folytatódtak a 2017. decemberre tervezett Tolcsvay László – Müller Péter – 

Müller Péter Sziámi „Isten Pénze” című musical próbái. 

2017. augusztus: 

1. 2017. augusztus 12-én Alapítványunk tagjai részt vettek Mosonmagyaróváron a 

Mosonmagyaróvári Clangor vegyeskar önálló műsorán. 

2. 2017. augusztusban Alapítványunk tagjai zenés, énekes műsorokkal léptek fel 

Mosonmagyaróvár környéki falunapokon. 

3. 2017. augusztusban Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, minden 

csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában. 

4. 2017. augusztusban folytatódtak a 2017. decemberre tervezett Tolcsvay László – Müller Péter – 

Müller Péter Sziámi „Isten Pénze” című musical próbái. 
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2017. szeptember: 

1. 2017. szeptember 22-én Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, 

„Magyar Dráma Napja” alkalmával adott egy verses – zenés - prózai műsort „Néma Levente” 

címmel, a Mosonmagyaróvár Cselley házban. 

2. 2017. szeptember 28-án Alapítványunk tagjai részt vettek, „Egy asztalnál” című 

Mosonmagyaróvár televíziós műsoron. 

3. 2017. szeptember 29-én Mosonmagyaróváron tizenharmadik alkalommal megrendezett  

„Elfogadás Napja” rendezvényen adtak zenés – énekes – táncos műsort alapítványi tagjaink, 

illetve vettek részt a megszervezésében Mosonmagyaróváron több helyszínen. 

4. 2017. szeptemberben, Alapítványunk tagjai, a „Népmese hete” alkalmából, kb. 600 kisgyermek 

részére tartottak népmese felolvasásokat, a Mosonmagyaróvár Cselley házban 

5. 2017. szeptemberben Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, 

minden csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című 

műsorában. 

6. 2017. szeptemberben megkezdődtek a Mosonmagyaróvári 56-os emlékműsorok, illetve a 2017. 

december 08-ra tervezett Vizsi Ferenc - „Csodák éjszakája” című mesejáték próbái. 

7. 2017. szeptemberben folytatódtak a 2017. decemberre tervezett Tolcsvay László – Müller Péter – 

Müller Péter Sziámi „Isten Pénze” című musical próbái. 

2017. október: 

1. 2017. október 01-én Alapítványunk énekesei, operett összeállításokkal léptek fel, 

Mosonmagyaróvár Cselley házban. 

2. 2017. október 06-án Alapítványunk tagjai, ünnepi műsorral léptek fel a Mosonmagyaróvár 

Fehérló művelődési központban, az „Aradi Vértanúk Napja” alkalmából.  

3. 2017. október 14-én és 2017. október 15.-én (1-1 alkalommal) Alapítványunk Theatrum Ad 

Flexum Színháza bemutatta Csiky Gergely „.Nagymama” című színdarabját a Mosonmagyaróvár 

Flesch Károly Művelődési ház színháztermében. 

4. 2017. október 20-án Alapítványunk megtartotta a 1956-os megemlékező műsorát, a 

Mosonmagyaróvári Általános Iskolák tanulói részére.  

5. 2017. október 21-én Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta a Csiky Gergely 

„.Nagymama” című színdarabját Feketeerdő Művelődési házban. 

6. 2017. október 23-án Alapítványunk megtartotta a 1956-os ünnepi megemlékező ünnepi műsorát 

Mosonmagyaróváron és Jánossomorján.  

7. 2017. október 26-án Alapítványunk tagjai részt vettek a Mosonmagyaróvár Városi 1956-os 

megemlékező Gyásztéri Ünnepi műsoron.  

8. 2017. októberben Alapítványunk tagjai zenés, verses összeállításokkal léptek fel, az „Idősek 

világnapja” alkalmából, Mosonmagyaróvár és környékbeli településeken megszervezett 

rendezvényeken. 
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9. 2017. októberben Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, minden 

csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában. 

10. 2017. októberben folytatódtak a 2017. december 08-ra tervezett Vizsi Ferenc - „Csodák 

éjszakája” című mesejáték próbái. 

11. 2017. októberben folytatódtak a 2017. decemberre tervezett Tolcsvay László – Müller Péter – 

Müller Péter Sziámi „Isten Pénze” című musical próbái. 

2017. november: 

1. 2017. november 05-én Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza bemutatta Csiky Gergely 

„.Nagymama” című színdarabját Jánossomorja Művelődési házban. 

2. 2017. november 10-én, Alapítványunk tagjai részt vettek a „Szociális Dolgozók Napja” 

alkalmából megrendezett műsoron, Mosonmagyaróváron. 

3. 2017. november 29-én, Alapítványunk tagjai részt vettek a Mosonmagyaróvári „Arany János 

versmondó” versenyen, zsűriként. 

4. 2017. novemberben Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, minden 

csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában. 

5. 2017. novemberben folytatódtak a 2017. december 08-ra tervezett Vizsi Ferenc - „Csodák 

éjszakája” című mesejáték próbái. 

6. 2017. novemberben folytatódtak a 2017. decemberre tervezett Tolcsvay László – Müller Péter – 

Müller Péter Sziámi „Isten Pénze” című musical próbái. 

2017. december: 

1. 2017. december 06-án Alapítványunk tagjai részt vettek Mosonmagyaróvár Városi, valamint 

több Mosonmagyaróvári Általános Iskola „Télapó” műsorán. 

2. 2017. december 08-án, a „Rászoruló Gyermekek Karácsonya” alkalmából, Alapítványunk 3 db 

jótékonysági előadás keretében bemutatta, Vizsi Ferenc - „Csodák éjszakája” című mesejátékát.  

3. 2017. december 19-20-21-én (1-1-1 alkalommal) Alapítványunk Theatrum Ad Flexum Színháza 

bemutatta a Tolcsvay László – Müller Péter – Müller Péter Sziámi „Isten Pénze” című musical-

jét, a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési ház színháztermében 

4. 2017. decemberben Alapítványunk által támogatott „Csütörtöki szalon” versmondó kör, minden 

csütörtökön szerepelt a Mosonmagyaróvár Városi Televízió „A hét verse” című műsorában. 

 

Kelt: Mosonmagyaróváron, 2018. május 30. napján 

 

 

 

..................................................... 

Orbán János 

a kuratórium elnöke 

 


