A KÁRPÁTMEDENCÉBEN ÉLŐ MAGYAROKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
2017.évi Közhasznúsági beszámolója

1. A szervezet megnevezése: Kárpát-medencében Élő Magyarokért Közhasznú
Alapítvány.
2. Székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 108.Pf.84.
3. Képviseletre jogosult: Földes István elnök
4. Adószám: 18689187-1-13
5. Az Egyesület célja szerinti besorolása: közhasznú egyesület
6. Nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.257/2000/4. kelte:2002. május 10.
7. Az egyesület célja szerinti besorolás: kulturális tevékenység
A Kárpát-medencében Élő Magyarokért Alapítvány 2002-ben alakult.
Elnöke: Földes István, akinek életének és sorsának alakulása, valamint az általa
vezetett alapítvány tevékenysége szorosan összeforrt, mondhatni leképezi a Kárpátmedencében Élő Magyarok sorsát.
Az Alapítvány elnökeként 20 éve szervezi a karitatív munkát, melynek eredményeként
sok ezer rászoruló részesült támogatásban. Magyarok és más nemzetiségűek, fiatalok és
idősek egyaránt, de főképpen gyerekek. E karitatív tevékenység mellett, egyben
”kultúraközvetítő” szerepet is végez, amely legalább annyira fontos, hogy ne veszítsük el
nemzeti identitásunkat, ne feledjük el kulturális gyökereinket.
Kulturális nagykövetként több céggel szoros együttműködést építettünk ki az évek
során többek között Mága Zoltán hegedűművésszel, segítve ezzel az ismert
hegedűvirtuóz karitatív tevékenységét hazánkban és határainkon túl egyaránt.
Az alapítvány célja, közhasznú tevékenysége és ezek folyamatos permanens
éltetése, működtetése, úgy mint:
-Kulturális -előadó művészeti tevékenység, kiemelten zeneművészeti tevékenység.
-A magyar zenei kultúra népszerűsítése itthon hazánkban és külföldön egyaránt.
-A magyar nyelv ápolása , éltetése és hirdetésé.
-A „Magyarság Tudat” építése.

-Koncert körutak szervezése és kivitelezése a Kárpátmedencében, és külföldön
egyaránt minden éveben.
-Adomány gyűjtő tevékenységeink közben fesztiválokat és egyéb kulturális
rendezvényeket szervezünk a Kárpátmedencében élő magyar közösségek részére.(
Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Vajdaság).
-„A Kárpátmedencében Élő Magyarokért Közhasznú Alapítvány” kiemelt céllal ,
feladattal működteti „ A Salute to Wienna Kamarazenekart”, akik magas művészi
színvonalával , világhírnévű művészeivel, a világ számos koncert termeiben léptek fel,
többek között a teljesség igény nélkül a Torontói Zeneakadémián, a Bécsi
Koncerthausban, , A Chicagoi Copernikus Centerben, Erdélybe , Vajdaságban ,Felvidéken
,Kárpátalján. Erdélyben, Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Nagyváradon,
Csíksomlyói Kegytemplomban, Zentán, Jézus Szent Szíve templomban.
-„ Hazánkban számos jótékonysági koncertet adott , úgy mint a Szent István
Bazilikában Budapesten, a Jászberényi Református templomban, a Szekszárdi Katolikus
Templomban , a Pécsi Székesegyházban.
-Kiemelt Koncerteket tartottak a „Salute to Wienna Kamarazenekar” az alábbi
nemzetközi előadótermekben, hangverseny termekben, világhírű művészeinkkel és
szólistáinkkal a hallgatóság legnagyobb megelégedésével, és elismerésével találkoztak az
igényesen összeállított repertoárjaink így Magyar népdalok cross over feldolgozásában
Bartók , Kodály , Liszt, Monti, Hacsaturján, Reményi, Strauss művek.

A 2017 évre tervezett és megvalósított feladataink az alábbiak voltak:

-A” Salute to Wienna Kamarazenekarunk” az alábbi koncertidőben és koncert helyen
tartotta meg a közönség legnagyobb elismerése és „viharos” tapsai kíséretében a
világhírű művészekkel kibővített koncertjeinket.
-GroSe Orangerie Schloss Charlottenburg Spandauer Damm 22.
Berlin Március 1.
hangzottak el.

20:00 óra

/Classics Carnival-Monterverdi, Corelli darabjai

Ezen időponttól kezdve a hónap folyamán több ízben is tartottunk előadásokat a
magas szintű zenei színvonalat képező koncert tartalmakból, repertoárból.
-Április 1.-április 30.-ig Schönbrunn-ban a Schonbrunner Schloss Strasse 47. Wien
1130 alatt
több zenei stílusban, több repertoár, és számos változó darabokkal tartottuk meg
minden nap komolyzenei koncertjeinket, amelyet a megszokott siker végig kísért az egy
hónapos folyamatos előadássorozat alatt.
-Július 1.-től ---december 14.-ig tartó időszakban folyamatos koncertsorozatot
tartottunk
Palais Schönborn, Rengasse 4/5/4. Wien, ahol „ Baroque-Classic” darabok
hangzottak el a legkülönbözőbb feldolgozásokkal.

Céljaink megvalósítása érdekében, alakulásunk óta minden évben koncertkörutakat,
adománygyűjtő akciókat szervezünk és közben fesztiválok szervezésében is részt veszünk,
amellyel az adományozottak részére a test-lélek egyensúlyáról is gondoskodunk, hisz a
szellemi egészség megtartása legalább olyan fontos, mint a tárgyi adományozások.
Az adománykörútjaink során nagy gondot fordítunk arra, hogy az évszaknak
megfelelően kellő ruházattal, textíliákkal lássuk el lehetőleg minden korosztályt átölelő
magyar testvéreinket.

A jövő szempontjából pedig fontosnak tartjuk az „épp testben, épp lélek” jelszót a
fiatalság körében, ezért minél nagyobb tudás megszerzése érdekében segítünk a
tanszerek, tankönyvek, írószerek beszerzésében és a rászorulókhoz való juttatásában.
Mindezt az év folyamán azon a helyen többször is megismételtük:
-Kézdivásárhely
-Sepsiszentgyörgy
-Gyergyószentmiklós
-Nyárádszereda
-Régen
-Marosvásárhely
- Brassó
- Kovászna
-Korond
A jászberényi autista iskola rendszeres támogatása
A Fodor Szanatórium rendszeres – több éve tartó - támogatása

Budapest, 2018. május 30.

