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2010. évi Közhasznúsági jelentés szakmai beszámolója 

 
 

A Rákoshegyi Bartók Zeneház Rákosmente Önkormányzatától éves mőködési költségre 5 
millió forintot kapott, amelybıl havi rendszerességgel fizette a főtés-, villany-, víz-, csatorna-, 
vonalas telefon-, internet elıfizetés-, költségeit, az önkormányzati flottán mőködı Pannon 
telefonszámlákat, a Multi Alarm örzı-védı szolgálatának díját, az Allianz Hungária 
biztosítását, valamint a szemétszállítást. Rákosmente Önkormányzat 5 millió forintos 
mőködési támogatását január 14-ei utalással 500 ezer forintos részlettel kezdte meg. Az 5 
millió forintos támogatás részösszegét 4 millió forintot Rákosmente Önkormányzata 2010. 
március 16-án utalt át számunkra. A mőködési támogatás harmadik részletét 2010. április 28-
án kaptuk meg OTP számlánkra.  
 
Folyamatos, havi rendszerességgel megjelentetett prospektusainkat, reklám 
tevékenységünkhöz készített plakátjainkat, részben nyomdában, részben számítógépes 
elıkészítés után házi fénymásolással sokszorosítjuk. 
Az RBZH bejelentett munkaerıvel nem rendelkezik, dolgozóinkat és mővészeinket lehetıség 
szerint saját vállalkozású számlaadással foglalkoztatjuk. Az egyes munkaszerzıdéseket – 
vállalkozási szerzıdéseket egyénenként, alkalmanként, vagy dolgozók esetében határozatlan 
idıre kötjük.  
A Kuratórium elnöke Bokor Jutta  a 2010-es esztendıben 600 ezer forint elnöki juttatásban 
részesült, a Kuratórium által megítélt nagyobb összeg fennmaradó részét pedig a „Kisház” – 
melléképület rekonstrukciójára ajánlotta föl. A Kuratórium elnöke a Mezzo – Fotó Bt. 
kültagja. A vállalkozással határozatlan idıre kötött szerzıdést, valamint az összegek 
kifizetését a kuratórium, valamint Martonosiné Orosz Márta - az önkormányzat által 
„kettıs” aláírásra jogosult tag - érvényesíti. 
A 2010-es esztendıben a PR tevékenységet az Unimann Bt. által foglalkoztatott Józsa 
Lászlóné Ilona végezte el, aki a 2011-es év márciusában vállalkozását visszaadta, így a 
Rákoshegyi Bartók Zeneház sajnálatos módon új munkatársat volt kénytelen keresni, akinek 
bejelentett hivatalos vállalkozása van. 2011 március 1-jétıl a PR tevékenységet Kobza 
Enikı (Ronikszer Bt.) végzi, határozatlan idıvel, havi számlaadással. 
Kelemen Zoltán hangmérnök vállalkozói szerzıdéssel tartozik dolgozóink körébe, akit havi 
rendszerességgel, alkalmanként kifizetéssel szerzıdtettünk 2006 óta határozatlan idıre. 
Munkája igen összetett, mőködteti, karbantartja weboldalunkat, erısítést, világosítást, 
hangosítást végez. Könyvelésünket 2006 óta folyamatosan Kimáéné Szép Katalin végzi 
(Indi 2000 Bt.), minden gazdasági kérdésben szakmai felkészültségére, pályázatok 
leszámolására, korrekt megbízható munkát végez. 2010-ben havi rendszerességgel 30 ezer 
forintot utalunk neki OTP megbízással. 
A Rákoshegyi Bartók Zeneház a téli idıszakban a fıépület szigeteletlensége miatt igen magas 
gázszámlát fizet, december-január-február hónapban elıfordult, hogy 88.250,-Ft utalt át a 
Gázmőveknek. Villanyszámlánk is igen tetemes összegre rúg, a havi törlesztések során 
egyszer 12.950,.-Ft-ot, a havi átalányban pedig kb. 18.000,-Ft-ot fizettünk, mert az ELMŐ a  
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villanyórát csak a 2008-as évtıl írta át a Rákoshegyi Bartók Zeneház nevére. Alapításunk 
évében és az azt követı két esztendıben is az ELMŐ három különbözı névre küldte a 
számlákat, s mi éveken át folytatott levelezéssel, Rákosmente Önkormányzatának 
közremőködésével írattuk nevünkre a villanyórát. Az Elmő a részletfizetésre 36 havi 
kedvezményt adott.  
Alapításunk óta Domain tárhelyünk mőködtetıje a JSS-HAYR volt a 2010-es esztendıben 
augusztusig weboldalunkat is ık készítették, azonban a weboldal küllemével és tartalmával 
elégedetlenek voltunk, így az eddigi munkálatokat kifizettük és új Domain tárhely után 
néztünk. Weboldalunk mőködtetıje eddigi hangosító és technikus munkatársunk 
Kelemen Zoltán lett. 
 
 
„Kisház”  
 
Újszegi István építési vállalkozó 2010. augusztus 31-én árajánlatot adott a fıhomlokzati 
munkálatok kımőves munkáira, melyek az alábbi tartalommal: homlokzati állvány építés, 
vakolat leverés, párkányok téglák tisztítása, hıszigetelés, homlokzati dőbelezés, ereszalj 
szigetelés, ajtó nyílás méretfalazása, ajtónyílás vakolása. A munkálatokat megrendeltük és 
935.444,-Ft értékben kifizettük.  
Hegyi László épületszobrász, kıfaragó mesternél (1173 Bp. Oroszvár u. 4.) a „Kisház 
melléképület homlokzat díszeinek bontását 40 ezer Ft+Áfa áron megrendeltük és kifizettük. A 
munka befejezésének határideje 2010. szeptember 30-ka volt. 
 
A Kunság Fenster Kft.-vel 2010. júliusában kötöttünk szerzıdést, Q-071FB szerzıdés 
számmal nyílászárók legyártatására, cseréjére. Az egyszárnyú ajtó gyártási elılege bruttó 250 
ezer forint volt. Mi a 250 ezer forint összeget sürgısen elutaltuk, s az OTP banki 
bizonylatával pályázatunk elszámolását a Budapest Bank elfogadta. Az elıleg minél gyorsabb 
átutalásával célunk az volt, hogy a Budapest Bank II. féléves pályázatán is indulhassunk. A 
számla kelte késıbbi keltezéső, 2010. július 30-ai, miután a Kunság Fenster Kft.-nél a 
szabadságolások miatt az adminisztráció 9 napot késett. A munkához szükséges további 100 
ezer forintot Rákosmente Önkormányzatának Környezetvédelmi pályázatából finanszíroztuk.  
 
A Rákoshegyi Bartók Zeneház 2009 óta folyamatosan végzi a melléképület „Kisház” 
rekonstrukcióját. 2010. július 12-én Boros János asztalosmestert kértük föl (1172 Bp. 
Újszilvás u. 54.), hogy a gyönyörő belsı spalettákat eredeti állapotába, az 1900-as éveket 
idézıen restaurálja. A megbízási jogviszony kezdete 2010. július 12. volt, a munkálatok 
ellenértékét az OTP-n keresztül utaltuk át 41.216,-Ft összegben három hónapon keresztül. Az 
APEH járulékokat az elıírásnak megfelelıen kifizettük.  Az egyéb asztalos munkálatok 
anyagköltségeire közel 30 ezer forintot költöttünk, valamint eszköz beszerzésként leltárba 
vettünk egy hı légfúvót 19.700,-Ft értékben.  
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A „Kisház” teljes tetıszerkezetét 2010-es évben kicseréltettük, februárban szerzıdést 
kötöttünk a Tetıklinikával (1172 Bp. Pásztó u. 32.) és az ö szállításukban megrendeltük és 
fölszereltük a horganyzott lefolyócsöveket, az oromszegélyt stb. 
Az építés felügyeletét Rákos Tibor a Budapesti Építész Kamara tagja végzi (1172 Bp. XIV. 
u. 21.), végzettsége okleveles építészmérnök, akinek a Budapesti Építész Kamara 2015. év 
február 25-ig építészeti-tervezési jogosultsága van, hivatalos, hatósági bizonyítvánnyal 
rendelkezik. Kamarai Nyilvántartási száma: 011766. Rákos Tibor szakértelmével, lelkes 
munkabírásával folyamatosan kiváló szolgáltatókkal és iparosokkal látja el a Rákoshegyi 
Bartók Zeneházat és a tetı munkálatok elvégzésén kívül, segít a pályázatok megírásának 
szakmai tanácsadásában, valamint levezeti a 2010. homlokzati munkálatok (3 fı) 
munkafolyamatait az alábbi tartalommal: 

1. Homlokzati falfelületek felújítása, vakolat javítás hıszigetelés 
2. A lábazati falfelület felújítása, lábazati hıszigetelı rendszer 
3. Homlokzati nyílástagozatok helyreállítása, az újra felhasználható elemek 

megtisztítása, a vakolt keretek és párkányok mintavétele, a gipsz elemek leszedetése, 
archiválása, eredeti állapot állagmegóvása és újraöntése 

A Kunság Fenster Kft-nek 2010. július  20-án utaltuk át a 250 ezer forintos elıleget. 
 
Rákosmente Önkormányzatának képviselıi egyéni kereteikbıl 100-200 ezer forint értékő 
összegben támogatták a „Kisház” folyamatos építkezését, amelynek elszámolási határideje: 
2011 szeptembere. A támogatási összeget a munka folyamatossága miatt Rákosmente 
Önkormányzata 2010. november 5-én 2 millió forint összegben Alapítványunk OTP 
számlaszámára átutalt.  
 
Dr. Bényi Zsolt önkormányzati képviselı úr segítségével jótékonysági Borkóstolót 
tartottunk a „Kisház – alkotóház tetıfelújítására. Számos lokálpatrióta orvos, mővész 
adakozott számunkra. A Borkóstoló banki részösszege 395 ezer forint. Az adományozók 
névsorát személyiségi jogok miatt nem közöljük név szerint. 
 
 
Nyertes pályázataink 
 
 
1.Budapest Fıváros Önkormányzata civil pályázatán 300 ezer forint támogatást kaptunk, 
amelybıl a zeneteremben található fotódokumentációt helyeztük el Bartók rákoskeresztúri 
éveirıl 1911-20-ig. A fotókat a Magyar Állami Operaház archívumából kaptuk meg 
díjmentesen, s bekeretezettük mattított üveg elılappal, Bánfi Ferencné keretezı mesterrel  A 
képeken „A kékszakállú herceg vára” elıadás fotóit 1918-tól napjainkig, valamint gróg Bánfi 
Miklós eredeti díszlet-, és jelmez rajzait láthatják látogatóink. A múzeumi kis 
emlékszobánkban Bartók keresztúri korát idézı családi fotókat helyeztünk el. A támogatási 
összegbıl vásároltunk továbbá egy darab Bieder tároló szekrényt és elhelyeztük rajta 
Budapest Fıváros Önkormányzatának tábláját. 
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2.Budapest Fıváros Önkormányzata másik pályázatán az Esélyegyenlıség keretében 
rendezett elıadásokra 400 ezer forintos támogatásban részesültünk, amelybıl a Parafónia 
Down-kóros gyerekek fellépti díját, 100 ezer forinttal, hangszereik szállítását oda,-, és vissza 
50 ezer forinttal, és a Fekete István regénye nyomán, Ambrus Ákos-Baramnyi 
Ferenc:„Bogáncs” c. meseoperájának két elıadását finanszíroztuk. A kifizetéseket a 
következı vállalkozásoknak utaltuk át: Invocatio, Heródes Bt., Mezzo - Fotó Bt., Szoftener 
Bt., Pécsi Perdix Bt.,.  
 
3. A „Göndör bárány” CD-nk lemezbemutató elıadását az EJI elsı félévi 200 ezer forintos 
támogatásából finanszíroztuk. Az elnyert összegbıl a Kodály Quartett, valamint Massányi 
Viktor közremőködıi díját fedeztük. 
 
4.Az EJI második féléves sikeres pályázatán 200 ezer forintot nyertünk 
hangversenysorozat megvalósítására, amelybıl Bartók születésnapján, Haraszdi Miklós 
zongoramővésznek, valamint 2011-ben a Balázs Árpád-Baranyi Ferenc: „Vádoló múltunk” c. 
kamaraoperáját fizettük ki. Az országos bemutató 2010. december 10-én volt. Számlás 
kifizetéssel és szerzıdés kötéssel Kollár Zsuzsa, Massányi Viktor, Holló Média Group - 
Cecilia Lloyd, Dekor-Art Bt. - Szersén Gyula, Mezzo - Fotó Bt. – Bokor Jutta, Kelemen 
Zoltán és Invocatio – Jkel László tiszteletdíjait fizettük ki. 
 
5. Fehér Galamb Országos Népzenei Versenyünket negyedik alkalommal rendeztük meg 
2010-ben, amelynek zsőrijében dr. Sándor Ildikó, dr. Tátrai Zsuzsanna vettek részt. Számla 
ellenében honoráriumaikat, 15.000,-forint összegben utaltuk át. Rákosmente 
Önkormányzatától 150 ezer forintos támogatásban részesült programunk. 
 
6.Rákosmente Önkormányzata civil pályázatán 240 ezer forintot nyertünk. 
 
7:Az OKM a Hagyományok Házával közösen pályázatot hirdetett „Tengertánc” címmel, 
melyen 400 ezer forintos támogatásban részesültünk. A pályázat teljes összegét 
szakoktatók szerzıdésére és kifizetésére költöttük, akik szombatonként délelıtt 9-13 óráig 
folyamatosan hagyományırzı foglalkozást tartottak Rákosmente gyermekei számára. A 
foglalkozásvezetı tanáraink dr. Sándor Ildikó népzenész, a ZAK professzora és a 
Hagyományok Háza munkatársa - népi játékok, Fülöp Attiláné, dr. Tátrai Zsuzsanna a 
Magyar Néprajztudományi Intézet fımunkatársa - néprajzi filmek vetítése, a jeles napokhoz 
kötıdı hagyományok bemutatása értékelése, Faragó Laura (Texton Hungária Bt.) 
népdalénekesnı mesesarok, népmese költés népi hagyományok alapján és Somlai Lászlóné, 
Mecseki Hargita mővésznı vezette a kézmőves foglalkozásokat. A gyerekek nagyon élvezték 
a non-stop játékos tanítást és nagyon sajnáljuk, hogy a következı évben ez a pályázat már 
nem volt kiírva. A 400 ezer forint vissza nem térítendı támogatással az OKM Hagyományok  
 
háza pályázatán maradéktalanul elszámoltunk, elszámolásunk elfogadásra került. A pályázat 
400 ezer forintos összege 2010. január 21-én érkezett be bankszámlánkra. 
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8. A Budapest Bank 150 ezer forintos támogatását (I. félév), a „Kisház – melléképület 
fıhomlokzatának jobboldali egyszárnyú ajtó elılegeként fizettük ki és pályázatunk 
elszámolását a Budapest Bank elfogadta. 
 
9.Budapest Bank II: félévi pályázatát hangverseny sorozatra nyertük 2x150 ezer 
forintot , amelyet számlák ellenében elszámoltunk és elfogadtak. Az átutalások idıpontja 
2010. június.10. , 2010. október. 02. 
 
10. A 2009-es NKA 300 ezer forintos támogatásából 2010. március 12-én, az Ear 
Egyesületnek 200 ezer forintot fizettünk ki.  
 
11.Az NKA támogatásával 2010-ben második ízben rendezhettük meg Maestro Jefgenyij 
Nyesztyerenko mesterkurzusát, amelyre 400 ezer forint vissza nem térítendı támogatást 
kaptunk. Nyesztyerenko mesterrel orosz-magyar nyelvő vállalkozói szerzıdést kötöttünk, aki 
számos nemzetközi kitüntetés díjazottja, az Orosz Állam a szentpétervári és moszkvai 
Zeneakadémia professzora, nemzetközi versenyek zsőri tagja és alapítója. A Maestro 
nyugdíjas adó kötelezettségeit az orosz állammal rendezi. Mi számára nettó 1000 EURO-nak 
megfelelı honoráriumot fizettünk ki. A kurzus részvételi díja 17.000,-forint volt, amelyet 
OTP átutalással egyenlítettünk ki. A tolmácsolásra és a zongora közremőködésre (aki 
reggeltıl estig dolgozott) Lugosi Bálintnéval kötöttünk szerzıdést, akinek 117 ezer forintot 
fizettünk ki vállalkozói számlára. 
 
12. Az NKA 2010. november 18-án sikeres pályázatunkat hangverseny sorozat rendezése  
tárgyban 14/34/27/16 1P 300 ezer forintos vissza nem térítendı támogatással díjazta. A 
Szemeteket Bartókra vessétek III. hangverseny sorozatát 2010. októberétıl 2011. májusáig 
tartottuk havi rendszerességgel, amelynek elszámolásával 2011. májusában vagyunk 
kötelesek. Minden hangversenyünket pontos dokumentáció fedi, hangversenyünk 
megjelenése visszamenıleg is olvasható web oldalunkon , sıt  a pályázatból finanszírozottak, 
már év végéig is megtekinthetıek. Kb. két havonta beküldjük a pontos statisztikánkat az 
Artisjushoz dokumentálva vele a teljes koncert programot, kifizetve a kortárs mővészek, 
illetve a 70 évnél fiatalabb szerzık jogdíjait is.  
Yamaha c3-as verseny zongoránkat minden jelentıs koncert elıtt felhangoltatjuk az MR3 
Bartók Rádió és a ZAK hangolójával,  Cseri Tiborral.  
 
13.Az NKA CD felvételek készítésére kiírt pályázatán elnyert 300 ezer forintos 
támogatásból Horváth Tamás hangmérnöknek (MR3 Bartók Rádió), Ligeti György és 
Petrovics Emil „Göndör bárány” c. CD felvételének elkészítésére 120 ezer forintot fizettünk 
ki. Petrovics Emil Göndör bárány” CD-nket 105 ezer forinttal támogatta 2010. május 17-ei 
banki átutalással. CD-nket a Sony CD és DVD készítette, a nyomás, nyomtatás, sajtolás díja 
343.278,-Ft volt. Massányi Viktor részére 80 ezer-, Éder Györgyi részére 40 ezer-, és a Viva  
Musica részére szintén 40 ezer forintot fizettünk ki. „Göndör bárány” kortárs CD-nk 
engedélyeztetése 1000 CD esetén 250 ezer forintos jogdíj fizetésre kötelezett. 
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14. 2010 november 25-én az Artisjus Zenei Alapítvány 400 ezer forintos támogatásával 
Madarász Iván: „Pázmán lovag”, valamint „Mátyás király és a varga” c. mesejátékait 6 
alkalommal játszhattuk el. Interaktív foglalkozásunkat óriási siker fogadta, hiszen jelmezeket, 
kellékeket is legyártottunk a jobb szemléltetés végett. A két mese között bemutattuk a régi 
fúvós hangszerek történetét, valamint a fuvola keletkezésérıl is beszéltünk. Nagy Sándor 
Endre az 5 cm-tıl másfél méteres fafúvókig, hatalmas hangszeres palettát mutatott a 
gyerekeknek, Fábián Tímea fuvolamővész pedig egy ritka ezüsthangszert hozott magával. A 
mesejáték zenei anyagát zenekari apparátusát négy kézre, azaz két zongorára írtuk át, Termes 
Rita által, aki a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem kiváló korrepetítora. A sok énekes 
szereplıt felosztottuk és a mővészek a színfalak mögött folyamatosan átlényegültek a 
következı jelenethez. Talán a Madarász produkció a 2010-es év legbonyolultabb 
legösszetettebb feladata volt, hiszen a külsı effektusokat mikrofonon keresztül, a színpad háta 
mögül szólaltattuk meg. Egy technikust is alkalmaztunk, aki a korszakot, a díszlet elemeket az 
egyéb képi projektoros megfogalmazásokat taktusról taktusra a kottaképnek megfelelıen 
léptette. Narrátort és számos egyéb technikai trükköt is alkalmaztunk, s a gyerekeket 
bevontuk az elıadás játékába, megtanítottuk ıket zenére vívni és igyekeztünk velük 
elsajátíttatni a palotás tánclépéseit is. 
 
15.A 2010-es esztendıben hatalmas Erkel ünnepség sorozatot „Trilógia” címmel hirdettünk 
meg, s erre a Balassi Intézet 400 ezer forintos támogatását kaptuk meg. Három Erkel 
emlékestet tartottunk 2010. október 8-án, ismeretterjesztı – felkészítı jelleggel, ahol is a 
Magyar Televízió áriabejátszásának jogát vásároltuk meg, valamint Fülöp Attila és Fülöp 
Attiláné ismeretterjesztı elıadást tartott. Novemberben a Deutches Theater 
vendégszereplésével Erkel életét, a Frigyesi András „Tisztességtudó karnagy” c. színmővet 
játszottuk el, operaházi énekes szólisták közremőködésével. A mővészeket nem mi 
szerzıdtettük, hanem az író-rendezı Frigyesi, így az 100 forint értékrıl a Deutches Theaterrel 
történt. A „Trilógia” harmadik részeként 2010. decemberében Balázs Árpád - Baranyi Ferenc: 
„Vádoló múltunk” c. dicsıítı kantátájának ısbemutatójára került sor. 
 
 
Egyéb programjainkról  
 
2011. január 23-án ünnepeltük az Erdıs Renée házzal, mint minden évben a Magyar Kultúra 
Napját. Ebben az évben Oravecz György zongoramővész volt vendégünk.  
 
A Rákoshegyi Bartók Zeneház fennállása óta fontos küldetésének tartja, hogy lehetıséget 
kínáljon  kortárs zeneszerzık bemutatkozására. A 2010-es esztendıben önkormányzati 
képviselık felajánlásával 160 ezer forintot kaptunk, amelybıl Bujtás József Rákosmente 
kiváló hegedőmővésze, zeneszerzıje és tanára saját szerzıi estjét tarthattuk meg. Számos 
kiváló budapesti és vidéki szólista részvételével. 
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Mecseki Hargita mővésznı Cantata profana c. bronz szobra 2006 óta díszíti a zeneterem 
pódiumát, de csak a 2010-es esztendıben sikerült a mővésznıt anyagilag is támogatunk. 
Kihívtuk a Lektorátus mővész zsőrijét 2010. augusztusában, s ık pozitív döntést hoztak,. A 
Lektorátus számlaszámára tiszteletdíjként 37.750,-Ft-ot utaltunk át, a fennmaradó összeget 
pedig a mővésznınek. Ráksomente Önkormányzatának egyéni képviselıi keretébıl az elızı 
Önkormányzat egyik tagja Barna Andor képviselı úr további 100 ezer forintot ajánlott fel a 
képzımővészeti alkotás kifizetésére, amelyet mi a Somlai Lászlóné, Mecseki Hargita 
számlájára át is utaltunk 2010. december 2-án.  
 
 
Szolgáltatóink: 
 
A Parázs ’94 Kft. Viessmann-nal 2006-ban szerzıdést kötöttünk és sajnos a 
főtésrendszerünk azóta sem mőködik tökéletesen, így évente nem csak egyszer kell karban 
tartanunk, b2010. március 23-án, 51.750,-Ft-ot kellett átutalnunk, mint szőrı javítási költség. 
A főtéssel azóta sem vagyunk megelégedve, de sajnos a rendszer agyon bonyolítás és 
rettenetes kombinált kitalációja miatt számos szakmai felülbírálót kértünk már fel, akik 
egyszer elhıkölnek másszor csodálattal állapítják meg a három rendszerő hőtés-főtés 
technikánkat. Gázszámlánk egyre emelkedik, a közönség ısszel és télen kiskabátban ül, 
dolgozóink derekukon külön pulóvert hordanak, sıt gyakran keresik fel az urológus 
szakrendelıt és továbbra is fizetünk és szenvedünk.  
 
Minden évben a nyomdai munkálatokat A3-as, a4-es plakát és jegykészítést a miskolci 
Szocio - Produkttal végeztettük. 
 
2010-ben Hagyományırzı Népzenei napközis tábort hirdettünk, amelynek részvételi díja 
17 ezer forint volt. Befizetık: Tóth Péter, Kötelesné Bernát Veronika, Költı András, 
 
A 2010-es év záróeseményére december 26-án de 11 órakor került sor, amikor karácsonyi 
hangversenyt adott Nagy Sándor Endre fuvola és régi zene mővész, zenész barátai 
meghívásával, csemballó és blokflıte és egyéb fúvós hangszerek bemutatásával. 
 
Úgy érezzük a 2010-es esztendı komoly sikereket és erılelépést jelentett a Rákoshegyi 
Bartók Zeneház életében, komoly pályázati összegek professzionális mővészek meghívásával, 
kifizetésével. Mint minden évben, 2010-ben is igyekeztük a közönség igényét kielégíteni, 
aktív szórakozásukat biztosítani, szép emlékezetes programokat tartani Rákosmente lakói és 
az egyéb hozzánk látogató más kerületek vendégei számára is. Köszönjük Rákosmente  
 
Önkormányzatának, a Fıvárosi Önkormányzatnak, a Balassi Intézetnek, az NKA, az EJI, a 
Budapest Bank OKM Hagyományok Háza,  valamint az Artisjus, figyelmét és segítségét. 
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A számunkra átutalt közpénzeket korrekt módon használtuk fel és számoltunk el velük. A 
programok fotódokumentációit weboldalunkon folyamatosan megtekinthetik, sıt egyes 
produkcióink elıadási linkjei is láthatók ott. Hangversenyeinket igyekszünk a nagyvilágba  a 
Youtube-on keresztül is eljuttatni, hogy mővészeink, akik nálunk igen alul finanszírozottak, 
másutt is fellépési lehetıséghez juthassanak. 
 
Néhány lokálpatrióta ötvenezer – 100 ezer forinttal segítette alapítványunk kulturális 
mőködését, akiknek nevei a „Támogatóink” linknél megtekinthetık. Ezúton is köszönetet 
mondunk nekik.  
 
 
 
Budapest, 2011. június 30. 
 
 

 
Bokor Jutta 
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