ALAPÍTVÁNYOK
civil szervezet neve

A Martonvásári Gyermekekért Alapítvány

A Martonvásári Katolikus Egyházközségért
Alapítvány

tevékenysége

elnök neve

Az iskolai nevelő-oktató, és alkotó munka, a szabadidős tevékenységek tartalmi és
tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Turcsányi Klára

A rászoruló emberek segítése, a határon túli magyarsággal a kapcsolat ápolása,
részükre támogatás nyújtása, a martonvásári és környékbeli gyerekek oktatása,
katolikus szellemű nevelése, karitatív tevékenységet végzők támogatása, a működési
feltételeinek biztosítása érdekében épületek felújítása.

Kreutzer Richárd

szervezet elérhetőségei

székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út. 2.
e-mail:
Adószám 1% felajánláshoz: 18485866-1-07
székhely: 2462 Martonvásár, Dózsa György u. 16.
e-mail:
Adószám 1% felajánláshoz: 18494060-1-07
székhely: 2462 Martonvásár, Jókai Mór u. 84.

Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál
Alapítvány

Beethoven Alapítvány

A klasszikus gitár mint hangszer és a klasszikus gitárzene hagyományának
megőrzése-oktatása, kulturális programok szervezése, a kulturális örökség
megóvása.

Az alapítók az iskolai nevelő- oktató munka színvonalának emelése, a tárgyi feltételek
javítása érdekében hozták létre az alapítványt kiemelten az alábbiakra: - az iskola
névadója, Beethoven kultusza és Martonvásár más kulturális hagyományainak
ápolásában való aktív iskolai részvétel támogatása, - az iskola névadójához és
Martonvásár hagyományaihoz méltó nevelés, a pedagógiai program oktatói-nevelői
munkájának támogatása, a pedagógiai munka segítése.

Eötvös József

e-mail: zita@eotvos.net
Adószám 1% felajánláshoz: 18498033-1-07
Facebook
oldalhttps://www.facebook.com/balatonguitar, honlap:
https://balatongitar.hu/

székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Csapó Tamás
e-mail: beethovenalapitvany@gmail.com
Adószám: 19188713-1-07
Facebook oldal https://www.facebook.com/BeethovenAlap%C3%ADtv%C3%A1ny-103182857885710

„Együtt-Értük” Alapítvány

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelési - képzési feltételeinek
továbbfejlesztése, a nevelő- oktató munka hatékonyságának növelése, a gyermekek
életkörülményeinek javítása. A szakmai munka színvonalasabbá tételének segítése.

székhely: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.
Orbánné Molnár Anikó
e-mail: egyuttertuk@gmail.com
Adószám 1% felajánláshoz: 19097123-1-07

„Embertársainkért” Alapítvány

A nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeinek támogatása, alkohol,- és más
betegségben szenvedő, "elesett" emberek gyógyításának segítése.

székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 24.
Szabóné Pályi Judit
E-mail: judy67@freemail.hu
Adószám 1% felajánláshoz: 19096517-1-07
székhely: 2462 Martonvásár, Jókai Mór u. 84.

Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő
Közhasznú Alapítvány

Hátrányos helyzetű zenészek, pedagógusok, fiatalok támogatása

Eötvös Zita

e-mail: zita@eotvos.net
Adószám 1% felajánláshoz:18509322-1-07
honlap: https://eotvos.org/kapcsolat/

székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 11.
Harmónia-Gondviselés Alapítvány

A Harmónia-Gondoskodás Idősek Otthona tevékenységének támogatása.

Józsa Ferencné

e-mail: info@h-g.hu
Adószám 1% felajánláshoz: 18496835-1-07
honlap: http://www.hg.hu/index.php/hu/bemutatkozas/alapitvany
székhely: 2462 Martonvásár, Táncsics M. u. 17.

Harmónikus Fejlődés Alapítvány

A megyében élő 3-7 éves lelassult fejlődésű, illetve ép értelmű, de valamilyen
részképességzavarral küszködő kisgyermekek vizsgálata, részükre egyénre szabott
fejlesztő terápia, valamint nevelési tanácsadás nyújtása.

Pálinkásné Tehenes-Varga
Mária

„Martonvásárért Alapítvány

Martonvásár kulturális értékeinek megőrzése és idegenforgalmának, városképének,
arculatának óvása, fejlesztése, szépítése, infrastruktúrájának fejlesztése érdekében
tevékenykedők támogatása, az egységes arculat kialakítása, a természeti értékek
óvása, valamint a zöldfelületek, közterületek ápolása, szépítése; az oktatás tárgyi
eszközeinek bővítése, valamint a tanulócsoportok támogatása; nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; kulturális örökség
megóvása, műemlékvédelem; gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése.

Bártol Botond

e-mail: harmonikusfejlodesalapitvany@gmail.com
Adószám 1% felajánláshoz: 18490327-1-07
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/harmonikusfejlodesalapitv
any/?ref=py_c

székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 13.

e-mail: marton.alap@gmail.com
Adószám 1% felajánláshoz: 18481116-1-07

Martonvásári Gyermekkert Alapítvány

A martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda óvodásainak képességfejlesztése, az óvoda
eszközeinek bővítése. A Martonvásáron élő 3-7 éves korú gyermekek
képességfejlesztése, a részképesség zavarral küszködő kisgyermekek részére
egyénre szabott fejlesztő terápia, valamint nevelési tanácsadás nyújtása. Az óvoda
tárgyi eszközeinek, nevelési segédeszközeinek bővítése. A hátrányos helyzetű
gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése. Az óvodás korú gyermekek
táboroztatásával, úszás oktatásával, rendezvények szervezésével és külföldi
társóvodákkal való kapcsolattartás.

Gyarmathy Flóra

A martonvásári Művészeti Alapiskola oktatási színvonalának megőrzése, erősítése.

Dr. Bakacsi Gyula

székhely: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc u. 3/a

e-mail: mvovoda@gmail.com
Adószám 1% felajánláshoz: 18493368-1-07
honlap:
http://www.brunszvikterezovoda.hu/viewpage.php?pa
ge_id=10
székhely: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc u. 1.

Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány

e-mail: mv.tehetsegalapitvany@vipmail.hu
Adószám 1%: 18484195-1-07
honlap: http://www.mmiskola.hu

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány

Só és Világosság Alapítvány

A meglévő szakanyag további gyarapítása, az Óvodamúzeum segítése.

Miklós Gergely

A bibliai értékrend követése és terjesztése az élet fontos területein, így elsősorban a
családi és üzleti kapcsolatokban.

Hári Kornél

e-mail: ovodamuzeum@martonvasar.hu
Adószám 1% felajánláshoz:18791745-1-07
2462 Martonvásár, Mikszáth K. u. 22.
e-mail:
Adószám 1% felajánláshoz: 18485983-1-07
székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Százszorszép Alapítvány

e-mail:
Adószám 1% felajánláshoz: 19095619-1-07
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/SzázszorszépTáncegyüttes

Néptáncegyüttes és azt kísérő zenekar működésének segítése.

EGYESÜLETEK

Dynamic Dance Crew Táncegyesület

székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 51.
A Martonvásáron és vonzáskörzetében élő gyermekek és fiatalok mozgáskultúrájának
fejlesztése a táncon keresztül. Táncoktatás, művészeti tevékenység, utánpótlás
nevelés. Versenyek, kupák szervezése, bonyolítása. Tehetséges gyermekek
Bartus László, Mózsik Viktória
felkarolás. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Kapcsolattartás önkormányzatokkal,
e-mail: mozsikviki@gmail.com
civil szervezetekkel.
Adószám 1% felajánláshoz: 18730269-1-07
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/ZoltanErikaTanciskolaMart
onvasar
székhely: 2462 Martonvásár, Rákóczi utca 51.

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Országos Érdekvédelmi Szövetsége Fejér
Megyei Egyesület (FEJÉR – ÉFOÉSZ)

Az Egyesület küldetése a Fejér megyei értelmi sérült gyermek és felnőtt korú
személyek és családjuk, valamint az ellátásukat biztosító szakemberek sokoldalú
segítése, támogatása.

Papp Éva

e-mail: fejerefoesz@gmail.com
Adószám: 19168409-1-07
Facebook oldal: facebook.com/Fejér-Éfoész-ÉfoészFejér-Megyei-Egyesülete-és-Önálló-ÉletviteliCentruma, honlap: http://fejerefoesz.hu/

Martonvásári Fúvószenei Egyesület

Martonvásári Kertbarát Egyesület

székhely: 2462, Martonvásár, Szent László u. 2

Az egyesület célja a Martonvásáron és környékén élõ fúvószenészek összefogása,
mûködési feltételeinek biztosítása és javítása, az eszközök bõvítése. Az egyesület
további fontos tevékenysége a zenekar fellépéseinek, zenei táboroknak és
utazásoknak a szervezése, ill. ehhez kapcsolódóan a régi hagyományok felélesztése
és ápolása.

Bártol Zsófia, Pfiffer
Zsuzsanna

A kert és szőlőtulaj-donosok szakmai munkájának segítése, korszerűbb ismeretek
átadása a magyar mezőgazdaság, a borvidék hírnevének növelése, Martonvásár
híres mezőgazdasági múltjának és jelenének népszerűsítése. Szakmai előadások,
fórumok szervezése

Borostyán Mátyás

e-mail: kunazsofi@gmail.com
Adószám 1% felajánláshoz: 18497063-1-07
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/mvfuvosok, honlap:
mvfuvosok.hu

székhely: 2462 Martonvásár, Rózsa u. 82.

e-mail: gabeszbacsi49@gmail.com
Adószám 1% felajánláshoz: 18492099-1-07

Martonvásári Kulturális Egyesület

A Martonvásári Napok, és más kulturális és hagyományőrző programok szervezése, a
térség turizmusfejlesztése, közösségek létrehozása, hátrányos helyzetű csoportok
esélyegyenlőségének, a nők társadalmi beilleszkedésének elősegítése

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Tóth Andrásné
e-mail: martoninyar@martonvasar.hu
Adószám 1% felajánláshoz:18486489-1-07

Martonvásári Nyugdíjas Klub

Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Martonvásári Színjátszók Közössége MASZK

Vivi Budapest Egyesület

A Martonvásáron és kistérségben élő, főként idősebb emberek számára lehetőség
biztosítása arra, hogy szabadidejüket kellemesen és hasznosan töltsék el. Kulturális
és szabadidős programok szervezése. Tevékeny részvétel Martonvásár társadalmi
életében, más civil szervezetekkel és Martonvásár Város Önkormányzatával
együttműködve.

székhely: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky utca
24.
Ambrus István
e-mail: ambrus45@t-online.hu
Adószám: 18649899-1-07
Facebook oldal: facebook.com/Klub Martoni

székhely: 2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 52.

Az Egyesület célja Martonvásár tűzbiztonsága, a lakosság tűzoltási, mentési és
kárelhárítási ellátásának javítása és fejlesztése. A tűz elleni védekezés, a műszaki
mentés, a kárelhárítás és a katasztrófa elhárítás területén tevékenykedők
összefogása, tömörítése, szakmai képviseletük hazai és nemzetközi szinten való
biztosítása.

Dr. Pimper László

A Martonvásáron és környékén élő fiatalok és az idősebb generációhoz tartozó, a
színjátszást szerető és művelő emberek összefogása, közösséggé kovácsolása.
Saját és mások által írt színdarabok előadása. A színház világának megszerettetése a
közönséggel. A hátrányos helyzetűek – fogyatékkal élők – bevonása a játékba, ezzel
segítve a beilleszkedésüket. Kulturális tevékenység - település és közösségfejlesztés.
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés.

Resetár Sándor Dániel, Bitó
Péter

Az olasz-magyar kulturális kapcsolatok fejlesztése, az olasz kultúra ápolása,
magyarországi ismertségének növelése, a Magyarországon található olasz
vonatkozású kulturális örökség védelme. Az egyesület célja továbbá a magyarországi
olasz-magyar kétnyelvű közösség kulturális életének fellendítése, élményalapú
kulturális és oktatási tevékenység segítségével, közösség formálás, a közösség
tagjainak támogatása különböző területeken, tradíciók életben tartása, környezeti,
szociális és társadalmi érzékenyítés.

e-mail: ote@martonvasar.hu
Adószám 1% felajánláshoz: 18943344-1-07
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/martonote, honlap:
http://tuzoltosag.martonvasar.hu

székhely: 2462 Martonvásár, Fehérvári út 77.

e-mail: maszktarsulat@gmail.com
adószám: 19051619-1-07
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/egyesuletmaszk/

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 3.
Sütő Réka

e-mail: vivibudapest@gmail.com
Adószám 1% felajánláshoz:18205169-1-07
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/ViviBudapest/ , honlap:
http://vivibudapest.weebly.com/

