
 

2019. szeptember 15-ig pályázható programok, belépők, felajánlások, adományok: 

 Páros szülői belépőjegy Tihanyi Rita: SzemlÉLETváltás c. előadására (EFMK október 9. szerda 19 óra) 

 Páros szülői belépőjegy Balatoni József: Tanulj szabadon, taníts szabadon c. előadására (EFMK november 13. szerda 19 óra) 

(Mindkét páros belépőjegy az Erkel Ferenc Művelődési Központ felajánlása) 

 Páros belépő a Magyar Nemzeti Galériába: Munkácsy Mihály és a századvég realizmusa c. kiállításra 

 GYIK Műhely kézműves alkotódélelőtt a Vadaspark Pavilonjában 2019. október 19. 9-12-ig ( 25 gyermeket tudunk fogadni) 

 Családi belépő a Közép-Európa Táncszínház egy szabadon választott gyermekelőadására 

 Családi belépő a Budakeszi Vadasparkba (a Budakeszi Vadaspark felajánlása) 

 Dávid-Finy-Gévai-Kertész-Majoros-Mészöly-Miklya-Nyulász:Találj ki! – regény a 10-14 éveseknek (a Betűtészta Könyesbolt 

felajánlása) 

 2 db családi, 5 alkalmas bérlet Bognár Dóra Kerekítő Ovimóka és Kerekítő Mondókás Móka foglalkozására (Bognár Dóra 

felajánlása)- a KultúrTÉR szervezésében kerül megavlósításra 

 Fél évre szóló, heti 2 alkalmas mozgásfejlesztés a Szivárvány óvodában Pomozi Katalinnal  

 Fél évre szóló, heti 2 alkalmas mozgásfejlesztés a Pitypang óvodában Pomozi Katalinnal  

 Fél évre szóló, heti 2 alkalmas mozgásfejlesztés a Tarkabarka óvodában Pomozi Katalinnal mozgásterapeutával ( mindhárom 

felajánlás a Bástya Mozgásfejlesztés felajánlása)- 2019. szeptember 10-ig várjuk a jelentkezéseket! 

 2x10.000 Ft értékű vásárlási utalvány az iskolakezdés megkönnyítésére (Baritz Bt. papír-írószer kereskedés felajánlása - 2092 

Budakeszi, Tiefenweg u.14.) 

 3 darab gyümölcsfa az egészséges jövőért ( A KesziKert Kft. felajánlása, 2092 Budakeszi, Kert u.25.) 

 3 hónapra szóló, hetente 1 kg-os Szívügyem Parasztkenyérre szóló utalvány: tej, tojás, élesztő- és adalékanyagmentes- 

csütörtökönkénti átvétellel (a Szívügyem Kispékség felajánlása) 

 Két nagyméretű kapirgálós csirke a finom őszi ebédekhez (Berlinszki-Orosz Mirjam budakeszi termelő felajánlása) 

 6 üveg fél kg-os vegyes virágméz (mind Forgács Niki és Szarka Attila budakeszi méhész felajánlása) 

 5 db családi csomag Kanálka szendvicskrémekből, tésztaszószokból ( a Kanálka Manufaktúra felajánlása) 

A felajánlásokra jelentkezni lehet a HÁLÓ a Budakeszi Gyermekekért Alapítvány FB oldaláról letöltött, vagy a csatolmányban található Jelentkezési 

lap kitöltésével emailben a halobudakeszi@gmail.com-on, vagy személyesen a Betűtésztában. A nyerteseket 2019. szeptember 20-ig értesítjük. 

 


