
„Baráti Kör a Művészetért” Alapítvány 

2020-as évben végrehajtott, megvalósított programok: 

 

2020. Január: 

 

2020. január 24-én és 2020. január 25-én, Alapítványunk színészei, részt vettek, illetve 

szerepeltek, az Alapítványuk együttműködő partnerének, az Ars Longa Theatrum színház Dés 

László – Geszti Péter –Grecsó Krisztián: „A Pál utcai fiúk”című előadásán, mely a 

Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési ház  színháztermében került bemutatásra. 

 

 

2020. február: 

 

2020. február 25 - 2020. február 29. közötti időszakban, Alapítványunk színészei, részt vettek, 

illetve szerepeltek, az Alapítványuk együttműködő partnerének, az Ars Longa Theatrum 

színház Dés László – Geszti Péter –Grecsó Krisztián: „A Pál utcai fiúk”című 4 db előadásán, 

mely a Mosonmagyaróvár Flesch Károly Művelődési ház  színháztermében került bemutatásra. 

 

2020. március: 

 

2020. március 01-én, Alapítványunk színészei, részt vettek, illetve szerepeltek, az Alapítványuk 

együttműködő partnerének, az Ars Longa Theatrum színház Dés László – Geszti Péter –Grecsó 

Krisztián: „A Pál utcai fiúk”című előadásán, mely a Mosonmagyaróvár Flesch Károly 

Művelődési ház  színháztermében került bemutatásra. 

 

2020. március 08-ra nőnapi köszöntő videót készítettünk, a Mosonmagyaróvár és környékén 

élő hölgyek és nők köszöntésére. 

 

2020. március 15-én, Alapítványunk tagjai részt vettek, a Mosonmagyaróvár és a környékbeli 

településeken - nemzeti ünnepünk alkalmából - megrendezésre kerülő, online ünnepi 

műsorokon. 

 

2020. április: 

 

2020. április 10 – én, Alapítványunk tajgai, a „Költészet Napja” alkalmából, online térben, több 

közös verses felolvasást tartottak, melyen több tucatnyian vettek részt, illetve tekintették meg.  

 

2020. április 11 – én, Alapítványunk tajgai, a „Költészet Napja” alkalmából, ünnepi videót 

készített: Csepeli Szabó Béla: Az emberiségről címmel, melyet online kb. 1200-an tekintettek 

meg. 

 

2020. áprilisban, Alapítványunk táncos tagjai, részt vettek a „Tánc Világnapja” alkalmából 

online térben megtartott, közös örömtáncon.  

 

2020. május – 2020. december közötti időszakban: 

 

A 2020-as év fenti időszaka alatt, a világjárvány miatt elrendelt korlátozások értelmében, 

alapítványunk a lehetőségeihez mérten, online térben próbálta megvalósítani a 2020-as évre 

kitűzött további céljait, az alábbiak szerint. 

 

Alapítványunk színészei, átlagosan heti két alkalommal, online térben, folyamatos 

felkészüléseket, beszédgyakorlatokat, szöveg összeolvasásokat, stb., tartottak a jövőbe tervezett 

Galambos Attila – Szente Vajk – Bolba Tamás : Csoportterápia alapítványi előadásunkra.  

 

  



 

 

 

Alapítványunk táncosai - zenészei, több alkalommal összejöttek az online térben, ahol közös 

énekléseket, közös zenéléseket, hangszeres játékokat, közös tánc és egyéb gyakorlatokat, illetve 

próbákat tartottak, melyeken lehetőség szerint művészetek iránt érdeklődők is részt vehettek. 

 

2020 május – 2020 december időszakában, Alapítványunk tagjai megkezdték a korábbi 

években megvalósult programjaink, előadásaink, műsoraink rögzített kép és hanganyagait 

archiválását, rendszerezését. 

 

Kelt: Mosonmagyaróváron, 2020. május 31. napján 

 

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

Orbán János 

a kuratórium elnöke 


