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A pályázat

Működésünk kezdete óta folyamatosan arra törekszünk, hogy önfenntartóak legyünk és ehhez minden pályázati alkalmat megragadunk. Jelen kiírás keretében
eszközállományunkat tudtuk fejleszteni.

A pályázati felhívás Választható önállóan támogatható tevékenységek közül - az eszközbeszerzés tevékenységen belül - a civil szervezetek alaptevékenységéhez kötődő
eszközök beszerzése tevékenységre nyújtottunk be pályázatot. Ezen belül elsősorban a zenekar alaptevékenységéhez, a zenéléshez szükséges különböző hangszereket
szereztünk be, valamint megvalósítottuk a kötelező nyilvánosságot és projektmenedzsment tevékenységet is. A támogatással fejlődtünk, nőtt a kapacitásunk, mely által sokkal
hatékonyabban teljesítjük vállalt feladatainkat. Hosszú távon a leader forrásból megvalósuló beruházások segítségével sokkal több figyelmet
fordíthatunk Mogyorósbánya hagyományainak ápolására, a kulturális értékek megőrzésére, a tárgyi és szellemi értékek közkinccsé tételére, a kulturális közösségi élet
fejlesztésére, a muzsika minél szélesebb körű megismertetésére. Jelenlegi eszközállományunk folyamatos fejlesztésre, bővítésre szorul, hiszen a hangszerek rendkívül drágák, a
leader forrás kiváló lehetőséget biztosít számunkra.

A fejlesztés nagyon fontos a helyi közösség szempontjából, hiszen az egyesületi tagok által létrehozott társaság nem csupán egyesület, hanem egy összetartó közösség is.
Emellett a turizmus területére is nagy hatással van az újításunk, hiszen az egyesületünk által létrehozott Zeneház próbaterem funkciója mellett egyben egy kiváló turisztikai
attrakció is, hiszen közösségi térként funkcionál, rendszeresen nyitjuk meg kapuinkat hangversenyek alkalmával a falu és a térség lakosai számára jótékonysági és egyéb
közösségi célokra. A község megítélésére is elmondható, hogy pozitívan hatott a fejlesztés, hiszen összességében mi is hozzájárulhatunk a Mogyorósbányán megvalósuló
folyamatos megújuláshoz. Az idelátogató turisták még pozitívabb benyomással térhetnek haza, melyet tovább adva, generálhatja az idelátogatók számát.



A fejlesztés célja az egyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó eszközfejlesztés és ezáltal a már kialakult közösségi tér javítása. A fejlesztést bemutatjuk a saját honlapunkon
(http://www.mfz.hu/), valamint az együttműködő partnerek a saját eseményeik közösségi tereként is használhatják területünket a megállapodásokban rögzítettek szerint, így
valóban közösségi célként hasznosulhatnak az eszközbeszerzések.

A beszerzésre került eszközök mind rendelkeznek megfelelőségi tanúsítvánnyal, azok megfelelnek a vonatkozó Magyar Szabványok előírásainak. Az eszközöket hazai és
elsősorban a HACS területén működő vállalkozástól szereztük be. A beszerzésre került hangszereket hagyományos technológiával, egyedileg gyártották és korszerűek. A
beszerzett eszközökkel jelentősen tudjuk csökkenteni az általános költségeket, ugyanakkor növelhetjük működési hatékonyságunkat, hiszen ezt követően még kevesebbet, illetve
minimális költségeket kell hangszerbérlésre és/vagy felújításra fordítani egyesületi és tagi szinten egyaránt.

http://www.mfz.hu/


A Mogyorósbányai Fúvószenekar

A zenekar gyökerei több évtizednyi távolságra nyúlnak vissza. Írásos dokumentumok alapján 
az együttes 1924-ben alakult néhány zenét szerető, helybéli bányász ötletétől vezérelve. A 
helyi és környékbeli amatőr zenészek évtizedeken át áldozták szabadidejüket a zenekarra, s 
vettek részt hazai és külföldi fesztiválokon, rendezvényeken. 

Az elmúlt évtizedek során több hullámvölgy is volt a zenekar életében, melyeket sikeresen 
túlélt, majd a 90-es évek végén történt radikális változtatások után szárnyra kapott, s 
napjainkig folyamatosan fejlődött és fejlődik tovább. A sikeres működést jelzi, hogy az 
együttes eljutott többek között Németországba, Törökországba, Romániába, Csehországba, 
Skóciába, Spanyolországba és Kínába is.

A Mogyorósbányai Fúvószenekar számos tekintetben ápolja, s tükrözi az elődök által 
létrehozott kulturális javakat, melynek elismeréséül a zenekarunk bekerült a Komárom-
Esztergom megyei Értéktárba.

Az elmúlt évek pályázatainak köszönhetően számos új hangszert tudott vásárolni a zenekar, 
felépíthettük álmaink próbatermét, megújult az egyenruhánk és a működésünket is 
segítették a pályázati források, melyekért nagyon hálásak vagyunk, s reméljük a jövőben is 
lesz lehetőségünk a zenekar működését elősegítő pályázatokon résztvenni.


