
Az Auróra NEM zár be! - Támogasd az Aurórát kampány  

 

A kampány célja az volt, hogy amikor a józsefvárosi önkormányzat elvette az Auróra Kioszk 

vendéglátási engedélyét, amely a közösségi ház legfőbb bevételli forrása volt, akkor a ház 

fenntartása közösségi finanszírozásból történjen átmeneti ideig.  

 

Kampány tartalma: 

A kampányban bemutattuk az Auróra működését:  

  

Az #AuróraCivilHUB, amely az elmúlt években több száz civil szervezetnek adott otthont, láthatósági 

felületet és infrastruktúrát. Ez a projekt lehetővé teszi rengeteg társadalmi munkát végző embernek, 

hogy egy barátságos közösségben, infrastrukturálisan felszerelt épületben végezhesse munkáját, 

amihez az Auróra önkénteseitől és dolgozóitól aktív segítséget is kaphat. Az Auróra a budapesti 

kortárs kulturális élet egyik legfontosabb központja és több ezer fiatal társadalmi aktivizmusának, 

kikapcsolódásának és kulturális életének helyszíne. 

 

Azokat a civil szervezeteket, amelyeknek az Auróra ad otthont: 

 

Számos szervezet működik az Auróra falain belül. A Láthatatlan Tanoda VIII. kerületi nehéz sorsú 

gyerekeket oktat és mentorál. A Közélet Iskolája elnyomott emberek érdekérvényesítését segíti és 

politikai oktatást végez az aktív állampolgárságért, az Utcáról Lakásba egyesület több más projektje 

mellett a helyi hajléktalanság leküzdéséért, és a hajléktalan emberek érdekérvényesítéséért küzd. A 

Roma Sajtó Központ a magyar cigányság híreit juttatja el a a nagy szerkesztőségekbe és érzékenyítési 

kampányokat futtat. A Budapest Pride az LMBTQ emberek azonos lehetőségeiért és jogaiért küzd, az 

Alternatíva Alapítvány a kerületben élő drogfüggők és prostituáltak ártalomcsökkentésével, 

tájékoztatásával és betegségszűrésével foglalkozik, a Pneuma Szöv. pedig a legfontosabb és 

legakutálisabb társadalmi problémákra világít rá a köztéri színház és a művészet erejével. A Dor 

Hadas Budapest zsidó vallási és kulturális porgramokat, valamint egy inkluzív és befogadó közösséget 

szervez, a Marom Budapest zsidó ifjúsági szervezet pedig az Auróra mint koncepció és projekt 

kidolgozója és elindítója valamint a Bánkitó Fesztivál és a Negyed7Negyed8 Fesztivál szervezője A 

felsoroltakon kívül rengeteg helyi kezdeményezésnek, civil szervezetnek, zenekarnak, színházi 

társulatnak adunk helyet napi szinten. A felsoroltakon kívül rengeteg helyi kezdeményezésnek, civil 

szervezetnek, zenekarnak, színházi társulatnak adunk helyet napi szinten. 

 



Arra kértük az adományozókat, hogy azért támogassák az Aurórát, hogy ezeknek a szervezeteknek 

továbbra is lehessen kedvezményes irodabérletet biztosítani.  

 

A kampány eszközei:  

Online kampány a honlapon, magyarul és angolul 

http://auroraonline.hu/tamogasd-az-aurorat/ 

http://auroraonline.hu/support-us/?lang=en 

 

Facebook kampány: 

Az alábbi design-nal támogatáskérő posztokat tettünk ki.  

 

 

Megosztások civil szervezetek felületein 

Pl: Roma Sajtóközpont – Dzsukela Vaker 

https://www.facebook.com/RomaSajtokozpontRomaPressCenter/videos/1484809571557240/ 

 

Sajtókampány: 

Az elektronikus sajtóban minden megszólalás során kiemeltük a támogatási felhívást, a bezáratás 

körüli botránynak köszönhetően nagy sajtófigyelmet kaptunk.  

http://m.magyarnarancs.hu/lokal/mindent-meg-fogunk-tenni-lukacs-aron-aurora-105042 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fauroraonline.hu%2Ftamogasd-az-aurorat%2F&h=ATMkP_6WO0IlM5TSbIXMAs9myMqEiVo4oePdUm77IT2wVgNtph76izr1LlH8UF0KTvKGctCajbtxqGDhMJD_I66_3IfLq8WJJYPEoQekvE_ERTqec26M7HjnFHuGQYH8DdHiPXE8fsEioT5Jxk7Qj70b6N9S5492tej95GY2V9n5AR46f8uNranutsUO-cz1cikzGRx9XOHlTy4nEADkWduG86_xPC6dpoVOTU-CgD3b
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fauroraonline.hu%2Fsupport-us%2F%3Flang%3Den&h=ATOxv-mqSY-ajcmd0xcgrY4h9f06leo4wsYjiGtcwWkyTV6tT430T5fGqSAVuluvHPis4BBPDLqaxKyTkR08w2mtpX-TqtGCCsCBWFvNquyJeAjViPwPgoRF-iNFrOeb7i90_owL7oBLdso7IBkwI5DIdt4xprYOIX8FsAFh61y_NPQLFME0-kdyQ2wyMgp3EEURyM8ZS1kLvqdLgp80EAWxUF-sqTZ3n5AQ2vtdQ8sE


A kampány eredménye: 

Sikerült összegyűjteni annyi pénzt, amiből a kieső 3 hónap alatt ki tudtuk fizetni a bérleti díjat és 

megmenekülhetett a ház. Az önkormányzat bezárató határozatát augusztus végén a kormányhivatal 

megsemmisítette, így szeptember végén rendes működéssel újra tudtunk indulni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


