
Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

281/2011

Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége 

Szováta

Szováta XIV. Bandi Dezső Faragótábor

A Bandi Dezső Faragótábor a Teleki Oktatási Központban több éves hagyománnyal rendelkezik. A 

tábor alatt a résztvevők 21 gyermek megismerkedhet a fafaragás gyakorlatával, a népi 

hagyományainkban megőrződött motívumokkal. A foglakozások szakmai vezetője Székely Lajos. A 

tábor célja a gyerekek ügyességének fejlesztése, ezért minden résztvevőnek egy vizsgamunkát is kell 

faragnia. A idén kiemelt téma az áttört népi faragásminták lesznek. Táboroztatási költségekre 

(étkezés, szállás, faanyag, eszközök, szervező és vezető bére) és faipari eszközökre (kézi fúró, 

szalagfűrész, körfűrész, kézi gyalu) igényelnek támogatást. 

1101 8421331 0210 1 410 001 249 000 1 161 001 600 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

420/2011
Partiumi Ifjúságért és 

Hallgatókért Egyesület
Nagyvárad

10.Kárpát-medencei Nyári Egyetem-

Partiumi Keresztény Egyetem

Idén 10.-ik alkalommal kerül megszervezésre a Kárpát –medencei Nyári Egyetem, több mint 200 

résztvevővel, előadóval. A projekt célcsoportját az Erdély valamennyi részéről érkező egyetemisták 

jelentik, akik 35-40 meghívott szakember előadásait hallgathatják. A nyári egyetem szellemi 

hozadékát a jubileum alkalmából kiadványban jelentetik meg. A szakmai leírás koherens, a 

költségterv nagymértékben kapcsolódik a leíráshoz. 

1101 8421331 0110 6 389 600 2 197 600 4 192 000 1 200 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

86/2011 Erdélyi Unitárius Egyház Kolozsvár
Lelkész- és vallástanár-továbbképzés 

programjai és fejlesztése

A pályázatot az EUE mint a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának fenntartója és 

háttérintézménye nyújtja be három továbbképzési programra és egy újonnan létrejövő 

Továbbképzési Központ eszközfejlesztésére. Program tekintetében két Lelkésztovábbképző 

tanfolyamra kerül sor jún. 20–24. és szept. 26–28. napjain Kolozsvárott, valamint egy Vallástanár-

továbbképzőre szept. 5–7. Székelykeresztúron. A képzéseken 45 lelkész és 35 vallástanár venne 

részt, valamint az előadók, összesen 140 személy. A továbbképzési Központ részére pedig 

számítógépet, nyomtatót, fénymásolót,irodabútort, székeket és asztalokat szeretnének beszerezni. 

A pályázat átgondolt, jól strukturált, a célok megvalósíthatóak, kellő tapasztalattal rendelkeznek, 

azonban a megvalósulás kockázatait nem mérték fel kellőképpen. 

1101 8421331 0110 4 240 000 1 269 000 2 971 000 1 000 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

81/2011 Segítő Mária Alapítvány Csíkszereda
Édes Anyanyelvünk! – anyanyelvi 

szaktábor Marosfőn

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 2008 óta folytat tudatos anyanyelvápoló 

tevékenységet, melynek része az anyanyelvi szaktábor. Célcsoport: 30 középiskolás diák Csík, 

Gyergyó, Kászon, Gyimes vidékékről. Szervezők és előadók a gimnázium magyartanárai, illetve egy 

meghívott néprajzkutató. Elsősorban anyanyelvi képességfejlesztésre összpontosít a szaktábor, pl.: 

szövegolvasás, szövegértés, szövegalkotás, szép kiejtés, próza- és versmondás, de ezenkívül 

helyesírási, nyelvhelyességi előadások, illetve gyakorlatok is lesznek, csapatversenyek nyelvi 

játékokból (a kreativitás fejlesztésére és az anyanyelv szépségének tudatosítására, valamint 

szórakoztatás, lazítás céljából). Kis költségvetésű (szállás, étkezés), alaposan kidolgozott program. 

1101 8421331 0210 673 000 70 000 603 000 600 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

415/2011
Klebelsberg Kuno 

Szakkollégium
Nagyvárad

NYATA - Szakkollégiumok Nemzetközi 

Konferenciája

A Nyata több mint 25 éve került először megrendezésre. A három nap alatt a résztvevők a Kelet-

európai gazdasági és társadalmi felzárkózást gátló problémákat fogják vizsgálni, potenciális 

megoldásokat kidolgozva ezek kezelésére, illetve olyan együttműködési lehetőségeket fognak 

feltárni a szakkollégiumok között, melyek a jövőben szakmailag gyümölcsözőek lesznek. A 

rendezvényen 30 szakkollégium 150 diákja vesz részt, a színvonalat 25 szakmai meghívott előadó 

fogja emelni, a napi tematikák mélyreható megközelítésében: közgazdászok, jogászok, 

társadalomtudományi szakemberek. A műhelyek során kidolgozott eredmények egy 50 oldalas 

kiadványban kerülnek bemutatásra, mely DVD melléklettel is fog rendelkezni. A költségek, 

eszközbeszerzések nem teljes mértékben indokoltak. 

1101 8421331 0110 4 813 500 1 087 500 3 726 000 700 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

356/2011 Szórvány Alapítvány Temesvár
Szórvány kisebbségek helyi igényeinek 

felmérése

Az Alapítvány 4 találkozót szeretne szervezni Románia szórványvidékein (Brassó, Csángóföld, 

Beszterce és Máramaros) egy már korábban kidolgozott szórványstratégia előkészítésnek 

érdekében. Az Alapítvány fő célja a szórványban élők igényeinek stratégiai kutatása, a helyi igények 

megfelelő feltérképezése; ugyanis a leginkább fenyegető beolvadás okainak és körülményeink 

helyes keretben történő értelmezése lehet az alapja bármilyen szórványstratégiának. A 

szórványközösségekkel való találkozás ideális helyszíne a helyi prioritások és helyi erőforrások 

felmérésének. A támogatásból a következő tételeket fedeznék a támogatásból: projektvezető bére, 

kommunikációs költségek, utazási költségek a 4 helyszínre, médiakiadások (Szórvány stratégia 

nyomtatási költsége) A pályázat nagyon jól kidolgozott, alaposan átgondolt, viszont a költségek 

nincsenek különösen részletezve. 

1101 8421331 0211 751 860 115 155 636 705 350 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

337/2011
Robert Schumann 

Egyesület
Kolozsvár

Szakmai workshopok a Sapientia EMTE 

kolozsvári karán

A Robert Schumann Egyesület három szakmai programot szervez EU-szakos valamint média szakos 

hallgatók részére. A workshopok, képzések keretén belül számos olyan lehetőséget biztosítanak a 

60-70 résztvevő számára, mely nagymértékben hozzájárul a szakmai tudás gyakorlatba ültetéséhez, 

a csapatmunka elsajátításához, valamint a fontos szakmai kapcsolatok kialakításához. A hallgatók 

15 kisfilmet és 2 órás TV műsort állítanak össze szakemberek segítségével, a kolozsvári, marosfői és 

tusnádfürdői helyszíneken. Reális költségterv, megfelelően alátámasztott indoklásokkal. 

1101 8421331 0110 1 404 843 133 824 1 271 019 600 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

393/2011
Erdélyi Magyar 

Csillagászati Egyesület
Csíkszereda Galilei ifjúsági csillagászati tábor

Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület szándéka a román középiskolai oktatási rendszer 

csillagászattal kapcsolatos hiányosságainak pótlása egy csillagászati ifjúsági tábor keretein belül, 40 

középiskolás gyerek részvételével. Ebben a táborban sor kerül egyéb foglalkozásokra is 

(csapatjátékok, vetélkedők, lovaglás, kirándulások, filmvetítések, stb.). A tábor céljai között 

szerepel, a csillagászati tudásuk bővítése, csapatmunkára ösztönzés, egyéniség fejlesztés. A 

költségterv alátámasztja a szakmai leírást, azonban egyes beruházási tételek a szervezet működését 

hivatott biztosítani. 

1101 8421331 0610 1 898 700 207 000 1 691 700 400 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

104/2011
Heltai Gáspár Könyvtári 

Alapítvány
Kolozsvár

Nyári anyanyelvápoló foglalkozás 

gyerekeknek

A Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány június első hetében a gyermekek és szüleik számára 

Gyermekhetet és Közmondás-vetélkedőt szervez. Az egész hetes rendezvény célja a gyerekeknek 

hasznos és kellemes időtöltést nyújtani, illetve gyerekdalokkal, játékokkal a gyerekek szókincsét 

bővíteni. Az óvodások és kisiskolások hasznos nyári időtöltése céljából, a júliusi – augusztusi 

időszakban Barkácsműhelyt és táncházat szerveznek. A pályázat célja a népi hagyományok ápolása, 

a gyerekek kézügyességének a fejlesztése; valamint a könyvtár, az olvasás népszerűsítése a 

gyermekek körében. A pályázat jól strukturált, jól kidolgozott, a célok megvalósíthatóak, azonban 

bizonyos tételek nem indokoltak a megvalósítandó célok szempontjából.

1101 8421331 0610 824 000 40 000 784 000 600 000
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Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

380/2011 Filmtett Egyesület Kolozsvár X. Filmtett alkotótábor

Július 27 - Augusztus 6 között kerül sor a kovásznai Sepsibesenyőn, a X. Filmtett Alkotótáborra. A 

műhely célja, hogy nemzetközileg elismert filmes szakemberek irányítása alatt, rövidfilmek és 

animációk készítésén keresztül tehetséges fiatalokkal ismertesse meg a filmgyártás folyamatát, 

illetve továbbképzést biztosítson számukra. A résztvevők számára profi forgatási körülményekhez 

hasonló feltételeket biztosítanak. A projekt a 18-28 éves fiatalokat célozza meg, az alkotótáborban 

45 fiatalra számítanak, akik 10-12 filmet készítenek el, amelyek bemutatásra kerülnek a 43. Magyar 

Filmszemlén. Kidolgozott szakmai és költségterv, koherens pályázat. 

1101 8421331 0610 6 158 000   1 780 000   2 660 000   1 718 000   800 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

414/2011

Királyhágómelléki 

Református 

Egyházkerület

Nagyvárad Kántorképző tanfolyam

A szolgálatban levő kántoroknak ritka esetben van lehetőségük nappali szintű képzéssel pótolni 

zenei ismereteiket. A két hetes képzés elindítja a hallgatókat egy szakmailag helyes irányba, amit 

maguk otthon tudnak tovább fejleszteni, illetve a következő esztendőben folytatni a képzés 

magasabb fokán. Ugyanakkor a képzőn kialakult szakmai és baráti kapcsolatok, a közösség megélése 

külön élmény. A kántorképző a magyarországi kántorképzés mintájára, azok felépítése és elvi 

célkitűzései alapján kíván működni. Az előadásokat 9 nagynevű professzor tartja. A pályázat 

kidolgozott, viszont célcsoportja alacsony létszámmal rendelkezik.

1101 8421331 0110 3 164 000   520 000   2 644 000   1 300 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

274/2011

KAM-Regionális és 

Antropológiai Kutatások 

Központja

Csíkszereda Székelyföldi háztartásvizsgálat 2011

Az UKK támogatásával végzett 2004-es komplex székelyföldi háztartásvizsgálatot ismétlik meg 

azonos módszertan alapján azzal a céllal, hogy (1.) rögzítsék a székelyföldi háztartások mai 

helyzetét 600 fős reprezentatív mintán, és (2.) a két adatbázis alapján elvégezzék az összehasonlító 

elemzést arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 7 év társadalmi folyamatai milyen változásokat 

eredményeztek a térség családi háztartásaiban. A kutatás keretében a 2011-es adatokból összegző 

elemzés, a két adatfelvételből összehasonlító elemzés, mélyinterjúk és esetelemzések készülnek. 

Főleg a kutatásban résztvevő személyek fizetésére kérnek támogatást, emellett utazásra, 

fogyóanyagra. 

1101 8421331 1010 3 779 300   3 779 300   1 000 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

346/2011

Moldvai 

Csángómagyarok 

Szövetsége

Sepsiszentgyörgy
A Csángó Oktatási Program 

pedagógusainak továbbképzése

Csángóföldön dolgozó magyar pedagógusok részére szervezett szakmai hét, továbbképzés. Célja 

megismertetni a pedagógusokkal a pedagógiatudomány legújabb eredményeit, új módszertani 

elemeket bemutatása, az interdiszciplinaritás előnyeinek ismertetése. .A pedagógusok 25 Bákó 

megyei településen dolgoznak több mint 1900 gyereket oktatva. Azon tanároknak, akik még nem 

tanítottak Moldvában, ez egy szakmai felkészítő is egyben. A programot a SZA többször támogatta. 

A pályázat lehetne kidolgozottabb. Ktsgterv: szállítás, szállás, étkezés.

1101 8421331 0710 2 592 000   2 592 000   800 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

424/2011
Szigeti Magyar Ifjúsági 

Szervezet
Máramarossziget Népfőiskola, Hogyan vállalkozzunk?!

A 4 napos képzés keretében szakképzett előadók, közgazdaság tanárok, könyvelők tartanak 

előadást 30 fiatalnak, új vállalkozás indításával, illetve a munkahelyi elhelyezkedés témájával 

kapcsolatban. Tervezett hatása, hogy minél több fiatal lásson lehetőséget egy vállalkozásban, és 

hogy egy állásinterjún előnyt jelentsen az itt megszerzett tudás. A projekt folytatásaként tervezik 

egy üzleti terv kidolgozásának bemutatását, mely egy új képzés része lesz. Remélik, hogy növelni 

tudják a magyar vállalkozók számát, és ezáltal a térség gazdasági fejlődését.

1101 8421331 0111 1 227 500   323 500   904 000   600 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

109/2011
Jakabffy Elemér 

Alapítvány
Kolozsvár

Szakmai továbbképzési és kutatási 

program

Jelen pályázat a Jakabffy Elemér Alapítvány szakmai továbbképzési és kutatási programjának 

támogatására vonatkozik. Jelen pályázatnak két célja van: 1. szakmai továbbképzés szervezése fiatal 

politológusok és társadalomtudósok számára, 2. kutatás elvégzése az erdélyi magyar fiatalok 

politikai értékrendjéről. A továbbképzés helyszíne a 22. Tusványos Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor. A képzés időtartama 5 nap, melyen számos neves magyarországi és romániai 

politikatudós és gyakorló politikus tart előadást. a képzés során egy szociológiai kutatást is végez a 

csapat a táborban résztvevő fiatalok értékrendjéről és politikai attitűdjéről. A pályázat jó, bár kissé 

szűkszavú, a költségek igazolhatóak, bár a szállás költségei túlméretezettek. 

1101 8421331 0110 6 096 000   1 096 000   5 000 000   3 000 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

103/2011
Heltai Gáspár Könyvtári 

Alapítvány
Kolozsvár

Könyvtárosi és kulturális szervezői 

képzés

A pályázó Könyvtárosi és kulturális szervezői képzés című programcsomagot kíván megvalósítani (3 

x 3 nap, összesen 120 óra/képzés), olyan erdélyi magyar könyvtárosok számára, akik nem 

rendelkeznek könyvtárosi diplomával, illetve olyan egyetemi hallgatók és fiatal végzett magyar 

szakos tanárok részére, akik állami vagy civil szervezetekben, illetve azok könyvtárában kívánnak 

elhelyezkedni. A képzés a kulturális programok szervezésére és lebonyolítására,civil szervezetek 

finanszírozására,pályázatok írására,elszámolására is kiterjed. A pályázat jól átgondolt, viszont nem 

teljesen kidolgozott, a projekt szellemi hasznosulása nem tűnik ki; a költségtételek és azok 

indokolása részben alátámasztja a szakmai projekttervet, a cél megvalósítható. 

1101 8421331 0110 1 028 000   50 000   978 000   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

423/2011 Pro Urbe Szék Alapítvány Szék
12. Széki Napok, hagyományőrző és 

néptánc tábor

12. Széki Napok 7 napos hagyományőrző tábor A Széki Napok keretében, népzenéket, néptáncokat 

és kézműves mesterségeket elevenít fel, közelebb hozva a hagyományokat a körülbelül 300 

résztvevőnek. A költségterv a szakmai elvárásoknak megfelelő, indoklása kidolgozott, elfogadható. 5

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 2 745 500   645 500   600 000   1 500 000   800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

307/2011 Artera Alapítvány Székelyudvarhely Míves Emberek Sokadalma

Idén 12. alkalommal rendezik meg a fesztivált, ezúttal a turisztikára koncentrálva, tekintettel arra, 

hogy a Míves Emberek Sokadalmát tavaly meglátogató 10.000. főből 60%-a turista volt. Fő célkitűzés 

a hagyományápolás turisztikai értékeinek kiaknázása vásár-kiállítás, szórakoztató műsorok és 

szakmai fórumon keresztül. A kiállítók: 150 helyi és régiós kézműves, néprajzos, iparművész, 

hagyományőrző egyesületi tag. A pályázat és az igényelt összeget részletező költségterv szakmailag 

megalapozott, kellően kidolgozott. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0410 9 931 545   1 710 000   5 429 500   2 792 045   1 000 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

304/2011
Anyanyelvápolók Erdélyi 

Szövetsége
Sepsiszentgyörgy Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor

Az anyanyelvi tábor célja, hogy a különböző térségekben élő diákok kapcsolatokat hozzanak létre, 

megismerjék egymás életterét, hagyományait. 17. alkalommal szervezik, 45 résztvevővel. 5 

táborvezető mellett 40 diákot és kísérőt látnak vendégül, 28 olyan középiskolás diákot a Kárpát-

medencéből (Szlovákia, Vajdaság, Horvátország, Magyarország), aki saját régiójában valamilyen 

nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vetélkedő díjazottja; 8 erdélyi magyar diákot, akik szórványban 

élnek. A szervezők, oktatók az alapítvány szakmai gárdája. Jól felépített pályázat, a költségterv 

hitelesen alátámasztja a programot. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 2 146 396   270 846   575 550   1 300 000   700 000

2011. 07. 14. 2



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

39/2011
Szentgericei Református 

Egyházközség
Szentgerice Honismereti tábor Hunyad megyében

A pályázó egy honismereti tábort szeretne megszervezni a szentgericei község jelentkezői számára. 

"A Nyárád mentén élő székelyek zöme sosem járt Hunyad megyében.Sosem látták a vajdahunyadi 

kastélyt és Déva várát.Fogalmuk sincs a sok felbecsülhetetlen nemzeti, szellemi kincsünkről,ami 

Hunyad megyében van.És sajnos ez jellemző állapot Székelyföldön.Ezen túl pedig,nem tudják 

elképzelni,hogy mit jelent szórványban élni,a beolvadás veszélyének kitéve lenni.Ezért lenne 

szükség egy ilyen jellegű,felnőttek részére megszervezett táborra,ahol megtanulják jobban 

megbecsülni azt,ami itt,Székelyföldön magától értetődő,hogy magyarnak lenni nem csupán egy 

állapot, hanem mindennapos küzdelem." A tábor során a székleyföldi résztvevők 

megismerkedhetnének a szórványban élőkkel, a helyi sajátosságokkal, összehasonlításként a saját 

helyzetűket is újra tudják majd értékelik. A pályázat tökéletes, őszinte, személyes hangvételű, a 

célok és a tevékenységek pontosan meghatározottak, a költségek teljesen megalapozottak, csak a 

tábor szállítási, szállás és étkezési költségeire kérnek támogatást. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 1 251 000   300 000   251 000   700 000   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

291/2011 Step by Step Egyesület Kézdivásárhely Otthonunk a Kárpát-medence

Egyhetes közös táboroztatása erdélyi (kézdivásárhelyi), felvidéki (galántai), kárpátaljai (viski) és 

magyar (paksi) gyermekeknek. Ez a tábor egy 4 éve elkezdett történelmi projekt (tanulmányi 

kirándulások, látogatások a Kárpát-medencében) folytatása, mely a magyarságtudat fogalomkörét 

állítja központba, a megvalósítás területe Magyarország. A Molnár Józsiás Iskola mellett működő 

egyesület 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse a diákok ebédeltetését, felzárkóztatását. 

Emellett környezetvédelemmel, a hagyományőrzés népszerűsítésével, történelmi és honismereti 

túrák szervezésével, határon túli kapcsolatépítéssel foglalkozik. Jelen programmal az iskola 

statisztikái szerint bizonyítottan felkeltik a diákok érdeklődését a magyarság történelme iránt. A 

költségterv alátámasztja a tervezett tevékenységeket, a szokásos táboroztatási költségekre 

igényelnek támogatást (utazás, szállás, étkezés), nem rendelkeznek önrésszel. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 2 205 695   859 320   1 346 375   500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

359/2011 Identitas Alapítvány Szatmárnémeti X. Partiumi Magyar Napok

A Partiumi Magyar Napok 4 napos rendezvénysorozat, mely idén 10. alkalommal kerül 

megszervezésre Szatmárnémetiben. A tavalyi évben mintegy negyvenezren látogattak el a 

fesztiválra. Idén a hagyományos programok mellett (Könyv-utca, Mesterségek utcája, 

hagyományőrző programok, könnyűzenei programok, színházi előadások) honfoglalás bemutatót is 

terveznek. A rendezvény célja az összetartozás érzés erősítése, a hagyományőrzés, a kulturális 

kapcsolatok ápolása. A pályázathoz egy laptop beszerzése is tartozik, amely azonban alátámasztott. 

A pályázat átgondolt, alapos, jól felépített, a költségtételek indokoltak, alátámasztottak, a pályázat 

nem csak helyi igényeket elégít ki. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 6 512 100   602 000   2 090 000   3 820 100   900 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

299/2011
Pro Schola Montessori 

Egyesület
Kolozsvár

Erdei iskola – erdélyi helyismereti 

tábor Kommandón

Az “Erdei iskola” nevű projekt évente kerül megrendezésre, mint jogos kiegészítője az iskolában 

folyó oktatási nevelési és kulturális tevékenységnek, mely által a gyermekek megismerhetik a 

különböző magyarlakta vidékek társadalmi-, történelmi-, földrajzi örökségét. Évről évre az ország 

más-más területét célozza meg az egyesület. Az egyesület fő célja, hogy a gyermekek még inkább 

megismerjék és megszeressék Erdélyt annak értékmegőrző és értékteremtő polgáraivá váljanak. A 

tábor ebben az évben Kommandón került megszervezésre, mely Székelyföld leginkább alulértékelt 

helysége. Az 5 pedagógus segítségével 40 gyermek ismerkedne meg játékosan a környékkel és a 

falubéli, helyi emberekkel, akiket a tábor pedagógusai szervesen szeretnének bevonni a 

foglalkozásokba. A tábori tevékenységek részletesen átgondolt struktúrát képeznek, a napi 

tevékenységeket napi naplóírással zárva. A pályázat rendkívülien jó, kiváló a kommunikációs terv, a 

kockázatok felsorolása, illetve nagyon jó ötlet a helyi emberek bevonása a programba. A pályázó 

szállításra, szállásra és étkezésre pályázik. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 930 000   130 000   800 000   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

282/2011
Civitas Alapítvány a 

Polgári Társadalomért
Székelyudvarhely

III. Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál-

Falu a Városban 2011

A gyümölcsfesztivál része a 3 éve elindított Székelygyümölcs projektnek, mely a vidék közösségalapú 

gazdaságfejlesztését célozza. A fesztivál során 16-18 udvarhelyszéki közösség mutatkozik be „Falu a 

városban” szlogen alatt egyfelől a saját, hagyományos, gyümölcsből készült termékeikkel, másfelől a 

amatőr előadóival, tánccsoportjával. Jó lehetőség ez a falusi közösségek régiós szintű 

bemutatkozására. 7-8 ezer látogatót várnak. Ktsgterv: személyi kifizetések, étkezés, promóció, 

protokoll, színpadi/vásári kellékek, egy nagy sátor vásárlása. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0410 3 200 000   388 400   2 811 600   1 000 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

305/2011 Mikó András Alapítvány Brassó
Székelyzsombori kulturális és 

hagyományőrző tábor

A program célja kulturális, hagyományőrző, közösségfejlesztő tábor szervezése immár 15. 

alkalommal az alapítvány tulajdonában levő székelyzsombori műemlék táborközpontban. 

Résztvevők: összesen 60 diák Brassóból (Áprily Lajos Főgimnázium), Sepsiszentgyörgyről, 

Budapestről (Berzsenyi Dániel és Radnóti Miklós gimnáziumok) és a falu ifjúsága. Programok: 

színjátszás, kórus, filmezés, népi táncok és mesterségek tanulása, kirándulás a Szent Anna tóhoz és 

Segesvárra. A tábor különlegessége, hogy mélyen beleépül a falu életébe, a városi diákok közelről 

megismerkedhetnek a nagyvárosinál jóval archaikusabb életformával. Az igényelt költségek nagy 

részét az étkezés teszi ki, egyéb: kiszolgáló személyzet bére, utazási költségek. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 2 323 420   711 420   1 612 000   500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

61/2011 Amőba alapítvány Sepsiszentgyörgy
Sepsiszentgyörgy, még 550 évet! – 

helytörténeti konferencia

A projekt fő célkitűzése a helyi fiatalság öntudatának erősítése. A várostörténeti konferencia célja 

megismertetni a fiatalokkal elsősorban Sepsiszentgyörgy történelmét, a várostörténeti 

sajátosságokat, hagyományokat, a kiemelkedő eredményeket, valamint azokat a személyiségeket, 

akiknek munkássága meghatározó a város történetében. Célcsoport: 5 szentgyörgyi magyar 

tagozatos elméleti líceum IX.-XI. évfolyamos tanulói, legkevesebb 100 diák és 100 egyéb meghívott. 

Az egynapos konferencia anyagából (5 előadás) kétnyelvű (magyar-román) kiadvány készítenek, 

melyet ugyancsak a magyar iskolákban kívánnak terjeszteni. A költségterv magában foglalja az 

alapítvány két havi rezsijét és egy 125.000.-Ftos kávégép beszerzését. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 1 672 475   392 875   1 279 600   600 000

2011. 07. 14. 3



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

342/2011 NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY Kolozsvár
A Napsugár gyermeklap 18. 

hagyományőrző, anyanyelvi tábora

A Napsugár gyereklap 18. alkalommal megszervezett, közösségépítő és tehetséggondozó anyanyelvi 

szórványtábor, célcsoportja az erdélyi kisiskolások és tanítóik, akik ajándékként kapják a 

jutalomtáborozás lehetőségét. . A program a 64 résztvevő számára anyanyelvi, képzőművészeti, 

történelmi, hagyományőrző, környezetismereti és sporttevékenységeket egyaránt tartalmaz. Fontos 

szerepet kap a természetvédelem és a helytörténeti nevelés is. A támogatást a szokásos táborozási 

költségek fedezésére használnák fel. A pályázat kellően kidolgozott, jól strukturált. 

112 8421341 0611 1 323 900   303 800   200 000   820 100   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

407/2011 Szent Gellért Alapítvány Szentegyháza
Hagyományőrző tábor gyermekeknek, 

gyalogtúra fiataloknak

A Szent Gellért Alapítvány 3. „Értékes fiatalok” c. tábora, amely két részre oszlik: önismereti, 

hagyományőrző és alkotótáborra (7-14 korig), valamint lelkigyakorlatos gyalogtúrára (18-35 korig). A 

költségterv reális, indoklása elfogadható. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 1 636 060   701 630   934 430   350 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

331/2011 Zeneudvar Egyesület Székelyudvarhely X. Székelyföldi Rockmaraton

Idén 10. alkalommal kerül megrendezésre a Székelyföldi Rockmaraton Fesztivál. A rendezvény 

sátortábor formájában is üzemel, de vannak naponta odalátogatók is, a tervezett létszám 5000 fő. 

A háromnapos rendezvény során vetélkedőkre, képességfejlesztő játékokra is sor kerül. A 

rendezvény lebonyolításához szükséges hang- és fénytechnika biztosítására kéri (magyarországi cég 

lesz a szolgáltató). 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 2 500 000   500 000   2 000 000   500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

322/2011 Impar Alapítvány Székelyudvarhely Székely Termékek Kulturális Fesztiválja

A fesztivál Székelyföld gazdag hagyomány-, szokás- és értékvilágát kívánja felkarolni az ötnapos 

rendezvénnyel. Céljuk hogy minél több székely mesterember, termelő számára teret adjanak a 

bemutatkozásra, érvényesülésre. A gasztronómiai és kézműves termékek bemutatását népdal, 

mesemondás és néptánc produkciók színesítik majd. Második alkalommal kerül megrendezésre, 

tavaly 35 termelő vett részt és kb. 15.000. ember fordult meg a rendezvényen. Idén a fesztivál 

arányait szeretnék növelni és legalább 50 gazdának megjelenést biztosítani. Jelen pályázattal a 

program népszerűsítésének reklámköltségeire és a szabadtéri előadások hangosítására igényelnek 

támogatást. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 3 300 000   800 000   2 500 000   900 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

110/2011 Guzsalyas Alapítvány Sepsiszentgyörgy
XXV. Nyári Kaláka - ifjúsági és felnőtt 

népművésze szaktábor

A XXV. Nyári Kaláka - ifjúsági és felnőtt népművészeti szaktábor a Sepsiszentgyörgy melletti 

Kézműves Komplexumban kerül megszervezésre, ahol 60, a magyar hagyományok és népi 

kézművesség iránt érdeklődő fiatal és felnőtt vesz részt. A következő szakokat indítják: fazekasság, 

nemezkészítés, bőrművesség, rézművesség, tűzzománc készítés. A mesterségek oktatói 

mesterségbeli és felnőttképzési képesítéssel rendelkeznek. Célkitűzés a résztvevőkkel megismertetni 

népi kultúránkat, a régióra jellemző népszokásokat, a közösségi hangulat megteremtése, a minőségi 

szakoktatás megvalósítása. A támogatás a részvételi díj mérséklését tenné lehetővé. Ktsgterv: 

kézműves alapanyagok, szállás, étkezés, 3 oktató tiszteletdíja. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 2 858 659   250 000   1 658 659   950 000   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

408/2011 Tiszta Forrás Alapítvány Csíkszereda XV. Gyimesi tánctábor

15. Gyimesi Tánctábor elsőrendű célja lehetőséget biztosítani fiataloknak a magyar és ezen belül a 

székely és csángó néptánccal, népdallal, népzenével való megismerkedésre, ezek eredeti 

környezetben való tanulására. A táborban résztvevők száma 280-320 fő, átlagéletkora kb. 25 év. A 

helyi fiatalokon kívül a legtöbb résztvevő Magyarországról, és más Kárpát-medencei országokból 

érkeznek. A költségvetés átlátható, az igényelt összeg kizárólag a projekt kiadásait tükrözik. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 7 785 000   6 885 000   200 000   700 000   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

50/2011
Pipacsok 

Néptáncegyüttes
Székelykeresztúr

A XVII. Székelyföldi Tánctábor, 

Felsősófalva

Az egyesület 16 éve szervezője a felsősófalvi tánctábornak, melynek célja Udvarhelyszék, Csík, 

Marosszék, Kis- és Nagyküküllőmente zene- és tánckultúrájának felkarolása. 250 fizető vendégre 

számítanak, az Erdélyből érkező fiataloknak kedvezményt adnak, továbbá 15 főt ösztöndíjasként 

ingyenesen látnak el. A hagyományos kultúra átadását 80-100 adatközlő jelenléte biztosítja. 

Zenészek, táncoktatók honoráriumára, étkezési költségre és hangtechnikai kiegészítőkre kérik a 

támogatást. 83% önrésszel rendelkeznek. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 8 209 000   5 580 000   1 306 500   1 322 500   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

379/2011 Kallós Zoltán Alapítvány Kolozsvár
KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY NYÁRI 

programjainak résztámogatása

A Kallós Zoltán Alapítvány 1992 óta évente rendezi meg népzenei és néptánc táborait. Idén a XX. 

alkalommal szervezi meg a felnőtteknek szóló Nemzetközi Mezőségi Népzene-, Néptánc Tábort, 94 

óta a gyermekek külön táborban, korosztályuknak megfelelő csoportban tanulják a néptáncot. 1999 

óta pedig idén újra megrendezi a nagycsaládosok részére a kézműves táborát. A 3 egymást követő 

táborban számos szakember (adatközlő zenész) felvonultatásával folyik majd az oktatás. Idén 

először 20 ingyen helyet biztosítanak olyan szórványban élő fiatalnak, akinek anyagi helyzete nem 

engedné a táborban való részvételt. Összesen 620 főt mozgat meg a 3 tábor. A pályázatban a 

tevékenységek és célok nagyon jól meghatározottak, a költségek megalapozottak. A pályázó nem 

mérte fel a kockázatokat kellőképpen. A következő tételekre kérnek támogatást: zenészek és 

néptáncoktatók honoráriuma, irodaszerek, kézműves kellékek, étkezés, reklámpólók készítése. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 9 889 500   1 024 500   6 000 000   2 865 000   1 000 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

112/2011 Minimum Party Társaság Kolozsvár
A XVI. Minimum Party alkotótábor és 

szakmai fórum szervezése

A XVI. Minimum Party tábor egy - olyan közművelődési rendezvény, amelynek célja a legújabb 

művészeti törekvések népszerűsítése azáltal, hogy betekintést nyújt a kortárs művészetek alkotói 

folyamatába. A résztvevők száma: megközelítőleg 120-150 fő (erdélyi, magyarországi és más 

országokból jövő fiatalok, meghívott előadók). A 12 napos tábor egy 15 éves, folyamatos 

rendezvénysorozat újabb eseménye, a fiatal, pályakezdő művészeknek, amatőröknek, 

irodalmároknak, esztétáknak és tudósítóknak fórumot teremt a szakmai érvényesülésre, a modern 

művészetet egyre nehezebben értő közönséget pedig neveli. A rendezvény fő célja az erdélyi fiatal 

művészek kapcsolttartásának, pályakezdésének elősegítése, a művészeti alkotó folyamatba való 

betekintését. A pályázat jól kidolgozott, átgondolt, a költségtételek alátámasztják a pályázat 

tevékenységeit. A támogatás összegét utazási költségre, étkezési költségre, és reprezentációs 

költségekre fordítanák. 

113 8421341 0410 4 798 768   200 000   1 074 193   1 972 000   600 000

2011. 07. 14. 4



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

332/2011

Kézdivásárhely 

Önkormányzata - Vigadó 

Művelődési Ház

Kézdivásárhely
Őszi Sokadalom a multikultúra 

jegyében

Hagyományőrző és népi kultúrát népszerűsítő turisztikai jellegű rendezvény, mely tavaly elérte az 

53.000. látogatót. Az Önkormányzatot 4 civil szervezet segíti a tervezésben és kivitelezésben, 

emellett 50 önkéntes vesz részt a 3 napos programsorozat lebonyolításában, melynek 

középpontjában a néptánc, népzene, népi hagyományok, kézművesség, gasztronómia áll, de lesznek 

komoly ill. könnyűzenei koncertek, iparművészeti kiállítások, sportprogramok, kirándulások 50 féle 

különböző hagyományőrző és kulturális zömében ingyenes program keretében. Az Őszi Sokadalom 

ebben az évben is a sokszínűségre törekszik, megőrizve az ünnepi forgatag városias hangulatát. 

Ktsgterv: meghívott előadók útiköltsége, étkezése, szállása, a rendezvény promóciója. 

113 8421341 0410 7 546 250   2 461 702   93 548   4 991 000   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

303/2011
Kazun Közművelődési és 

Közéleti Egyesület
Kászonújfalu Kászon hagyatéka képekben

Az egyesület az autentikus kászoni népviselet, népi hagyományok után kutatva jutott el a falu 

időseihez, akik közt kiemelkedően magas számban vannak 80 év felettiek. A beszélgetések során 

felbecsülhetetlen értékű fényképek, iratok, dokumentumok kerültek elő, régmúlt idők történeteivel. 

Az eddigi szabadidős tevékenységet most e pályázat segítségével szisztematikus gyűjtő, 

rendszerező, feldolgozó, tároló, népszerűsítő munkává kívánják alakítani. Támogatást igényelnek az 

online fényképtár létrehozására (számítógép, vállalkozói díj ) és a programot bemutató 

rendezvényre. 

113 8421341 0410 1 157 000   60 000   1 097 000   300 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

364/2011
Pro Universitate Partium 

Alapítvány
Nagyvárad

VIII. Partiumi Írótábor „Magyar 

Irodalom - Magyar Jövő”

Az irodalomtábor fő feladata, hogy a Kárpát-medencében élő irodalmárok és irodalomkritikusok 

egy asztalnál ülve beszélhessék meg és gondolják tovább a magyar irodalmi jelenét. A 3 napos 

rendezvényre 75-80 szereplőt, 4 jelesebb előadót várnak. A költségterv illeszkedik a projekttervbe, 

az indoklás igazolja a megjelölt összegeket. 

113 8421341 0410 700 000   100 000   600 000   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

340/2011
Bogáncs – Zurboló 

Egyesület
Kolozsvár

XVIII. Bogáncs – Zurboló edzőtábor, 

Torockó

A kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes és Zurboló Táncegyüttes csoportjai számára a Bogáncs – 

Zurboló Egyesület 2011. július 3-10. és 17-31. között immár tizennyolcadik alkalommal rendez 

háromhetes edzőtábort Torockón. A tábornak a Brassais Véndiák Alapítvány torockói Tóbiás Ifjúsági 

Szabadidőközpontja és a helybeli Kriza János Kultúrház ad otthont. A háromhetes tábor a Bogáncs 

edzőtáborával kezdődik, ezt követi a Kisbogáncs edzőtábor, majd a harmadik héten a felnőtt 

csoport Zurboló edzőtábora. A három hét alatt 162 résztvevő személlyel (táncosok, oktatók, 

zenészek, felügyelők) számolnak A pályázat jól átgondolt, kidolgozott, a költségtételek és azok 

indokolása tökéletesen alátámasztja a szakmai projekttervet. A költségek a tábor megszervezéséhez 

legszükségesebb költségek, mint a szállás és étkezési költségek. 

113 8421341 0410 3 035 900   1 935 900   100 000   1 000 000   500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

174/2011 Integratio Alapítvány Temesvár Civilek a közéleti pályán

2011. július 19-24. között, a tusnádfürdői Kemping területén kerül megszervezésre a Civilek a 

közéleti pályán című képzés. Cél, hogy az előadás-sorozat keretében a helyi civil élet szereplői 

informálódjanak a magyar közélet legfontosabb problémáiról, kihívásairól és azok lehetséges 

megoldásaira – műhelymunkák keretében – közösen keressenek megoldásokat. Olyan ismeretségi 

és együttműködési hálózat kiépítésére törekednek, amely kapcsán a résztvevők a jövőben 

különböző, országos programok szervezésében is együtt tudnak dolgozni. Tervezett résztvevők 

száma 100 fő. A pályázat jól felépített, szakmailag kiemelkedő, költségtételek és azok indokolása 

tökéletesen alátámasztja a szakmai projekttervet. A támogatásból a következő költségeket 

szeretnék fedezni:útiköltség, szállás, étkezés, médiakiadások és reprezentációs költségek. 

113 8421341 0810 6 000 372   1 123 300   4 877 072   2 300 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

399/2011

Alsó Kis-Küküllőmenti 

Magyar Ifjúság 

Szövetsége

Dicsőszentmárton
XI. Alsó Kis-Küküllőmenti anyanyelvi- 

és szórványtábor.

11. Alsó Kis-Küküllőmenti anyanyelvi- és szórványtábor célja 120 magyar középiskolás diák népi 

hagyományaink, kulturális és természeti örökségeink jobb megismeréséhez. A költségterv illeszkedik 

a projekttervhez, azonban a beruházási kiadás indoklása kidolgozatlan. 

112 8421341 0610 1 478 717   450 583   1 028 134   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

390/2011
Mikhazi Csűrszínház 

Társaság
Mikháza IX. Mikházi Csűrszínház Napok

9. Mikházi Csűrszínház Napok célja a magyar, de legfőképp a Nyárádmenti kistérség kulturális 

örökségének ápolása, hagyományőrző és színházi programok támogatása, a látogatók számára a 

történelmi- és kulturális (magyar, székely, roma) néphagyományok felelevenítése. 3 napos 

rendezvény, minimum 80 különböző fellépő előadóművész, min. 4 színházi előadás, 3500-4000 

résztvevő. A projekt költségterve szorosan illeszkedik a szakmai elvárásokhoz. Indoklása kidolgozott. 

113 8421341 0410 2 310 750   177 750   933 000   1 200 000   900 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

263/2011
Hétfalusi Magyar Ifjúsági 

Klub Egyesület
Négyfalu

XIV. Szent Mihály Napi hagyományőrző 

fesztivál

Háromnapos Szt. Mihály napi rendezvény, melynek fő célja a barcasági csángó falvak lakosságának 

megmozgatása. 14. alkalommal kerül megrendezésre. A pályázó Ifjúsági Klub tavaly óta vesz részt a 

szervezésben, 15-20 fős szervező gárdája helyi civilekből áll. A program színvonalát szeretnék 

növelni egy komolyabb színpad, asztalok és székek beszerzésével. A főleg szórakoztató programok a 

hagyományőrzés jegyében zajlanak, a fellépők honoráriumára, utaztatására is igénylik a 

támogatást. 

112 8421341 0711 2 756 829   456 300   2 300 529   700 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

368/2011 Lajtha László Alapítvány Sepsiszentgyörgy XIII. Kommandói Cigányfolklór Tábor

A 12. Cigány Tánctábor célja, a romák kultúrájának, táncának, dalainak megismertetése. Hosszú 

távú célként a cigányság értékeinek nemzetközi szintű integrációja a kulturális párbeszéd 

segítségével. A 8 napos projekt tervezett tevékenységei között szerepel látogatás a 

Sepsiszentgyörgyhöz tartozó cigánytelepre, táncoktatás, népdaloktatás, táncház, filmvetítés, stb. 

Résztvevők tervezett létszáma 100 fő, a szabadtéri gálaműsor közönsége várhatóan 1500-2000 fő. A 

költségterv illeszkedik a szakmai tervbe, az összegek tételes indoklása igazolt. 

113 8421341 0410 1 445 000   100 000   745 000   600 000   450 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

410/2011 Cimbora Alapítvány Sepsiszentgyörgy 12. Cimbora Kaláka Tábor

12. Cimbora Kaláka Tábor: rendhagyó író, szerkesztő és olvasó találkozó. A tábor célja szerzők, 

szerkesztők és olvasók közötti kapcsolat elmélyítése, célközönség megismerése, igények felmérése, 

közösségépítés. A 40 résztvevő: 10-14 éves Erdélyi gimnazisták. A pályázat igényelt összege 

szigorúan a tábor szállásával és étkeztetésével kapcsolatos. 

113 8421341 0810 960 901   42 701   318 200   600 000   450 000

2011. 07. 14. 5



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

295/2011 Magyar Ifjúsági Tanács Kolozsvár Hun tábor és Tekerj rá! biciklitúra

A pályázó jelen pályázat keretében két programjára kér támogatást. A Hun gyermektábor, melyet 

negyedszer szervez meg, az Adj, király, katonát! csoportos vetélkedő jutalomtábora. A 

hagyományőrző, felfedező tábort a 42 erdélyi településen lezajlott helyi elődöntők, valamint az 

országos döntők győztes csapatainak, mintegy 160, 10-14 éves gyermeknek szervezik. A Tekerj rá! 

biciklitúra résztvevői 17-35 év közti fiatalok, akik Kommandótól Lakitelekig 10 napon át kerekeznek, 

felhívva a figyelmet az őszi népszámlálásra és a magyar közösség határok nélküli összetartozására. 

Mindkét tábor a magyarságtudatot kívánja erősíteni, közösség erősítése, magyar kultúra, életmód, 

hagyományőrzés megismertetése. A pályázat nagyon jól kidolgozott, a tevékenységek és célok 

nagyon jól meghatározottak. A pályázatból a táborok szervezéséhez szükséges eszközöket és 

költségeket szeretnék fedezni. 

113 8421341 0610 7 096 000   500 000   2 596 000   4 000 000   1 800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

297/2011
Dél-Erdélyért Kulturális 

Társaság
Déva V. Reneszánsz Kastélyfesztivál

A Dél-Erdélyért Kulturális Társaság által ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Reneszánsz 

Kastélyfesztivál kiemelt célja a dél-erdélyi épített örökség felkutatása, ápolása illetve népszerűsítése 

a helyi magyarság, turisták és a többségi lakosság körében, valamint a nemzeti hovatartozás, 

identitástudat felélesztése az elszórványosodott magyar közösségekben. A pályázó külön figyelmet 

szeretne fordítani a Dél-erdélyi régióban található örökség megtartására; ezért is kerül sor a 

fesztiválra minden évben máshol, ebben az évben Hunyad, Fehér és Szeben megyei kastélyok és 

udvarházak bevonásával, ahol középkori zenével, tánccal, játszóházzal és helytörténeti előadással 

megtűzdelt délutánokat és esteket. A pályázat szakmai projektterve illetve a kitűzött célok nagyon 

jól megfogalmazottak, a pályázat futamidején túl is terveznek. A következő költségtételekre 

terveznek: irodabérlet, együttesek honoráriuma, szállítás, szállás, étkezés, média, kellékek, 

hangszerek. 

113 8421341 0410 1 389 000   65 000   65 000   1 259 000   500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

90/2011
Gyimesfelsőloki Ifjúsági 

Szövetség Egyesület
Gyimesfelsőlok

Az V. Jubileumi Csángó Hétvége 

Erdélyben - Gyimesfelsőlokon

Az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Csángó Hétvége ötletgazdája és főszervezője Antal 

Tibor, adatközlő, hagyományőrző gyimesi táncos-zenész. A kétnapos fesztiválra kb. 2000 látogatót 

várnak, 300 körüli a meghívott előadók száma, utóbbiak szállás/étkezés költsége teszi ki a 

költségvetés nagy részét. Együttműködésben valósítják meg a programot a jászberényi Országos 

Néptánc Baráti Kör Egyesülettel. A hétvégén kerül sor Gyimesfelsőlok és Jászberény 

Testvértelepülési Nyilatkozatának aláírására is. 

112 8421341 0711 4 800 000   800 000   4 000 000   800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

82/2011

Római Katolikus 

Plébánia Hivatal, 

Kiskapus, Szeben megye, 

Románia

Kiskapus
Közösségépítő, kulturális örökséget 

ismertető szórvány-tábor

A pályázó az igényelt pályázati támogatást egy tábor szervezésére fordítja, mely lényege a magyar 

nyelv ápolása, közösségépítés és az edélyi kulturális örökséggel való ismerkedés. A tábor helyszíne a 

kiskapusi, bólyai plébánia lenne. A tábor időtartama 7 nap. A tábor elsődleges célcsoportja a 

szórványban élő és magyar gyerekek, akiknek identitásukat megőrzendő a tábor keretében 

lehetőségük lesz barátságot székely és anyaországi fiatalokkal. A tábor lényege a magyar nyelv 

ápolása, közösségépítés és az erdélyi kultális örökségel való ismerkedés lenne, mindez katolikus 

szellemben. A tábor tevékenységei közé tartozna a magyar népzene, ének és tánc oktatása; illetve 

egy tanulmányi kirándulás. A tábor résztvevői különböző helyszínről érkezne: pusztinai, kiskapusi, 

budapesti és csíkszentdomokosi gyerekek lennének. A pályázat jól kidolgozott, átgondolt, bár 

helyenként kissé szűkszavú. A költségtételek alátámasztják a szakmai projekttervet, de a tételes 

indoklás hiányos és szűkszavú. A költségek mindenképp a tábor költségeihez igazodnak. 

112 8421341 0611 1 891 000   165 000   1 656 000   1 100 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

289/2011

Földváry Károly 

Hagyományőrző 

Egyesület

Gyergyószentmiklós HONISMERETI TÚRA ÉS TÁBOR

A projekt fő célja a történelmi Magyarország keleti határának történelmi – néprajzi – földrajzi 

ismertetése (Tatros völgye, a Gyimesek vidéke, valamint a Gyergyói – Csíki havasok, Gyilkostó – 

Nagyhagymás Nemzeti Park). A célközönség 14 – 18 éves fiatalokból áll (50 személy), kitüntetett 

tanulók, a történelmi Erdély valamennyi régiójából. Törekednek nemzeti történelmünk mélyebbre 

ható tanulmányozására különös tekintettel a keleti határvonalra, kiemelt fontossággal kezelve az 

Osztrák Magyar Monarchia örökségét. A program egy 10 napos lovas-, és gyalogtúrát jelent, 

hagyományos eszközök igénybevételével (lovaglás, lovas kocsikázás), csak utóbbiak bérlésére 

igényelnek 2.000.000.-Ftot (!). Költségtervükben megjelenik emellett az előadói tiszteletdíj és 

útiköltség, szállás és étkezés. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 4 477 667   4 477 667   800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

325/2011
Bibliofil Alapítvány 

Kulturális Egyesület
Székelyudvarhely Országépítők

Negyedik olvasótáborukat szervezik idén 26 gyermek számára Kalibáskőn. Nyílt pályázat alapján 

választották ki a táborozókat magyar nyelv és irodalom érdemjegyeik és egy fogalmazás alapján: 

Udvarhelyszékről, a tusnádfürdői gyermekotthonból, Lábnyikról, a moldvai szórványból. Játékosan 

vezetik be a táborozókat a könyvek világába, az erdélyi történelembe, irodalomba, növény- és 

állatvilágba. Minden évben központi téma köré építik a napi programokat, most az Ország-

Város…játékot követve épülnek fel a 6 nap tematikus programjai. Segíteni szeretnék azt, hogy a 

különböző helyzetű gyermekek megértsék és elfogadják egymás másságát. Ktsgetrv: útiköltség, 

szállás, étkezés, kézműves foglalkozások eszközei.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 1 097 887   1 097 887   500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

59/2011
"Pusztinai Házért" 

Egyesület
Pusztina III. Pusztinai Zenetábor

Az egyhetes program célja a moldvai magyar zenei kultúra átadása a pusztinai gyerekeknek, helyi 

zenészek nevelése, akik az öregedő muzsikusoktól átveszik a stafétát. A tábor alatt furulya, hegedű, 

koboz, ének, tánctanítás folyik, a vendégek pedig a helyi emberektől gyűjtenek népdalokat, régi 

egyházi énekeket és imákat, táncokat, megismerkednek a szövés és varrás csángó motívumaival, és 

nem utolsósorban élő kapcsolatot alakítanak ki a helyiekkel. A közvetlen célcsoport kb. 50 pusztinai 

iskoláskorú gyermek. A tábor fő irányítói az Óbudai Népzenei Iskola tanárai és kiemelkedően 

teljesítő növendékei,akik számára a tábor jutalom is egyben. A költségterv reális, az oktatók és 

szervezők honoráriumára, fogyóanyagokra, étkezésre és utazásra igényelnek támogatást.

112 8421341 0711 1 453 290   181 161   1 272 129   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

344/2011
Életfa Családsegítő 

Egyesület
Kolozsvár Nyári játszóház 2011

3. nyári vakációs játszóház. Tervezett létszám 60-80 gyermek, júliustól augusztus végéig, naponta 20-

25 gyermek foglalkoztatásával, előzetes egyeztetés alapján. A költségterv alátámasztja a szakmai 

leírást, egyes beruházási tételek az egyesület működését hivatott biztosítani. Az összegek tételes 

indoklása részben kidolgozatlan, költséghatékonysága nem egyértelmű.

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0610 2 254 648   754 850   1 499 798   1 300 000

2011. 07. 14. 6



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

404/2011 Hifa-Románia Egyesület Marosvásárhely
Közösségfejlesztő, önállóságra nevelő 

tábor sérülteknek.

A Hifa Románia Egyesület táborának célja, hogy segítse a fogyatékkal élők és krónikus betegek 

emberi méltóságának kibontakozását és megőrzését. A 10 napos tábor alatt 42 fogyatékkal élő 

személynek kínálnak kulturális közösségépítő programsorozatot, 7 szakember és 21 személyi 

asszisztens bevonásával. A projektterv név szerint nem részletezi a szakembereket. A költségterv 

táborral kapcsolatos kiadásait (szállás, étkezés) alátámasztja a tételes indoklás, azonban bizonyos 

tételek, személyi kiadások és szállítási összegek túlzóak.

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 9910 3 450 675   293 150   97 510   3 060 015   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

378/2011
Szarkaláb Kulturális 

Egyesület
Kolozsvár

Határon túli néptáncegyüttesek és 

zenekarok találkozója

A Szarkaláb Kulturális Egyesület 2011, augusztus 19 – 22 között szervezi meg a Határon túli 

néptáncegyüttesek és zenekarok találkozóját, melynek célja kapcsolatot teremteni a határon túli 

magyarok között a hagyományőrzés jegyében. A találkozóra 7, részben külföldről érkező (Szerbia, 

Szlovákia, Horvátország, Románia) együttes táncos előadásaira, táncházra, megemlékezésre, utcai 

felvonulásra és kerekasztal beszélgetésekre kerül sor. A pályázat közepesen jól kidolgozott, nem tér 

ki a költségtételek részletezésére, a tevékenységeket csak a rendezvény idejére vetíti, nem veszi 

figyelembe a futamidőt. A zenészek honoráriumára, irodaszerekre, irodafenntartásra, szállítás, 

szállás és étkezésre fordítanák a támogatást.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 2 827 000   100 000   2 727 000   800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

106/2011
Heltai Gáspár Könyvtári 

Alapítvány
Kolozsvár

XIII. Szent István-napi Nemzetközi 

Néptánctalálkozó

** A pályázónak tartozása van a Román állam felé: Romániai Pénzügyi Hivatal valamint házadó. 

Pozitív elbírálás esetén a szerződés kötésig rendeznie kell a tartozást** A pályázó idén XIII. 

alkalommal rendezi meg a Szent István-napi Nemzetközi Néptánctalálkozót 2011. aug. 18-22. között. 

A rendezvény párhuzamosan Kolozsváron és öt településen zajlik: Bánffyhunyad, Kalotaszentkirály, 

Magyarfenes, Mákófalva, Kisbács valamint Zsobokon. A nyitórendezvény Népek Tánca c. előadás, 

melyet számos népművészeti kiállítás, népi mesterségek vására követ. A rendezvény keretén belül 

szeretnék megrendezni a "Hagyomány és Identitás" c. nemzetközi szakmai konferenciát, 

előadásoknak, kerekasztal megbeszéléseknek adva alkalmat. A pályázat részletes, jelentős a pályázó 

szakmai tapasztalata, de a költségek helyenként nem kapcsolódnak szorosan a rendezvényhez.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 6 343 580   200 000   2 451 580   3 692 000   1 600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

293/2011
Országos Dávid Ferenc 

Ifjúsági Egylet
Kolozsvár

Az ODFIE 2011. évi nyári 

rendezvényeinek résztámogatása

Az 1500 taggal rendelkező Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) az Erdélyi Unitárius Egyház 

ifjúsági szervezete, mely évente több kulturális, közösségi programot is szervez az erdélyi 

fiataloknak. Jelen pályázattal a szervezet két kiemelt nyári rendezvényére (XV. ODFIE Színjátszó 

találkozó, Szabéd, 2011. július 28. - augusztus1. és a XXXV. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferencia, 

Bölön, 2011. augusztus 25-28.) kérünk támogatást. Mindkét rendezvény az erdélyi ifjúsági élet 

meghatározó rendezvénye, részvevők létszáma 500 (színjátszó találkozó) és 350 (ifjúsági 

konferencia). A szokásos tábori költségeken felül, számítógépet, nyomtatót, sátrakat is 

vásárolnának.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 6 767 500   2 127 500   560 000   4 080 000   1 800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

357/2011
Kincses Kolozsvár 

Egyesület
Kolozsvár II. Kolozsvári Magyar Napok

Második alkalommal szervezik meg a Kolozsvári Magyar Napokat, az egy hetes rendezvényre a 

tavalyi 20.000 látogató többszörösét várják. Az idei rendezvényen 8 nagyszínpadi koncert, több 

kiállítás, tárlat lesz megtalálható, országos és helyi szervezetek sokasága vesz részt a programok 

összeállításában. A támogatás felét a fellépő előadók díjának kifizetésére fordítanák, pl. Rúzsa 

Magdi 1.100.000, Ft stb., a másik részét pedig a színpad, hangosítás bérlésére költenék. A költségek 

indoklása nem teljes mértékben kidolgozott.

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0410 18 407 000   13 407 000   5 000 000   4 500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

384/2011
Pro Regio Siculorum 

Egyesület
Sepsiszentgyörgy

Otthonunk, Háromszék: megyejárás a 

kulturális örökségért

A megyejárás célja feltérképezni Háromszék – Kovászna megye kulturális értékeit. A begyűjtött 

információk megosztása internetes felületen, Háromszék népszerűsítése. Valamint 3 elkészített 

jelentés azoknak a településeknek a helyzetéről, amelyeket a megyejárás ennek a projektnek a 

keretében érint. A költségvetés szorosan kapcsolatos az internetes portál adatgyűjtési munkájával, 

weboldal szerkesztésével. A pályázat elfogadhatóan kidolgozott. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0410 5 306 000   440 000   4 866 000   1 000 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

338/2011 Zöld Erdély Egyesület Kolozsvár
Verespataki Széna Fesztivál – 

összefogás és megmaradás

A Zöld Erdély Egyesület 6. kiadását szervezi a verespataki Széna Fesztiválnak. A várhatóan 10.000 

résztvevő a környezet- és műemlékvédelem tematikájában nyerhet tájékoztatást. A fesztivál 

tiltakozó jellegéből adódóan különösen erős közösségi élményt nyújt a résztvevőknek. A célcsoport 

(16-29 éves korosztály) az erdélyi zöld mozgalom tömegbázisát képezi. A rendezvény népszerűségét 

a Mentsük meg Verespatakot kampány széleskörű civil támogatottsága biztosítja. A költségterv 

illeszkedik a szakmain tervhez, viszont az indoklás nem támasztja alá kellőképpen az összegek 

nagyságának szükségességét. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0810 7 486 500   4 285 250   600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

350/2011
Pro Castrum Bethlen 

Egyesület
Marosvásárhely

Bethlen Kastély, Keresd gyöngyszeme - 

2011

A keresdi Bethlen kastély újrainduló helyreállításával kapcsolatosan szükséges a kastély épületeinek 

falkutatása, régészeti ásatása, a még a jelenleg szervezetlen és megfelelő védelem nélküli 

kőtárakban fellelhető faragott kövek szakszerű katalogizálása, a mozdítható értékek biztonságba 

helyezése, a kapcsolódó levéltári kutatások elvégzése, s ezek alapján egy összefoglaló 

művészettörténeti tanulmány összeállítása. A projekt átfogó célja a kastély helyreállítása, turisztikai 

és kulturális céllal történő hasznosítása. A dokumentáció elkészítésében 12 szakember fog részt 

venni, a közvetett célcsoport a kastélyt látogató turisták, amelyek száma évi 3000-re becsülhető. A 

vállalkozói megbízások között építészeti felmérés 784.000.- Ft, műszaki állapot felmérése 812.000.- 

Ft, geodéziai felmérés 420.000.- Ft szerepel. A kastély egy főúttól félreeső erdélyi faluban található, 

a pályázat hosszútávon a kastély turisztikai eladhatóságát célozza, illetve ezáltal a helyi gazdaság 

fellendülését. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0410 4 312 166   125 000   1 406 166   2 781 000   900 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

386/2011
Magyarlapádi Ifjúsági 

Szervezet
Magyarlapád Tánccal a megmaradásért

A Magyarlapádi Ifjúsági Szervezet célkitűzése a szórványvidéki fiatalok néptánc és népzene 

oktatását valósítja meg nyolc településen, hangsúlyt fektetve a magyar fiatalok zene kulturális 

identitásának megőrzésére, tánckultúrájának megalapozására. A költségterv a projekt céljait 

szolgálja. A költségterv tételes indoklása kidolgozott, kivéve a beruházási kiadást. 

112 8421341 0411 782 772   782 772   500 000

2011. 07. 14. 7



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

351/2011 Eco Target Egyesület Marosvásárhely
TEKERJ ÉS KERESS! (VAGY 

CYCLE’N’SEEK)

A Tekerj és keress! projekt célja, hogy megismertesse és népszerűsítse a helyi kultúrát játékos, 

versenyszerű formában a helyiek, a máshonnan érkező magyarok és a külföldiek körében egyaránt, 

mindezt pedig egy kevésbé szokványos módon, kalandverseny keretében. A költségterv illeszkedik a 

szakmai tervhez, az indoklás azonban nem támasztja alá a teljes mértékben az igényelt összegeket, 

az eszközbeszerzés kevésbé indokolt. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0410 2 231 093   72 847   2 158 246   1 100 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

296/2011 Tranzit Alapítvány Kolozsvár II. Kolozsvári Magyar Filmnapok

A Kolozsvári Magyar Filmnapok az idén másodszor kerül megrendezésre a Kolozsvári Magyar Napok 

keretében. A Filmnapok ezévi szervezése a tavalyi tapasztalatok kritikai elemzésével kezdődött, a 

neves kolozsvári filmes szakemberekből összeállt kurarórium megállapodott a főbb 

irányvonalakban.A rendezvény leginkébb a kolozsvári kortáts magyar vonatkozású filme 

újdonságokat szeretné bemutatni. A pályázó a filmanapokat a Kolozsvári Magyar Napok keretén 

belül szervezi, ezért valamelyest biztosítva van megfelelő számú érdeklődő. A pályázat nem a 

lényegre koncentrál, saját célkitűzéseikkel nincsenek tisztában; valamitn túl magasak a személyi 

kifizetések (összesen 2.778.000.- Ft). A támogatásbó még hangosító - és sötétítő berendezést 

szeretne beszerezni összesen 1.350.000.- Ft értékben. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0410 5 682 500   879 500   4 803 000   800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

271/2011

ERDÉLYI KÁRPÁT 

EGYESÜLET-

KOLOZSVÁR1891

Kolozsvár
Az EKE-KOLOZSVÁR1891 országos 

vándortábora-Alsójára

A vándortábor július 26-31 között kerül megrendezésre Alsójárán, az EKE újraalapításának 20.-ik 

évfordulója alkalmából. Az 1000 résztvevő 60 %-a erdélyi, 40 %-a magyarországi, de a nyugati 

országokból is jelentkeznek magyar résztvevők. Az EKE osztályai tevékenységének megismertetése 

kiemelt cél, akárcsak a magyar-magyar kapcsolatok szorosabbra fűzése. Közösségépítés, magyar 

identitástudat erősítése társul a természet szeretetéhez egy ilyen tábor alkalmával. A költségterv és 

a szakmai leírás kidolgozatlan, az eszközbeszerzések nincsenek pontosítva. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0810 1 393 375   127 388   1 265 987   900 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

308/2011 Udvarhelyi Fiatal Fórum Székelyudvarhely
Siculus Ifjúsági Ház hang- és 

fénytechnikai eszközfejlesztés

Az UFF 1994 óta működteti, és saját forrásból tartja fenn a Siculus Ifjúsági Házat. Az 500 ember 

befogadására képes Ifjúsági Ház legnagyobb hiányossága, hogy nem rendelkezik a korszerű 

kulturális ifjúsági rendezvény- és programszolgáltatásnak megfelelő hang és fénytechnikai 

eszközökkel. Jelen projekt hang- és fénytechnikai eszközeinek a beszerzésére irányul annak 

érdekében, hogy a szeptemberi iskolakezdést követően a városban működő nyolc középiskola és a 

helyi civil szervezetek rendezvényeinek színvonalas megvalósítási lehetőséget biztosítson. Reális 

értékekkel számoló árajánlatot csatoltak. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0410 4 130 980 630 980 3 500 000 1 500 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

398/2011 Figura Társaság Gyergyószentmiklós
A Figura Stúdió Színház 

fénytechnikájának korszerűsítése

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház fénytechnikai fejlesztésének célja, hogy igényesebb, 

magasabb színvonalú programokat és előadásokat mutassanak be. A város egyetlen színházterme, 

így minden rendezvény technikai hátterét – az iskolai rendezvényektől a színházfesztiválokig – a 

színház felszerelésével és szakembereivel kell ellátni. A 60.000 lakosú gyergyói medence tervezett 

beruházás közvetett nyertese. A költségterv illeszkedik a programtervhez. Fénytechnikai szakember 

tanácsai alapján tervezték a beruházást, hogy a színház művészeti, kulturális és társadalmi 

kihívásoknak eleget tegyen. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 4 996 160 4 996 160 2 000 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

339/2011 Agnus Média Alapítvány Kolozsvár Agnus Média szakképző stúdiója

Az Agnus Média Alapítvány, eddigi tevékenységei (rádiós képzések, tevékenységek, konferenciák, 

rendezvények) mellett ebben az évben egyik fontos céljának tűzte ki olyan fiatalok képzését, akik 

önkéntes munkával megkönnyítik az egyházak és civil szervezetek jelenlétét a sajtóban. A mozgó 

szakstúdió megvalósítása, melyet ebből támogatásból szeretnének megvalósítani, gyakorlati 

segítséget nyújt nem csak a képzésben, hanem egyházi és civil szervezetek műsorainak az 

elkészítésében. Az alapítvány által működtetett rádió stúdió felszerelése elsősorban az adások 

levezérlésére és műsorok készítésére elegendő és jelenlegi állapotában is felújításra szorul. A 

pályázat jól átgondolt, kidolgozott, a költségtételek és azok indokolása tökéletesen alátámasztja a 

szakmai projekttervet, a mozgó stúdió elemeit alkotó berendezések mindegyikéhez csatoltak egy 

árajánlatot a beszerzéshez. A mozgó stúdió beszerzésére 3.750.000 Forintot igénylenek, melyhez 

1.791.977 Forint saját költséget tudnának biztosítani. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 8 093 977 3 093 977 5 000 000 800 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

42/2011 Téka Alapítvány Szamosújvár
A téka szórványközpont 

infrastruktúrájának fejlesztése

A kért támogatás célja: a szórvány kollégium befogadó kapacitásának növelése, két újabb lakószoba 

kialakítása és bebútorozása, felszerelése, valamint a kollégium működéséhez, a művelődési központ 

projektjeinek és a felnőtt-képző programhoz szükséges egy színes nyomtató vásárlása. A 

költségtervet beleillik szakmai tervbe, tételes indoklása alátámasztja a jelölt összegeket. Az 

eszközbeszerzés megtervezett, kidolgozott.

112 8421341 0211 2 062 500 2 062 500 900 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

409/2011 Szent Gellért Alapítvány Szentegyháza
Rehabilitáció, foglalkoztató 

hátrányban, fogyatékkal élőknek

A Szent Gellért Alapítvány Szentegyháza és Székelyudvarhely, illetve azok környékén fogyatékkal élő 

gyermekek és szüleik, gondozóik oktatását, képzését végzik társadalmi integrációjuk és egyéni 

fejlesztésük érdekében. A projektterv szerint a képzési központ felújítását végeznének: épületen 

belüli akadálymentes mozgás biztosítása, speciális mosdó, mozgásterápiához alkalmas padlót stb. 

További fejlesztési célként számítástechnikai és sokszorosító eszközök beszerzését tervezik, amivel a 

képzést segítenék. A költségterv illeszkedik a szakmai tervhez, azonban az összegek indoklása 

kidolgozatlan.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421391 0211 3 325 000 1 400 000 1 925 000 700 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

319/2011 Szabó Dezső Egyesület Kolozsvár
Református Kollégium Óvodájának 

elindítása

A pályázó jelen pályázatát a Kolozsvári Református Kollégiummal közösen fogja megvalósítani. A 

meglévő és működő Református Kollégium két termét alakítanák át óvodai funkciót betöltő 

termekké. A két terem összesen 80 négyzetméter, amely ideális 25 fő (gyermek) óvodai képzéséhez. 

A projekt keretén belül a meglévő két terem felújítása történne meg, ezen belül az ablakok és ajtók 

cseréje, termek újrafestése, valamint a padlózat átcsiszolása, illetve a mellékhelységek rendbetétele 

történne meg. A felújítás után történne a kellékek és bútorok beszerzése az óvoda szeptemberi 

megnyitásához. A pályázat átgondolt, kidolgozott, a költségtételek és azok indokolása alátámasztja 

a szakmai projekttervet, a cél megvalósítható. A támogatást a bútorok beszerzésére (900 000 Ft) és 

a felújítási munkálatokra (1.300.000 Ft) kérik. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0210 2 500 000 300 000 2 200 000 900 000
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Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

334/2011

Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége 

Szováta

Szováta
Teleki Oktatási Központ 

eszközbeszerzése

A Teleki Oktatási Központ, mint a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos 

módszertani központja, nagyon sok képzés megszervezésében működik közre, vagy ad otthont 

ezeknek. Mint ilyen intézmény, három nagyobb előadóteremmel is rendelkezik, melyek 

elengedhetetlen kelléke a projektor (3db), vetítővászon. 

1101 8421331 0110 620 000 620 000 600 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

371/2011
Vigadó Kulturális 

Alapítvány
Kézdivásárhely

Technikai beruházás a működés 

hatékonyságának érdekében

A kézdivásárhelyi Városi Színház hang- és fénytechnikai, valamint az irodák számítógépparkjának 

fejlesztése. Cél: professzionális szintű munkalehetőséget biztosítani az eljövendő produkciók 

megalkotására, így nő a színház népszerűsége, még több látogatót vonz a színpad elé. A költségterv 

alátámasztja a projektet, a beruházástételek részletezettek, az indoklás kidolgozott. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 1 955 570 352 564 1 603 006 800 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

343/2011
Kincses Kolozsvár 

Egyesület
Kolozsvár

Erdély közösségépítő szervezeteinek 

eszközfejlesztése

A projekt megfogalmazása Erdély legrangosabb és legismertebb közművelődési, ifjúsági 

egyesületeinek közös problémájából ered, a korszerű infrastruktúra hiányából oktatási, képzési 

programjaik megvalósításakor.Ezek a szervezetek (EMNT, KMDSZ, MIT) az esetek 90%-ban 

forrásaikat dologi kiadásokra fordítják, mivel saját eszközeik hiányában külső szolgáltatásokat 

vesznek igénybe programjaik lebonyolításához. Jelen pályázat célja, hogy megfelelő infrastrukturális 

berendezést biztosítson mind a kisebb, mind a nagyobb oktatási, közösségépítő, szórakoztató 

jellegű programok megszervezéséhez. Eszközfejlesztés részeként a következőket vásárolnák meg: 

projektor, hangfelszrelés, multifunkcionális, nagy kapacitású nyomtató, 40 drb kiállítási stand. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 4 781 000 1 200 000 3 581 000 2 300 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

309/2011
Harmonia Cordis 

Egyesület
Marosvásárhely

6. Harmonia Cordis Nemzetközi 

Klasszikusgitár-fesztivál

A klasszikusgitár fesztivált az interkulturális értékek és párbeszéd jegyében rendezik meg évek óta. 

Magában foglal művészi képzéseket (dzsessz- és klasszikusgitár mesterkurzusok), zenei szólóesteket, 

kamarazene-koncerteket és a Marosvásárhelyi állami Filharmóniával közös koncertet. A koncertekre 

a belépés díjtalan, az összes műsort élőben közvetítik honlapjukon. 5000 résztvevőre, a kurzusokon 

200 diákra számítanak, a tágabb célcsoportot 15000 főre becsülik. Ktsgterv: tiszteletdíjak, szervezési 

költségek (kommunikáció, fogyóanyag), étkezés, szállás, utaztatás, médiakiadások, egy laptop 

beszerzése web camerával. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 10 252 663 1 943 460 3 870 829 4 438 374 800 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

330/2011
Mini Jazzfesztivál 

Egyesület
Csíkszereda Harmadik Mini Jazzfesztivál

Harmadik alkalommal megrendezésre kerülő jazzfesztivál a csíkszeredai Mikó vár udvarán. A 

rendezvény célja magas szellemiségű zenei műhely létrehozása kiemelkedő színvonalú romániai és 

magyar zenei produkciók, rendkívüli jazzmuzsikusok bemutatásával, egyre több közönségréteg 

megszólítása és bevonása a kortárs jazzmuzsika világába. Az idei fesztivál 6 zenekart és 29 művészt 

lát vendégül, kb. 1000 látogatóra számítanak Hargita és Kovászna megyéből . A fesztivál 

főszervezője és megálmodója Szilágyi Eleonóra jazzénekes. Ktsgterv: előadók tiszteletdíja, 

útiköltsége, 40 perces fesztiválfilm készítés, kommunikáció, fogyóanyag. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 3 840 800 212 000 1 128 800 2 500 000 800 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

418/2011
Partiumi Keresztény 

Egyetem Diákszervezete
Nagyvárad PKED Gólyatábor 2011

10.-ik éve kerül megrendezésre a Partiumi Keresztény Egyetem gólyatábora, mely az első éves 

hallgatók beilleszkedését segíti elő. A tábor az ismerkedésről szól, melyet csapatjátékokkal tesznek 

színesebbé. 12 szervező és 70 diák vesz részt. A gólyatábor résztvevői közül kerülnek ki majd a 

diákszervezet aktív tagjai, ezért kiemelten fontos a szervezők szempontjából. A költségterv 

alátámasztja a szakmai leírást. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421391 0610 1 000 439 400 176 600 263 400 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

91/2011 “HÁLÓ” Egyesület Csíkszereda Kárpát-medencei Háló tábor

A Háló mozgalom legnagyobb, évente megrendezésre kerülő rendezvénye a Kárpát-medencei Háló 

tábor, amelyet 2011-ben az Erdélyi Háló Egyesület szervez, Marosfőn, 2011 júl. 31-aug. 7 között. 

Témája:Kereszténység és magyarság az európai jelenlét és szolidaritás tükrében A táborba 350 fő 

érkezését várjuk, öt országból, amely négy altáborral fog működni: felnőtt, ifi, tini és gyerek. A 

tematikus szakmai előadások, kulturális, vallásos jellegű programok segítik a résztvevőket, hogy 

növeljék készségeiket a lokális és az összmagyarság problémáinak megoldásban, aktívan vegyenek 

részt a közösségi életben. Költségterv: szállás, étkezés (350 fő x 7 nap), hangosító berendezés, 

számítógép vásárlás, mely a tábori újság szerkesztéséhez szükséges. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421391 0610 12 384 532 7 484 532 4 900 000 1 200 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

111/2011
Ferences 

Rendtartományfőnökség
Kolozsvár

Erdélyi ferencesek által szervezett 

nyári ifjúsági programok

A projekt célja: az erdélyi ferencesek által szervezett nyári programok támogatása. Összesen hat 

olyan programról van szó, amelyek helyszíne Csíksomlyó és környéke , s amelyek különböző 

korosztályokat (kisiskolásoktól kezdve fiatal családosokig) céloz meg (összesen kb. 300 fő), azzal a 

céllal, hogy a ferences lelkiséget jellemző olyan vonások (természetszeretet, az egymással való 

kiengesztelődés/megbocsátás,, a közösség stb.) továbbadását tegye lehetővé, amelyek 

nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Erdély földjén élők felelősebben kivegyék részüket 

az itteni társadalom alakításában.A hat program a Családos tábor, Ferences biciklitúra, Assisibeli 

tapasztalat, Ferences Ifjúsági Zarándoklat, Szent Ferenc Iskolája, Fiú-csapat tábor. A pályázat jól 

megírt, jól struktúrált, a célok aés tevékenységek összehangabn vannak egymással. A támogatásból 

a következő költségekre fordítanának: irodaszerek, kisebb eszközök, szállítás és útiköltség, szállás, 

étkezés, médiakiadások, illetve a táborozáshoz szükséges nagy bogrács és sátor beszerzése. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0510 9 400 000 3 000 000 1 700 000 4 700 000 1 000 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

294/2011 Magyar Ifjúsági Tanács Kolozsvár
XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

és Diáktábor

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) idén negyedik alkalommal szervezi meg a XXII. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemet és Diáktábort az erdélyi Tusnádfürdőn, a Kisebbségekért - Pro Minoritate 

Alapítvány társzervezésében. A 22. alkalommal megrendezésre kerülő nyári szabadegyetem 

alkalmat teremt érdembeli viták folytatására a térség társadalmi és politikai kérdéseiről, különös 

tekintettel a többség és kisebbség viszonyát érintő problémakörre. A rendezvény hídszerepet tölt 

be melyen keresztül a döntéshozók és a fiatalok illetve különböző országok politikusai közelebb 

kerülhetnek egymáshoz. A pályázat jól megírt, a célok világosan megfogalmazottak, a költségtételek 

indokoltak és arányosak. A támogatás összegéből a meghívott zenekarok tiszteletdíjait (Magna Cum 

Laude, Edda Művek, Intim Torna Illegál, Role) valamint a MIT tulajdonában lévő szervezői autó 

kiszállási költségeit szeretnék fedezni. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0810 52 393 500 1 000 000 46 393 500 5 000 000 4 000 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

394/2011
Bölöni Unitárius 

Egyházközség
Bölön Erdővidék az én hazám Fesztivál

A projekt fő célja a hagyományaink bemutatása és ápolása az ifjak bevonásával, emellett az 

erdővidéki ifjúság és egyházi élet fellendítése. A rendezvény 3 napja alatt 800-1000 érdeklődőt 

várnak. A programra meghívottak: erdővidéki ifjúsági egyesületek képviselői, kulturális és előadások 

házigazdái, közművelődési és sport rendezvények lebonyolítói, néptánc találkozó résztvevői. A 

program költségterve illeszkedik a szakmai tervhez, az indoklás kidolgozott és alátámasztja a 

megjelölt összegeket. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 5 493 548 563 021 4 930 527 1 500 000

2011. 07. 14. 9
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Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

416/2011 Albin Alapítvány Nagyvárad
Yuppi Tábor: Élményterápia krónikus 

beteg gyerekeknek

A Mezősályiban szervezett „Yuppi tábor” egy élményterápiás rekreációt nyújt krónikus beteg 

gyermekek számára. A tábor célkitűzése: az erdélyi magyar krónikusan beteg gyerekek és kamaszok 

énképének és önbizalmának növelése, hogy a kórházi élményeiket sikeresen feldolgozhassák, erőt 

kapjanak az életük megvalósításához. A 10 napos táborban résztvevők száma 35 cukorbeteg 

gyermek, korosztályuk 13-17 év közötti. A költségterv a szakmai feladatokat igazolja, a tételes 

indoklás alapvetően alátámasztja költségtervben jelölt összegeket. A kért támogatás keretein belül 

kívánják a tábor közel teljes eszközbeszerzését végrehajtani. Menedzsment költségek esetében az 

összeg, túlzó, és nincs összhangban a szakmai tervvel. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0610 5 674 594 3 176 000 2 498 594 700 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

288/2011
Romániai Evangélikus-

Lutheránus Egyház
Kolozsvár Evangélikus Szórvány Ifjúsági Tábor

Az Evangélikus-Lutheránus Egyház által szervezett ifjúsági tábor 35 szórványban élő 12-14 év közötti 

gyerek részére valósul meg. A nemzeti és vallási önazonosság megerősítése, irodalmi, helytörténeti, 

népművészeti ismeretek átadása mind részét képezik a programnak. A fiatalok Isten jelenlétéről, 

országáról, akaratáról, mint a számukra kijelölt értelmes és pozitív életcélról tanulhatnak, képzett 

teológusok előadásában. A szokásos tábori költségek finanszírozására kérik a támogatást, szerény 

költségvetéssel, szokásosnál nagyobb önerővel, kidolgozott szakmai tervvel rendelkeznek. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0511 949 600 327 600 622 000 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

326/2011 Udvarhelyi Fiatal Fórum Székelyudvarhely
XXII. Tusványos szabadidős és 

kulturális programjai

Az Udvarhelyi Fiatal negyedik éve társszervezője a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

rendezvénynek, felvállalva a tábor délutáni kulturális és szórakozás jellegű programcsomagjának 

összeállítását és megvalósítását. A diáktábor fontos, közönségcsalogató programpontjai a 

szabadidős, kulturális illetve zenei rendezvények, valamint a különböző sport és egyéb csapat 

vetélkedők, ahol minden fiatal aktív részese lehet a tábor életének. Célcsoport: a résztvevők száma 

5 nap alatt eléri a 25-30.000. főt. Ktsgterv: fellépő zenekarok tiszteletdíja, szállása, étkezése, 

színpadi eszközök bérlése, reklám, szervezési költségek (kommunikáció, fogyóanyag). 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 5 550 000 550 000 5 000 000 3 000 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

321/2011 Pro Ruris Egyesület Mezőmadaras
II. Székely-mezőségi hagyományőrző 

ifjúsági néptánc tábor

A Mezőség sajátos néptáncrendjére alapul a tábor, melynek résztvevői 150 iskoláskorú gyermek a 

Székely Mezőség falvaiból (Mezőzáh, Mezőméhes, Mezőörményes, Fekete, Kissármás-Bánffytanya, 

Száltelek, Nagysármás,Mezőbánd, Mezőmadaras, Szénáságy, Mezőpanit, Kúnmadaras, Bácsmadaras, 

Backamadaras, Csíkmadaras). A néptánc-, népdal oktatás, kézműves tevékenységek által fiatalok 

néptánc ismerete gyarapodik, a magyar tánchagyományok ismerőivé válnak, mely erősíti nemzeti 

öntudatukat. Kiemelkedően költséghatékony táboroztatási program. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0411 2 228 000 878 000 100 000 1 250 000 500 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

284/2011

Kis-Küküllő Térségi 

Társulás Balavásártól-

Szovátáig

Erdőszentgyörgy Hídhálóban segítve

Az egyesület kilenc önkormányzat területén fejti ki tevékenységét (Balavásár, Gyulakuta, Havad, 

székelyvécke, Erdőszentgyörgy,Makfalva, Kibéd, Sóvárad, Szováta), felnőttoktatással, otthoni 

idősgondozással foglakozik. 2006-ban indították speciális programjukat, melynek keretén belül 

mára a magyar közösségek 80 sérült személyével foglalkoznak (társadalmi beilleszkedést segítő, 

egészségügyi-rehabilitációs, tanácsadó programok). A pályázat ezen tevékenységhez szükséges 

segéd eszközök beszerzésre irányul. (kerekesszék, járókeret, bot stb.) 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 1110 1 090 067 53 400 1 036 667 500 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

425/2011

Királyhágómelléki 

Református Ifjak 

Szövetsége

Nagyvárad Romboljuk le a falakat!

A pályázat célja egy olyan 6 napos, 350-400 résztvevővel rendelkező tábor megszervezése, ahol a 

hátrányos helyzetű fiatalok megkülönböztetés nélkül lehetnek együtt más fiatalokkal, miközben 

érezhetik, hogy ők is a társadalom teljes jogú tagjai. A tábor megszervezése már több évre tekint 

vissza, az előző évekhez hasonlóan ökumenikus szellemben kerül megrendezésre. A család, szociális 

élet és egyéb témakörökben elhangzó előadásokon kívül táncház, filmklub és koncert szervezéséről 

is gondoskodtak a rendezők. A támogatást nagymértékben a résztvevők sátorozására és étkezési 

költségeire használnák fel. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0610 5 117 490 2 463 490 2 654 000 500 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

329/2011

Diakónia Keresztyén 

Alapítvány 

Sepsiszentgyörgyi Fiók

Sepsiszentgyörgy Együtt Tábor - fogyatékkal élők tábora

A Diakónia Keresztyén Alapítvány „Nappali megőrző és munkaterápiás foglalkoztató” programjában 

(Írisz Ház) résztvevő fogyatékkal élő fiatalok és a szórványban (Hunyad és Fehér megyében) élő 

fogyatékkal élő társaik (40-45 fő), egy integrációs céllal létrehozott nyári táborozáson vennének 

részt Algyógyfürdőn. Célok: készség- és képességfejlesztés, fiatalok önállósodási folyamatának 

segítése, szülők tehermentesítése, inspirálni a szórványban egy hasonló célkitűzéssel tevékenykedő 

szervezet létrejöttét. Kis költségvetésű, jól kidolgozott program. 

112 8421391 0610 665 087 665 087 500 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

276/2011 PanArt Egyesület Dézs XI. Erdélyi Gitártábor

Az Egyesület 2011 óta évente megrendezi az Erdélyi Gitártábort, mely hagyományteremtő jelleggel 

bír, mivel Erdélyben, de még Romániában sem volt ilyen jellegű tábor vagy rendezvény az elmúlt 10 

évben. A tábor fő célja a gitár szerelmeseinek való olyan fokú egy hetes oktatása, melyet 

autodidakta módon nem tudna elsajátítani. A táborra jellemző a színvonalas elméleti és gyakorlati 

oktatás, 6 különböző zenei stílusban, zeneelméleti és hangtechnikai szemináriumok, a közönség 

által ismert és elismert helyi művészek részvételével. újdonság lesz ebben az évben a zenekari 

gyakorlat és a tábori rádió. Célja egy nem csak erdélyi de egy európai színvonalú kulturális 

rendezvény szervezése. A pályázat szakmai projektterve rendkívül jó, viszont kicsit gyenge a 

költségterv tételes indoklása. A költségtervek reálisak és megalapozottak. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0210 1 707 000 240 000 1 467 000 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

273/2011
Erdélyi Gondolat 

Egyesület
Zetelaka 4. Erdélyi Vándoregyetem

Az ErGo Egyesület evvel a pályázattal egy négy napos, Erdélyi Vándoregyetemet szándékozik 

megvalósítani közéleti témák irányába érdeklődő fiatalok részére, átfogó célja egy interdiszciplináris 

szellemi műhely létrehozása, közéleti problémák iránt érdeklődő fiatal értelmiségiek összehozása az 

erdélyi kérdések megvitatása és megoldásukhoz való hozzájárulás érdekében. A tábor 

programjában szerepelnek plenáris- és szekcióülések, és a filmvetítések, gasztronómiai estek, 

borkóstolók, koncertek. A támogatást a rendezvényszervezéshez kötődő adminisztratív költségekre, 

szállás, étkezés, utazási költségekre valamint eszközfejlesztésre (laptop, vetítővászon, 

multifunkcionális nyomtató) kívvánják fordítani. A pályázat jól kidolgozott, végiggondolt, a célok 

megvalósíthatók, a költségek indokoltak és alátámasztottak, viszont a szakemberek akiket bevonnak 

inkább az egyesülethez kötődik, saját , régi munkatársaikat akarják bevonni. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0610 6 163 571 1 944 071 4 219 500 600 000

2011. 07. 14. 10
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Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

265/2011

Madarasi-Feketei 

Református 

Egyházközség

Feketelak
Anyanyelvünk megőrzése és ápolása a 

szórvány gyülekezetben

A madarasi-feketei szórványban élő gyermekek nyelvi hátrányban élnek. Már óvodás korukban 

kénytelenek román óvodába járni az I-IV osztályt összevontan, egy teremben, egy tanítónővel 

tanulják végig, ahol nem jut elég idő a nyelv fejlesztésére. A tábor célja, hogy a hibákat kiküszöbölje 

és nyelvismereti többletet nyújtson a helyi és a Madarasi- Fekete református gyülekezetéhez 

tartozó két másik falu szórványgyülekezetéből (Mezőkapus, Száltelek) jövő gyermekek számára. 28 

fő mezőmadarasi táboroztatásának költségeire pályáznak, emellett egy asztali számítógép és 

nyomtató beszerzését tervezik. 

112 8421331 0211 1 906 000 160 000 1 746 000 500 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

426/2011

Királyhágómelléki 

Református 

Egyházkerület

Nagyvárad
Cigány és magyar gyerekek közös 

nyaraltatása

A halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekek számára szervezett nyári tábor 

remekül illeszkedik az iskolai törekvésekhez, a tábor folyamán szervezett programok kiegészítik az 

iskolai tevékenységeket. 10 roma és 10 magyar gyerek részvételével és 5 felnőtt kísérő bevonásával 

budapesti élményekkel (, múzeumlátogatás, állatkert stb.)gazdagítanák a nagyváradi gyerekeket, 

akik közül sokan még a város határain kívül sem jártak. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421391 0610 975 000 60 000 915 000 500 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

377/2011
Kolozsvári Magyar 

Baptista Gyülekezet
Kolozsvár

Mozgássérülteket táboroztató egyházi 

program

A pályázó célja a 2007. óta tartó táboroztatási program folytatása. A nyári tábor egy hétig tart, 11 

mozgássérült gyerek/fiatal és kísérőik a célcsoport. Ez a 2011. évben a szervezőkkel együtt 27 főt 

jelent. A pályázat célja, hogy ezeknek a magyar anyanyelvű gyermekeknek lehetőséget nyújtsanak az 

anyanyelvápolásra, készségeik fejlesztésére és a kapcsolatteremtésre. A programok célzottan nekik 

készülnek, a lebonyolítók szakemberek. A pályázat jól felépített, a számszerűsíthető eredmények 

viszont nincsenek kimutatva. A költségterv átgondolt, az indokolás alátámasztja a tételeket. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0610 700 000 50 000 650 000 500 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

298/2011
GroundFloor Group 

Egyesület
Kolozsvár

Trans-Contact, 6. Nemzetközi Kontakt 

Improvizáció Fesztivál

Az Trans-Contact, Nemzetközi Kontakt Improvizáció Fesztivál hatodik alkalommal kerül 

megrendezésre Kolozsváron. Egyedülálló táncművészeti képzési formáról van szó, amely ötvözi a 

műhelymunka, intenzív kurzusok, előadás és szabad tánc eseményeit és amely egyaránt szól, profi 

előadóművészeknek (színészeknek, táncosoknak) és önmagukat táncban kifejezni vágyó 

műkedvelőknek. Az eddigi kiadások során 39 oktató járult hozzá a mintegy 350 résztvevő szakmai és 

személyes fejlődéséhez. A pályázat nagyon jól megírt, jól strukturált, megfelelő szakemberekkel 

kíván együtt dolgozni, a költségtételek is indokoltak és megalapozottak (talán a szállásköltség 

magasabb az átlagnál). Viszont az egész rendezvény egy nagyon szűk rétegnek szól. 

1101 8421331 0110 3 000 500 160 000 480 000 2 360 500 500 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

348/2011

Magyar Ifjúsági 

Szervezetek Szövetsége - 

MISZSZ

Székelyudvarhely
IV. MISZSZ programsátor a 22. 

Tusványoson

Az MISZSZ hagyományos társszervezője a Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek. Negyedik alkalommal 

jelennek meg saját rendezvénysátorral, ahol színes témavilágot felvonultató ifjúsági közösségépítő, 

kulturális, oktató-nevelő, és a szabadidő aktív eltöltésére teret adó programokat kínálnak. 

Elsődleges célcsoportjuk a MISZSZ ernyője alá tartozó 22 tagszervezet együttműködésének, közös 

gondolkodásának erősítése, ezt a hagyományőrző-kulturális programok mellett tartott képzések és 

előadások biztosítják. Tágabb célcsoport a Tusványoson megforduló 25-30.000. zömében fiatal 

látogató. Ktsgterv: meghívott előadók (70 fő) utazása, szállása, étkezése, a szervezés kommunikációs 

és fogyóanyag költségei, egy nagy teljesítményű laptop, reklám (programfüzet, banner, pólók). 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 5 425 000 425 000 5 000 000 4 000 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

85/2011 Erdélyi Unitárius Egyház Kolozsvár
Gyermek-, szórvány- és konfirmandus 

táborok programjai és e

A pályázó 4 tábort szeretne megvalósítani: 3 gyermektábort és egy konfirmandus autóbuszos 

vándortábort 2011. július 4 és 25. között; valamint a tábori eszköztár fejlesztését szeretné 

támogatásként elnyerni. A nemzeti és vallási önazonosságtudat megerősítését célzó táborokat a 

szórvány tudatos felkarolása és a hatékony foglalkozásra néző korcsoportos bontás mentén négy 

kiírásban kívánják megvalósítani, mintegy 300 gyermeket és fiatalt érve el, 29 táborvezetővel. A 

tábori eszköztár-fejlesztés keretén belül hangosbeszélőt, monitort, hangszereket, irodabútort, 

színes nyomtatót, szkennert, hordozható számítógépet, videoprojektort és egy digitális kamerát 

szeretnének beszerezni. A pályázat jól kidolgozott, a célok megvalósíthatóak, kellő tapasztalattal 

rendelkezik a pályázó, azonban az eszközfejlesztéshez kért támogatás költsége túlzott. 

112 8421341 0511 6 488 900 1 978 000 4 510 900 1 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

176/2011
Erdélyi Magyar Írók 

Ligája
Kolozsvár

Az Erdélyi Magyar Írók Ligájának X. 

Írótábora

A pályázó idén szeptemberben tizedik alkalommal szervezi meg az Árkosi Írótábort, az erdélyi 

magyar irodalom immár hagyományossá érett éves seregszemléje. Az idei találkozó fő témája a 

tehetséggondozás, a helyi erőviszonyok figyelembe vételével a fiatal erdélyi alkotók felkarolása és 

kapcsolatteremtésének a helyszíne kíván lenni. A tábor keretén belül szeretnének felolvasóestet és 

közönségtalálkozót szervezni a fiatal alkotók jelenlétével az irodalomra nyitott erdélyi értelmiség 

számára. A pályázat jól felépített, a költségtételek indokoltak és megfelelő értékűek, viszont a 

célrendszer és a részcélok nem egyértelműek. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 1 955 000 400 000 1 550 000 1 300 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

84/2011
"Pusztinai Házért" 

Egyesület
Pusztina Pusztinai Nyári Óvoda és Oktatás

Napközis tábor a nyári szünetben, a pusztinai óvodás és iskoláskorú gyermekek részére. Fő 

célkitűzés a magyar nyelvtudás gyakorlása, elmélyítése két pedagógus vezetésével. Egy éves 

tapasztalatuk alapján a kb. 130 fős célcsoportból naponta 60 főre számítanak. Napi egy étkeztetési 

költség teszi ki az igényelt összeg nagy részét (60fő X 60 nap), emellett a pedagógusok bérezése és 

az egyesület program alatti működési költségeire (könyvelés, telefon/internet, takarítás) kérnek 

támogatást, mely részben átfedésben van a "Pusztinai Zenetábor" c. pályázat kapcsán igényelt 

költségekkel.

112 8421331 0211 3 499 935 3 499 935 900 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

382/2011
Erdélyi Ifjúsági 

Keresztyén Egyesület
Kolozsvár

Válts irányt! keresztyén ifjúsági 

fesztivál

Az IKE találkozó 12.-ik alkalommal kerül megrendezésre. A projekt célja egy közösségbe gyűjteni 

azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tartják a Szentírás szerint. A 

fesztivál nevéből is kiderül, hogy a szervezők szerint szükséges az irányváltás, a folyamatos munka 

nem mehet a kulturális és hitélet rovására. Az 1000-1500 fős rendezvényt 100 fős szervezőcsapat 

koordinálja. A költségterv illeszkedik a szakmai tervhez, az indoklás nem teljes mértékben támasztja 

alá a megjelölt összegeket. A szokásos tábori költségek mellett, eszközbeszerzések is szerepelnek.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421391 0510 8 605 000 3 805 000 4 800 000 1 800 000

2011. 07. 14. 11



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

421/2011
Nagykárolyi Magyar 

Görög Katolikus Parókia
Nagykároly

Óvodás gyermekek nyári 

foglalkoztatása

A nagykárolyi óvodás gyerekek nyári foglalkoztatására irányuló program, keresztény értékrend 

figyelembevételével, előreláthatólag 30 gyerek részére, a görög katolikus parókia régi épületében, 

mely 2009.-ben lett részben felújítva. A gyerekek részére kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, 

nyelvórák, kirándulások, bábszínház és egyéb közösségfejlesztő programok kerülnek 

megszervezésre, erre fordítanák a támogatás nagyobb részét. Az eszközbeszerzés keretén belül 

óvodai kisasztalokat, székeket, szekrényeket vásárolnának. A költségterv illeszkedik a szakmai 

tervhez.

112 8421331 0211 1 530 500 200 000 300 000 1 030 500 500 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

363/2011
Szigeti Magyar Ifjúsági 

Szervezet
Máramarossziget

Magyarok a multikulturális 

Máramarosban.

A projekt fő célja elsősorban a magyar kultúra és művészeti értékeinek, valamint történelmének 

népszerűsítése Máramaros más nemzetiségű fiataljainak körében. Egy etnikai csoport egyoldalú 

bemutatása sérülékeny pontja lehet egy múlti-kulturális vidék lakosságának együttélésében. Ilyen 

környezetben objektív előadások szükségesek, ám ez a projektterv alapján nem egyértelmű. Ez egy 2 

napos tábor Szaploncán, az 5 etnikai csoportból 30 főre számítanak, a korosztály 15-30 év közötti. 

Költségterv a projektterv célját szolgálják. Indoklása igazolja az összegeket, ellenben az 

eszközbeszerzés költséghatékonysága nincs alátámasztva, egyes tételek szükségessége kérdéses.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 927 100 187 100 740 000 500 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

349/2011
Fiatal Barótiak 

Egyesülete
Barót Erdővidéki Ifjúsági Napok

Első alkalommal szeretnék létrehozni az ifjúsági napokat, bevonva egész Erdővidék (Baróti-

medence) fiatalságát, továbbá magyarországi és felvidéki testvértelepüléseket. Az erdővidéki 

települések csapatainak két napos versenysorozatát tervezik, emellett kísérő programként 

történelmi és kulturális előadásokat Erdővidékről illetve a testvértelepülésekről, fotókiállítást, a 

Barót patak egy szakaszának megtisztítását közös erővel. Az előadók, résztvevők és meghívottak 

létszáma 500-1000 mozogna. Céljuk a fiatalok közötti összefogás, kapcsolatépítés és ápolás 

elősegítése. Társszervező nem lévén a program mérete csak az esetleges BGA támogatás függvénye. 

Ktsgterv: meghívottak szállása, étkezése, versenyekhez szükséges eszközök, bérleti díjak, előadók 

tiszteletdíja, reprezentáció, promóciós kiadások.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421391 0610 5 894 716 919 034 4 975 682 1 300 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

413/2011 Partitipatio Alapítvány Nagyvárad Partnerségben Tusványosért

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem az erdélyi, sőt a Kárpát-medencei nyár kiemelkedő eseménye, 

egy folyamat mely hatással van a magyar nemzetpolitikára. A rendezvény hídszerepet tölt be, 

melyen keresztül a döntéshozók és a fiatalok, illetve a különböző országok politikusai közelebb 

kerülhetnek egymáshoz. Becslések szerint a táborban megforduló résztvevők száma 30.000-35.000 

főre tehető, 5000 fő részére szálláslehetőséget is biztosítanak a szervezők. A támogatás nagy részét 

az előadók tiszteletdíjának fedezésére fordítanák.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 19 630 000 1 000 000 13 630 000 5 000 000 2 700 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

256/2011
Erdélyi Magyar Ifjak 

Szövetsége
Kolozsvár

VII. EMI-tábor - kulturális, ifjúsági 

rendezvény a Gyergyói-medencében

7. Erdélyi Magyar Ifjak tábor fő célkitűzése az erdélyi magyar fiatalok kulturális, történelmi, közéleti 

ismereteinek bővítése, az aktív polgárság státus felvállalásának elősegítése, a szülőföldön való 

megmaradás gondolatának és a magyarságtudatának az erősítése. A költségterv nagyobb részben 

illeszkedik a szakmai tervhez, beruházási tételek indoklása, költséghatékonysága, szükségessége 

kidolgozatlan. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 7 450 000 3 280 000 470 000 4 555 000 1 800 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

345/2011

Moldvai 

Csángómagyarok 

Szövetsége

Sepsiszentgyörgy
Nyári óvodai és ifjúsági önkéntes 

program

A program hat csángó falu 3-6 éves gyermekeinek napközis jellegű foglalkoztatása a nyári vakáció 

ideje alatt, melynek fő célja a magyar nyelv megismertetése a legkisebb és erre legfogékonyabb 

korosztállyal. A játékos nyelvtanulás azért nagyon fontos, mert Moldvában általában románul 

tanulnak meg először a gyerekek, a magyart passzív nyelvtudásként hozzák magukkal. Második 

alkalommal szervezik meg a nyári óvodát, 20-25 önkéntes fiatal bevonásával, tekintve hogy a csángó 

oktatási program pedagógusai diákokat táboroztatnak vagy szabadságukat töltik. Kb. 250 gyermek 

alkotja a célcsoportot. Kevés információt tartalmaz a pályázat a konkrét lebonyolításról, pl. mely 

falvak vannak bevonva, hol lesznek a foglalkozások, milyen ütemterv szerint stb. Ktsgterv: az 

igényelt összeg 80%-át étkezésre fordítanák, emellett telefon, szállítás, fogyóanyag költségekkel 

számolnak. 

112 8421331 0211 3 850 000 3 850 000 300 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

60/2011 Thalia Alapítvány Csíkszereda
Csíksomlyói magyar passió c. 

misztériumjáték Csíkszeredában

A Csíksomlyói magyar passió c. misztériumjáték A győri Evangélium Színház és a Forrás Színház 

közös produkciója, mely július 3-án kerül bemutatásra Csíkszeredában. Az 1751., az 1752., az 1759. 

és az 1766. évi csíksomlyói misztériumok, valamint egy ismeretlen helyről származó passiójáték 

felhasználásával a darabot Katona Imre írta színpadra, Szarka Gyula (Ghymes Együttes) zenéjével, 

Demcsák Ottó Harangozó-díjas balett művész koreográfiájával, Pataki András rendezésében. 

Célcsoport: helyi és térségi lakosság, a helységben tartózkodó turisták. Ktsgterv: a társulat tagjainak 

(50 fő) szállása, szállítása, étkezése. A pályázat több helyen (helyi szakemberek, számszerűsíthető 

eredmények, kockázat leírás) kidolgozatlan. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 1 500 000 1 500 000 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

388/2011 Vox Iuventutis Egyesület Tusnádfürdő
A Szent Anna Ifjúsági Központ zöld-

ifjúsági programjai

2010-ben alakult Tusnádfürdőn a Szent Anna Ifjúsági Központ, főbb tevékenységi köre a 

környezetvédelem, non-formális oktatásnevelési- és személyiség formáló rendezvények 

lebonyolítása. Összetett, több rendezvényen vállalnak egymástól független tevékenységet. 

(Tusványosi Vásárnapok, Tusványosi Szabadegyetem, Alcsíki Nagy Olajgyűjtés, filmklub, hétvégi 

ifjúsági tevékenységek). 130.000.-Ft értékben a központ villamoshálózatának felújítására kérnek 

támogatást. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421391 0610 1 881 071 785 669 191 083 904 319 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

391/2011
Bibliofil Alapítvány 

Kulturális Egyesület
Székelyudvarhely Kulturális programok Tusványoson

Bibliofil Alapítvány Kulturális Egyesület a 22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

keretében kulturális sátrat működtet. Cél: olyan közeget biztosítani, ahol helyet kapnak erdélyi 

magyar költők, írók, műfordítók művei és színházi témájú előadások zajlanak. Továbbá az erdélyi 

magyar diákságnak lehetőséget biztosítani, hogy neve szakemberekkel találkozzanak, nekik 

kérdéseket tehessenek fel kötetlen formában. Azonban a projektterv nem részletezi a szakemberek 

névsorát. A költségterv illeszkedik a szakmai tervhez, azonban egyes összegek túlzóak és indoklásuk 

kidolgozatlan. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0610 7 330 000 500 000 1 892 500 4 937 500 3 000 000

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

397/2011 Figura Társaság Gyergyószentmiklós
A Figura Stúdió Színház új 

gyerekelőadásának létrehozása

A gyergyószentmiklósi Figura Színház repertoárján 25 éve gyermek- és ifjúsági előadások is jelen 

vannak. Andersen-Svarc: Hókirálynő c. előadását szeretnék színpadra állítani, ehhez kérik a 

támogatást. A költségterv illeszkedik a vállalt szakmai tervhez, a kiadások a személyi kiadásoktól az 

eszközbeszerzésekig. Az összegek indoklása kidolgozott. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 2 580 000 350 000 2 230 000 800 000

2011. 07. 14. 12
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Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

341/2011
Erdélyi Ifjúsági 

Keresztyén Egyesület
Kolozsvár Zengjed a dalt - daloskönyv kiadása

A pályázó célja daloskönyv kiadása, melynek előzménye a "Jöttünk énekelni" és a "Dícsérlek Téged" 

című könyvek megjelentetése. A kiadást igényfelmérés előzi meg, a benyújtott igények alapján 

készül el az énekeskönyv, mely gitárkíséretet és akkordtáblázatot is tartalmaz és az oktató CD-t. A 

kiadványt 1000 példányban kívánják megjelentetni. A pályázat szakmailag alátámasztott, 

kidolgozott, a költségtételek részletezése és indokolása azonban nem teljeskörű.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 2 395 000 945 000 1 450 000 700 000

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

385/2011 Bekecs Táncegyesület Nyárádszereda A trilógia táncszínházi előadás és turné

A Bekecs Néptáncegyüttes a hagyományőrző egyesületi keretekből kilépve egy táncszínházi előadást 

terveznek. A támogatást 20 napos tánctáborra, a táncosok új viseletére és 3-3 napos Nyárádmenti 

és Székelyföldi turnéra kérik. A költségek tartalmaznak még eszközfejlesztést, aminek indoklása nem 

egyértelmű.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 4 383 430 200 000 2 334 430 1 849 000 500 000

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

555/2011
Minerva Művelődési 

Egyesület
Kolozsvár

A Szabadság napilap szerkesztőségi 

eszközfejlesztése

A kolozsvári Szabadság napilapot kiadó kft. a Minerva Művelődési Egyesület 100 %-os tulajdonát 

képezi. A lap szerkesztősége a Minerva kolozsvári Jókai utcai székházában működik, amely székház 

komplex rehabilitálása 2009 óta egyesületünk prioritása. Idén szeptemberig felújítjuk a székház 

emeleti része, amelyben a Szabadság szerkesztőségi irodái találhatók. A felújítás nyomán a 

Szabadság több mint negyven éves, tönkrement bútorzatát is szeretnénk helyettesíteni, a 

szerkesztőséget öt új számítógéppel, valamint egy korszerű telefonközponttal felszerelni. Ezáltal a 

kiadvány minőségét is emelnénk. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 1110 6 000 000 1 000 000 5 000 000 600 000

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

354/2011
Váróterem Projekt 

Egyesület
Kolozsvár Maratoni Sorsjáték

A pályázó egy, a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül szervezendő, 12 órás színházi improvizációs 

előadást kíván szervezni 2011. augusztus 19-én. Az előadás Kolozsvár főterén kerül megrendezésre, 

nyílt sátorban. Az előadás fő célja felhívni a figyelmet a színház rendkívül fontos szerepére a mai 

társadalomban. A pályázat közepesen jól megírt, helyi szakembereket vonnak be, de a célok nem 

világosak. A pályázatból számos eszközbeszerzést szeretnének eszközölni, többek között fénypultot, 

fénytechnikát, laptopot, vetítőt. 2010-ben pályáztak először, de nem részesültek támogatásban. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0410 1 438 139 110 000 1 328 139 800 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

222/2011
Közös Igazgatású Magyar 

Tanítási Nyelvű Iskola
Szenc

Iskolai történelmi - tanulmányi 

kirándulás - Ópusztaszer

Az iskola a magyar történelem oktatását szeretné kirándulásokkal kiegészíteni. Így 2011. szeptember 

22-24 között Ópusztaszerre szerveznek kirándulást, ahol pótolni tudják azokat az ismereteket, 

amelyeket a tanítási órákon nem tudnak az időhiány és a tanterv keretei miatt megtanítani. A 

kiránduláson részt vesz az iskola összes diákja 69 fő és az előadók valamint a kísérőtanárok, 

összesen 75 fő. A pályázat jól felépített, a költségterv alátámasztott. 

111 Határon túli magyarok oktatási programjai8421331 0220 1 930 556   386 111   1 544 444   800 000 

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

220/2011

Szlovákiai Magyar Szülők 

Szövetsége Iskolai 

Tanács Nagyszarva

Nagyszarva
Iskolai történelmi emlékhelytúrák - 

Budapest, Ópusztaszer

A Szülői Szövetség 1997-től a Nagyszarvai Alapiskola mellett működik. Két tanulmányi kirándulást 

terveznek, egyiket a tanév végén, melynek célja Budapest nevezetességeinek megtekintése, a 

másikat augusztus végén Ópusztaszerre. A konkrét időpontok nincsenek feltüntetve. Ezekkel a 

programokkal szeretnék kiegészíteni a tanulók történelmi tudását. Mindkét alkalommal a 

résztvevők száma kb. 50-50 fő. Az igényelt támogatás alátámasztott, melyet az utazási, étkezési és 

belépődíjak költségeire kérik.

111 Határon túli magyarok oktatási programjai8421331 0220 1 604 000   502 000   1 102 000   700 000 

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

267/2011

Szlovákiai Magyar 

Protestáns Oktatási és 

Közművelődési Egyesület

Komárno
Tehetséggondozó szaktáborok a 

művészetek eszközeivel

Az Egyesület 2008. decemberében alakult meg. Fő célja a hazai, a környező országokban és Európa 

más országaiban, valamint a tengeren túlon élő magyar értelmiséggel oktatási, tudományos, 

művészeti és vallási kapcsolatok ápolása és a protestantizmus szellemi értékei és az ökumenikus 

gondolat fejlesztése és terjesztése. A nyár folyamán három szaktábort rendeznek: 1). 2011.07.02-

2011.07.07 vers- és prózamondó tábor, mely nemcsak Jókai Mór életútjával és emlékhelyeivel 

ismerteti meg a gyerekeket, hanem felkészíti őket a versenyekre is. Kb.40-50 gyereket várnak az 

előző év tapasztalatai alapján. 2.). 2011. július 11-16 között II. Liszt Ferenc zenei szaktábor egyetemi 

hallgatók és zenepedagógusok részére. Az Liszt életútját bemutató előadások mellett műveltségi 

vetélkedőn is összemérhetik tudásukat illetőleg elsajátíthatják a kórusműveket, dalokat, melyet a 

komáromi református templomban a Liszt hangversenyen bemutatnak. 3.) 201.07.03-07.08 között 

képzőművészeti szaktábor. 4x 90 perces foglalkozások az alsó és felső tagozatos gyerekek számára. 

Célja az élményszerű vizuális nevelés, tehetségek felkarolása. Tervezett létszám: 30 fő. A programok 

megvalósításához hordozható számítógépet, nyomatót, székeket szeretnének beszerezni 808.500,- 

Ft értékben. A költségtételek megfelelően alátámasztottak. 2009-ben a szervezet működtetésére 1 

M Ft, 2010-ben szakoktatási programjaira 1 M Ft, szórványprogramjára 810.000,- Ft támogatásba 

1101 8421331 0120 5 000 000   5 000 000   1 250 000 

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

269/2011
Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége
Komárno

SZMPSZ XX. Nyári Egyetemei és XII. 

Tanévnyitója

A szervezet 3 rendezvényének lebonyolításához kér támogatást. 1.) 2011. július 11-16 között tartják 

meg az 1992 óta minden évben megrendezésre kerülő Jókai Mór Szabadegyetemet a pedagógusok 

részére, melyen 8 szakcsoportnak 30 órás továbbképzéseket tartanak. Ebből 4 akkreditált képzés. A 

képzés célja új kompetenciák és módszertani eljárások átadása, a pedagógusok részére. Létszám: 

200. fő. 2.) Az I. Rákóczi Szabadegyetemet 2011. július 25-29 között tartják, melynek célja a tanárok 

közötti kapcsolatteremtés és eszmecsere, melyet neves előadók előadásai Szinesítenek. Várható 

létszám: 50-60 fő. 3.) 2011. augusztus 29-én 12. alkalommal szervezik meg az Országos tanévnyitó 

ünnepséget, melyet idén Rozsnyón a helyi Székesegyházban tartanak. A pályázat jól felépített, 

költségtételek megfelelően alátámasztottak. Kockázatkezelési terv és önerő nincs. 2010-ben 

továbbképzési programjaira 8 M Ft támogatásba részesült. 

1101 8421331 0120 9 500 000 4 500 000 5 000 000 2 750 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

261/2011
Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség
Dunaszerdahely

Az SZMCS IV. Szövetségi Nagytábora és 

kísérőrendezvényei

A cserkészet 100 éves évfordulója alkalmából 10 napos IV. Szövetségi Nagytábort szerveznek 

Ipoynyéken 2011. július 25 és augusztus 3 között a 10 és 25 év közötti korosztály számára, melyet 

2011. augusztus 26 és szeptember 24 között cserkészkiállítás kísér. A kiállítás a cserkészfogadalom 

jelentőségéről, a 100 éves magyar cserkészet múltjáról szól, mely a Cserkészszövetség saját 

gyűjteménye. A tábor illetőleg a rendezvénysorozat legfőbb célja az összmagyar összetartozás 

erősítése, a közös értékek tisztelete, az identitástudat erősítése. A tervezett program történelmi 

keretbe ágyazott (II. Rákóczi Ferenc kora), honismereti kirándulással (Mikszáth ház) valamint táncok 

és ősi mesterségek megismerésével és kipróbálásával Szinesített. A tábor várható létszáma 500 fő. 

Ide várják a szórványból és az elszlovákosodott településekről, valamint Erdélyből, Kárpátaljáról és 

Vajdaságból érkező cserkészeket is. A programmal kapcsolatos költségeken kívül egy számítógép 

beszerzését is kérik, amely alkalmas a grafikai munkákra is, hogy a helyszínen tábori újságot is 

tudjanak készíteni. A pályázat nagyon jól kidolgozott, az igényelt támogatások reálisak és kellően 

alátámasztottak. Pályázó 2010-ben több pályázatára összesen 4,8 M Ft támogatásba részesült. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0620 18 898 650 1 070 325 12 832 000 4 996 325 3 000 000

2011. 07. 14. 13



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

159/2011
Alsószeli Szabadidő Klub 

– ALSZIK
Alsószeli

VII. Alsószeli Jurtanapok Kulturális 

Fesztivál

A szervezet 2001-ben alakult. A környék hasonló szervezeteivel és magyarországi 

partnerszervezetekkel sikeres programokat valósítanak meg. 2011. 07.1-3 között kerül 

megrendezésre a VII. Alsószeli Jurtanapok ingyenes rendezvény, mely elsődleges célja, hogy a 

fesztiváljukon keresztül a fiatalok bekapcsolódjanak a hagyományőrzésbe, átadják és 

megszerettessék elődjeink kulturális alapjait. Programjaikon megismerkedhetnek a résztvevők a 

néptánc, népmesék és a magyar folklór elemeivel, továbbá kulturális és szakmai előadások, 

koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások segítségével próbálják biztosítani a fiatalok 

szabadidejének hasznos eltöltését. Kb. 5-6000 látogatót várnak. A fellépők között csehországi és 

magyarországi vendégművészek is szerepelnek. A pályázat kellően kidolgozott, a költségtervben 

feltüntetett költségek megfelelően megalapozottak. 2010-ben a VI. Jurtanapok költségeire 500.000,- 

Ft támogatásban részesült.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 3 071 141 1 486 464 1 584 677 1 500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

262/2011 Nyitra és Vidéke Célalap Nyitra Nyári tábor zoboralji gyerekek részére

Az 1993-ban alakult Célalap az oktatási programokon túl szabadidős programokat is szervez. 2002-

től szervez nyári tábort, melyet az idén 2011. augusztus 16-20 között rendeznek meg, a létszáma 40 

fő. Az asszimiláció hatására olyan gyerekek is részt vehetnek az ingyenes táborba, akik anyanyelve 

magyar, de szlovák nyelvű iskolába tanulnak vagy vegyes házasságba születtek. A gyerekek 

kiválasztásánál a szociális rászorultságot is figyelembe veszik. A helyszín a Zoboraljai magyar 

tannyelvű középiskola, mely megismerése elősegíti a középiskolába való beiratkozást is. A bevált 

programokat évről-évre bővítik, színesítik. (néphagyományok, mesterségek bemutatása, vetélkedők, 

kirándulás, táncház stb.) A pályázat jól kidolgozott, a költségterv kellően alátámasztott. 2010-ben 

700.000,- Ft támogatásba részesültek a gyermek és ifjúsági napjuk költségeire. 

112 8421341 0621 1 305 480 200 000 1 105 480 800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

180/2011 Ménrót Polgári Társulás Ekecs
Hagyományőrző történelmi lovas-íjász-

kézműves tábor

A 2004-től működő Polgári Társulás már nyolcadik éve szervezi meg a révkomáromi Holdas 

Lovastanyán a hagyományőrző lovas-íjász-kézműves ifjúsági tábort. Az idén kétszer 6 napos 

turnusban összesen 40 szlovákiai és magyar gyermekkel számolnak. A tábor hiánypótló, mert olyan 

programokat nyújt a 10-14 éves gyerekek számára, amely felkelti érdeklődésüket a magyar kultúra, 

történelem iránt. Pl: történelmi előadásokkal, honfoglaláskori kézműves mesterségekkel, 

ijászkodással és lovaglással, szellemi vetélkedőkkel, nyelvművelő játékokkal. Részletes programterv 

nincs. A tábor megvalósításának költségein (étkezés, múzeumi belépők, szórólapok-plakátok) kívül 

az íjász foglalkozásokhoz 2 db íj és 50 db alumínium vessző beszerzéséhez kérik a támogatást. Új 

pályázó. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 2 098 740 1 130 500 968 240 630 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

63/2011 Kéméndi Bokréta Kéménd Kéméndi Táncok

1994- től a Csemadok mellett működő Gyöngyösbokréta néptánccsoport, mely 2010-ben lett 

bejegyezve polgári társulásként. Idén az országos szóló néptáncosok versenyén második helyezést 

értek el a kéményi táncok koreográfiájukkal. Ehhez a koreográfiához szeretnék a 11 perces zenei 

alapot újra feljátszani egy hangstúdióba illetőleg az egyedi kurtaszoknyás népviseletüket felújítani. 

16 db piros csizma varratása illetőleg 16 eredeti eredeti népviselet felvásárlása idősek által 

megőrzött hagyatékból. A következő két évben várható fellépéseik száma 60. A pályázat jól 

felépített, a költségterv megfelelően alátámasztott. Új pályázó.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 1 720 800 1 000 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

227/2011
Csemadok kassai területi 

választmánya
Kassa A Magyar Dal Napja Szlovákiában

A kassai Csemadok 1949-től fejti ki sokoldalú tevékenységét. Presszer Gábor által 2008-ban elsőként 

megszervezett Magyar Dal Napját szeretnék megszervezni 2011. szeptember 11-én Kassán, mely 

lehetőséget szeretne biztosítani a zene hallgatására, a különböző műfajok bemutatkozására, ezzel 

is hozzájárulva a magyar nyelv, kultúra ápolásához terjesztéséhez. A rendezvényt kísérő műsorokkal 

tarkítják (gyerek részére játszóház, népművészeti tárgyakat készítő, árusok meghívása), és 

videofelvételt is készítenek, mely DVD-n fog megjelenni. A fellépők száma 300 fő. A pályázat jól 

felépített, megalapozott a költségterv tételes indoklása azonban nem kellően kidolgozott. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 7 300 000 2 300 000 5 000 000 2 500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

184/2011 Video Alapítvány Pozsony
Nyári kézműves tábor szórványban élő 

gyermekek számára

A VIDÉO Alapítvány 1992-ben alakult és minden évben megszervezi nyári táborát a szórvány és 

peremvidéken élő gyerekek részére. Egy-egy területről 6-6 gyerek vehet részt, így összesen 39 főt 

fognak táboroztatni az idén Zoboralján 2011. július 7-14 között. A kihalóban lévő mesterségek 

mellett (batikolás, csuhézás, nemezelés, drótozás, gyertyakészítés) klasszikus programokat is 

beépítenek ( népdalok, néptánc tanulása, magyar történelem és zoboralji régió történetek,) a tábor 

programtervébe. A pályázat jól felépített a költségterv alátámasztott. Pályázó 2010-ben 800.000,- Ft 

támogatásba részesült a tábor megrendezésére. 

112 8421341 0621 2 991 306 450 000 2 541 306 1 500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

62/2011
Dernőért Polgári 

Társulás
Dernő XI. Csermosnya-menti Fesztivál

A Polgári Társulás célja, hogy összefogja a térség magyarságát, lehetővé tegye az amatőr 

népművészeti csoportjai szerepeltetését. 2005-ben alakították meg a folklórcsoportot 21 taggal , 

amely mára már 3 együttest foglal magába - óvodásokat, iskolásokat, felnőtteket.11 alkalommal 

kerül megrendezésre a fesztivál, amelynek célja a szlovák iskolába járó, de magyar nemzetiségű 

gyerekek megismertetése a népi hagyományokkal. A fesztiválon elsősorban a 2 gyermek és 1 felnőtt 

néptánccsoportjuk illetőleg a környező falvak néptánccsoportjai lépnek fel. A fesztivál 

megrendezésének költségein kívül a gyermek tánccsoportjuk részére 11 db új tánccipőt szeretnének 

vásárolni közel 100.000,- Ft értékben. A költségterv megfelelően alátámasztott. Tavaly is pályázott a 

fesztivál költségeire, de nem részesült támogatásba. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 707 550 53 000 53 000 601 550 400 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

95/2011 Fiatalok a Jövőért Érsekújvár Kapocs Ifjúsági Tábor

Kapocs Ifjúsági Táborukat nyolcadik alkalommal kívánják megszervezni a Gömöri régióba a 

kapocslatok-kapcsok építése és megőrzése céljából. Szervezetük tagjai olyan fiatalok, akiket 

érdekelnek a közügyek, a kultúra ápolása, a történelem ismerete, a néphagyományok ápolása. A 

táborba előadásokat és kerekasztal beszélgetéseket szerveznek a résztvevőknek szlovákiai és 

magyarországi előadókkal, szakértőkkel. Kirándulást is terveznek Rimaszombatba és a környék 

településeire. Várható létszám 100 fő. 2010-ben a tábor megrendezésére 700.000,- Ft támogatásban 

részesültek. Az igényelt támogatást honoráriumra, a résztvevők szállás, étkezési költségeire 

valamint hangtechnika bérlésére kívánják felhasználni, mely tételek nem kellően alátámasztottak. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 2 669 335 1 064 335 1 605 000 1 100 000

2011. 07. 14. 14



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

96/2011 Via Nova ICS Pozsony Szent István Napja Ipolyságon

2009 óta kerül megrendezésre a Szent István Napi ünnepség, melyet az idén 2011. augusztus 21-én 

a Városháza színháztermében tartanak. Délelőtt a kicsinek a győri Holle Anyó színház mutatja be az 

Aranyszőrű bárány c. magyar népmesét, míg este a Felvidéki Rock színház Társulata a Kárpátok őrei 

c. legújabb lemezüket. Reményeik szerint nemcsak az Ipolyság város lakosaival, hanem a Lévai-

Nagykürtösi járás lakosságával együtt ünnepelhetnek. Az igényelt támogatást elsősorban személyi 

kifizetésekre kívánja felhasználni, valamint hang- és fénytechnika és propagációs anyagok 

költségeire. 2008-tól a "Beiratkozási körút" rendezvényei támogatásba részesültek. 2010-ben a 

Szent István napi rendezvényük megvalósítására 500.000,- Ft-ot kaptak. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 1 214 400 219 200 995 200 650 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

248/2011
Kultúráért és 

Turizmusért Társulás
Búcs

XIII. Emese Udvarházi Napok a magy. 

kult. ö. ápolása jegyében

A Társulás 1998 óta több mint 250 kiállítást szervezett és 2010-ben megnyitotta a felvidéki 

népviseletes babák múzeumát is, ahol 2011. szeptember 15-30 között konferenciával egybekötött 

csoportonkénti (textil, fa és papír) műhelymunkát szerveznek, melynek célja, hogy az egyre keresett 

hagyományos népi játékok és népviseletbe öltözött babák kerüljenek a gyermekek kezébe. A 

műhelymunkákat a népviseletes babakészítők és néprajzos szakemberek segítik. A résztvevők a 

lakhelyükön folytathatják az elsajátított munkálatokat. Az igényelt támogatásból a 

műhelymunkákhoz szükséges beszerzéseket illetőleg a szakemberek költségeit szeretnék fedezni. A 

költségterv nem minden tételnél kellően alátámasztott. 2010-ben a babamúzeum működtetési 

költségéhez 700.000,- Ft támogatásba részesült.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 2 425 000 400 000 2 025 000 700 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

124/2011

Szlovákiai Magyar 

Társadalmi és Kulturális 

Szövetség – Csemadok 

Területi Választmány

Rozsnyó 53-ik Gombaszögi Kulturális Ünnepség

53. alkalommal kerül megrendezésre a a történelmi múltra visszatekintő Gombaszögi Ünnepség, 

melyen felvidéki magyar tánccsoportok, szólisták, zenészek legjobbjai mutatják be műsoraikat. (pl. 

Szőttes, Fesztiválzenekar, Badin Ádám Meseszínháza, Rakonca stb.) A szervezés már 2010 

novemberétől folyik, 150 szervező és 10 önkormányzat kapcsolódott be a társszervezésbe. 3000 

embert várnak a rendezvényre, melynek legfőbb célja a magyarság megtartása, megmaradása. A 

rendezvény gyorsabb ütemben történő szervezéséhez szükséges volna számukra egy számítógép és 

egy nyomtató beszerzése is, melyet az évközi rendezvényeik szervezése során is használni tudnának, 

a projektor beszerzése pedig a tánckoreográfiák bemutatását segítené. A pályázat jól felépített, de 

a költségterv nem minden tétele kellően alátámasztott. Új pályázó.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 6 777 375 1 784 245 4 993 130 2 600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

183/2011

LIMES - ANAVUM 

Regionális Honismereti 

Társulás

Párkány
I. lengyel – magyar barátság kulturális 

napok

A Társulás 2008-ban felállított III. Sobieski János lengyel király bronz lovas szobrát a Párkányi csata 

325. évfordulója alkalmából, 2010-ben pedig emlékkövet állította az 1939-es lengyel 

menekülteknek. 2011. szeptember 15-18 között megrendezik az I. Lengyel-Magyar Barátság 

Kulturális Napokat, melynek célja a két nép kultúrájának megismertetése és közelítése. Lengyel 

alkotóművészek kiállításainak bemutatása, történelmi előadások, szoboravatás, könyvbemutatók 

szerepelnek a programtervben. 10 vendégelőadót hívnak és kb. 500 fő résztvevővel számolnak. 2010-

ben 800.000,-Ft támogatásba részesült könyvkiadási programja és történelmi konferenciájának 

megrendezési költségeire. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 1 722 500 100 000 900 000 600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

218/2011
Csallóköz Kultúrájáért 

Közművelődési Közösség
Dunaszerdahely Muzsika-tábor

2011. augusztus 22 és szeptember 1. között egy tábor keretén belül szeretnék a Csilizközi térség 

fiataljait megismertetni a magyar zeneelmélettel és megtanítani számukra a populáris zenéket, 

dalokat, énekelt verseket. A projekt befejeztével szeretnék, ha tovább folytatódnának a gyerekek 

zenei oktatása egy muzsika-kör keretén belül, mert a régióban nem nyílik lehetőség a szakszerű 

zenei képzésre. A táborba kb. 30 fő 8 és 16 év közötti fiatal venne részt 5-6 fő szaktanárral. A tábor 

helyszíne nincs megjelölve. Miután az első táborukat rendezik meg, az igényelt összeg tartalmaz a 

tábor lebonyolításához szükséges hangszer beszerzéseket is (triangulum, ritmushangszerek, 

furulyák, gitárok, villanyzongora) 250.000,- Ft értékben, melyet a gyerekek további szervezett zenei 

oktatásánál is tudnak használni. Új pályázó 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0220 1 730 220 150 000 50 000 1 530 220 900 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

240/2011
Ekelért Jótékonysági 

Alap
Ekel

Csallóközi Tulipán Alkotóház nyári 

programjai

Az Ekelért Jótékonysági Alap 2002 óta foglalkozik nemzeti értékeink megóvásával és 

továbbadásával. A Csallóközi Tulipán Alkotóház programján keresztül kínálnak heti 

rendszerességgel nyári programot. Az ismeretterjesztő, honismereti előadásokkal, játszóházas 

kézműves foglalkozásokkal, helytörténeti túrákkal, népi ételek készítésével minden korosztály 

számára próbál gazdag programot kínálni. A rendezvény záró programja lesz a Szent István napi 

ünnepség keretén belül a „Szent Ágoston napi ekeli búcsú” kenyérszenteléssel összekötve. 

Szeptemberben Csallóköz 100 éve fényképkiállítás megnyitót tartanak. A rendezvényeikre összesen 

200-300 főt várnak. A program lebonyolításához fényképezőgép, kamera, notebook és projektor 

beszerzésére is kérnek támogatást. A kockázatra vonatkozó terve nem kidolgozott, a költségterv 

azonban alátámasztott. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 1 927 500 200 000 1 727 500 750 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

77/2011 Boly község Boly
Népi hagyományok és szokások 

találkozása a kenyér ünnepén

Az önkormányzat 2011. augusztus 5-7-ig nemzetiségi és hagyományőrző fesztivált tart az Ung-vidék 

és Bodrogköz főként fiatal korosztálya számára, melyre 600-700 érdeklődőt várnak. A kulturális, 

tudományos, néprajzi előadásokon kívül kenyérsütő versenyt, harcművészeti bemutatót valamint 

"parasztolimpiát" (szalmabála görgetés, kukoricamorzsolás, lopószívás, kannahordás, kévekötés) 

szerveznek. Lehetőséget teremtenek továbbá a népi mesterségek bemutatásán kívül azok 

kipróbálására is. A pályázat jól kidolgozott, részletes programtervet tartalmaz, de számszerűsíthető 

eredményeket nem tartalmaz. Elsősorban a meghívott csoportok szállás, étkezési, utazási 

költségeihez kérik a támogatást, melyek kellően alátámasztottak. Új pályázó. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 3 313 328 650 610 2 662 718 1 000 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

464/2011
LION KK - Csemadok 

Alapszervezet
Csicsó Fekete Gólya Íjásztábor

A szervezet 2010-ben alakult. A tervezett íjász tábor 2011 07.4-15 között Csicsón kerül 

megrendezésre, mely a honfoglaló magyarok hagyományával (íjászat, lovaglás, viselet) kívánja 

megismertetni a fiatalokat a közösségi kapcsolatok javulása, a magyar nyelvhez való kötődés és a 

magyar nemzeti identitás megerősödése érdekében. A táborba 8-18 év közötti fiatalokat várnak, 

tervezett létszám 40 fő. Az igényelt támogatásból a táboroztatás költségein kívül sátrak illetőleg az 

ijászkodáshoz szükséges eszközök és azok tartozékainak beszerzését kívánják fedezni. A költségterv 

egyes tételei nem kellően alátámasztottak. Új pályázó. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 1 249 500 25 000 1 224 500 700 000

2011. 07. 14. 15



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

230/2011
Galánta és Vidéke 

Társulás
Felsőszeli

„Hol sírjaink domborulnak…” – 

helytörténeti tábor

Felsőszeli lakossága szeretne egy tájházat létrehozni, melyhez az ingatlant a község adná. A házban 

a honismereti szoba régi megőrzött tárgyakkal lenne berendezve, de helyet kapnának a múlt 

századok nyomait megőrző (nem mozdítható) tárgyak fotók formájában. Szeretnének egy 

helytörténeti tábort szervezni 10-18 éves gyermek részére kb. 40 fő részvételével, akik az egyéb 

programok mellett (kerékpártúra, kézműves foglalkozások stb.) részt vesznek a honismereti szoba 

kialakításához szükséges gyűjtőmunkába és a tárgyak katalogizálásába. Ezzel is szeretnék a 

magyarságtudatukat erősíteni. Az igényelt támogatás a táboroztatás költségein kívül tartalmazza a 

honismereti szoba anyagainak rendszerezéséhez és dokumentálásához szükséges eszközök 

beszerzését is. (fóliázó gép, üvegvitrin, kartondobozok, ládák, rekeszek, csiszológép) Új pályázó 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 924 860 52 400 872 460 400 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

245/2011
Kistérség-Színtársulat, 

Érsekújvár
Érsekújvár

"Adj békét uram!" Jubileumi előadás - 

István, a király

A Társulat 2005-től Polgári Társulásként működik. Az alapítója 16 versenyen 16 első helyezést ért el 

. 2006-ban állították először színpadra az István a király rockoperát 26 települést képviselő 

fiatalokkal. Ezzel az előadással szeretnék Érsekújvárott megünnepelni az augusztus 20-át, melyhez 

két vendégelőadót Vikidál Gyulát és Varga Miklóst is meghívják. Az ünnepi előadásra 2011.07.29-31 

között 2 napos összpontosításon Szádalmáson szeretnének felkészülni. Az előadásról DVD is készül. 

A szereplők létszáma 70 fő, az előadásra kb. 1000 embert várnak. Az igényelt támogatásból az 

előadás (meghívók, tiszteletdíjak) és az összpontosítás fontosabb költségeit szeretnék fedezni, 

melynek nem minden tétele kellően alátámasztott. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0420 1 800 000 900 000 500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

161/2011
Szőttes Kamara 

Néptáncegyüttes
Pozsony VII. Szőttes Néptánctábor

A Szőttes 2005-től élesztette újjá a néptánctáborok hagyományát. Azóta minden évben 

megszervezésre kerül. 2011-ben augusztus 2-7 között kerül megrendezésre elsősorban a 15-25 éves 

korosztály számára. A tábort nemcsak szlovákiai magyar néptáncegyüttesek látogatják, hanem a 

néptánc iránt érdeklődő, együttesben nem táncoló szlovákiai magyarok és magyarországi táncosok 

is látogatják. Magas színvonalú oktatók segítik és fejlesztik a fiatalokat. A pályázatból hiányzik a 

tábor helyszínének megjelölése valamint nincs részletes programterv. Az igényelt összeget 

elsősorban a táncoktatók, menedzserek, technikusok, előadók honoráriumának, étkezési, szállás- és 

útiköltségeire kérik. A költségterv nem minden tétele kellően alátámasztott. 2010-ben tájolásra 

800.000,- Ft támogatásba részesült. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 3 947 900 1 676 700 2 271 200 1 250 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

65/2011 Kisráska község Kisráska Minden, mi magyar, összeköt

2011. augusztus 6-7-én kerül megrendezésre a 2 napos, több helyszínen párhuzamosan futó a 

honfoglalástól napjainkig történelmet, művészetet, irodalmat és hagyományokat bemutató 

rendezvényük. A szabadtéri színpadon művészeti együttesek és csoportok fellépésére kerül sor, a 

Művelődési Házban zajlanak az irodalmi és történelmi előadások és művészeti kiállítások 

megnyitása. A színpad mentén kézműves foglalkozásokkal egybekötött hagyományőrző kiállítások 

tekinthetők meg. Az Ung vidék és Bodrogközben élő nagyszámú magyarság számára kevés kulturális-

hagyományőrző programot szerveznek, ezt a hiányt szeretnék pótolni ezzel a rendezvénnyel, melyre 

kb. 150-200 főt várnak. Az igényelt támogatásból személyi kifizetéseket illetőleg a meghívott 

vendégek szállás, étkezési és útiköltségeit kívánják fedezni, mely tételek kellően indokoltak és 

alátámasztottak. Új pályázó. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 1 935 598 1 935 598 600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

87/2011
KERECSEN- Polgári 

társulás
Nyarádkelecsény

Íjászverseny és tradíciók ápolása 

Kaposkelecsényben

A 10 hónapja alakult Polgári Társulás először szervezi meg 2011.július 1-3 között Kaposkelecsény 

községben a 3 napos íjászverseny, mely néptáncegyütteseknek és hagyományőrzés címén 

vendégelőadóknak is teret biztosít. A rendezvény célja a hagyományok ápolása és a sport 

megszerettetése. Az íjászok és hobbiíjászok résztvevőinek száma kb. 60 fő, hagyományőrző 

csoportok és képviselőik száma előreláthatólag 50 fő. A tábor megrendezéséhez a résztvevők 

szállás, étkezési, utazási és reklám kiadásaink kívül 369.450,- Ft értékben íjakat, nyílveszőket, 

fáklyákat és céltáblákat szeretnének vásárolni. A költségek megfelelően alátámasztottak. Új pályázó. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 2 679 611 2 679 611 1 100 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

236/2011
Csemadok Alapszervezet 

- Padány
Padány Ismerd meg hazánkat!

Az Alapszervezet nyári szünidőben 5-6 ingyenes kirándulás megszervezését tervezi azzal, hogy 

elindítson egy nevelő folyamatot a gyerekek és fiatalok számára. Szeretnék, ha a tanulmányi utak 

(Visegrád, Veszprém, Budapest, Várpalota, Sopron, Tihany) során a résztvevők ismeretei 

történelmünk, anyanyelvi és kulturális értékeink vonatkozásába bővülnének és kialakulna az 

anyaországhoz való kötődésük. Reményeik szerint a kirándulások résztvevői a jövőben 

bekapcsolódnak majd a tervezett hagyományőrző rendezvényekbe. A pályázatban nem tüntették fel 

a tervezett kirándulások pontos időpontját. Kirándulásonként 50 fővel számolnak. A kirándulások 

buszköltségéhez és plakátok, szórólapok költségeire kérik a támogatást, melyek csak részben 

alátámasztottak. Új pályázó. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 930 000 228 000 702 000 600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

223/2011
Csemadok –Zalaba 

Alapszervezet
Zalaba

"Hiszek a versben..." - emlékezés híres 

költőinkre, íróinkra

Az Alapszervezet az Aló-Garammente és Ipolymente híres szülötteinek emlékére a Csontos Vilmos 

Emlékház udvarán 2011. augusztus 13-án „Hiszek a versben…” címmel rendezvényt tartanak, melyen 

Zalabai Zsigmond, Csontos Vilmos és Gyurcsó István életútjáról tudományos előadások hangzanak 

el, és 500 példányban könyv formájában is megkívánnak jelentetni. A könyvet a falu lakosaihoz 

illetve a környék könyvtáraiba fogják eljuttatni. Várható létszám 100-150 fő. Új pályázó 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0420 1 250 000 50 000 1 200 000 594 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

228/2011
Csemadok Területi 

Választmánya-Nyitra
Nyitra

Generációk Találkozása kulturális 

fesztivál

A fesztivál 2003-tól minden évben megrendezésre kerül. A három napos rendezvény az idén július 

utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre, helyszíne Nagycétény. A fesztivál első napján a gyerekeket 

várják színes programokkal (kézműves foglalkozásokkal, régi mesterségek bemutatójával, 

mesemondás, lovas íjász bemutató) míg a második nap az 1896-ban felállított milleneumi emlékmű 

maradványának megtekintését követően a Zoboraljai Rockfesztivál keretén belül amatőr 

rockzenekarok seregszemléjére kerül sor. A harmadik nap az ünnepi szentmisét követően a 

hagyományőrző csoportok seregszemléjére kerül sor vendég folklórcsoportok részvételével. Kb. 

2500 fő érdeklődőre számítanak. Új pályázó

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 1 884 560 500 000 1 384 560 1 080 000

2011. 07. 14. 16



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

169/2011
Felföldi Baranta 

Szövetség
Dunaszerdahely Nyári hagyományőrző baranta táborok

A Baranta szövetség 2008-tól működik, melynek célja a szlovákiai magyarság megismertetése a 

magyar hagyományokon alapuló harcművészeti stílussal, mely népi és katonai harcmodorból áll. 

2011-ben három tábort szerveznek. 2011. július 4-9 között a 8-13 éves gyerekeknek, július 12-17 

között a tinédzsereknek és felnőtteknek és július 19-től a Felföldi Baranta Szövetség tagjainak akik 

elmélyíthetik tudásukat és a tábor végén fokozatvizsgát tehetnek. A három táborba kb 120 fő vesz 

részt. A tábor meghirdetésre került, de a szövetségnek nincs megfelelő felszerelése. Az igényelt 

támogatást az edzők, foglalkozás vezetők, segédedzők személyi kifizetéseire illetőleg a további 

edzéseken, összpontosító táborokon, versenyeken is hasznosítható eszközök (fejvédő, mellvédő, 

ostor, íj, nyílvessző) beszerzésére szeretnék fordítani. A pályázat nem kellően kidolgozott, kockázati 

terv nincs. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 1 060 900 48 500 1 012 400 400 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

451/2011
Csemadok Területi 

Választmány
Dunaszerdahely

50. Csemadok kulturális ünnepély és 

szövetkezeti nap

50. alkalommal kerül megrendezésre 2011. június 26-27-én Bős nagyközségben az Alsó-Csallóközi 

régiót érintő 2 napos rendezvény. A pályázó szerint „nem a műsor összetettsége a mérvadó, hanem 

a megszokás, hagyomány” Részletes programterv nincs feltüntetve, de a néptánc, moderntánc, 

magyar nóta és koncertek lehetőséget kapnak programjukba. A programot a járás önkormányzatai 

is támogatják. Új pályázó. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 1 681 000 400 000 1 281 000 540 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

177/2011
Bodrogközi Baráti 

Társulás
Kiskövesd

X. Nemzetközi Kézműves Tábor és 

Nemzetközi Dalosnap

2000-ben hoztak létre egy tájházat a helyi községi hivatallal, melyben azóta minden évben 

kézműves tábort és azt követően Nemzetközi Folklórcsoport találkozót szerveznek, melyen 

általában 8-9 csoport vesz részt. A tábort 2011. augusztus 22-26 között szervezik meg tízedik a 

alkalommal. A résztvevők megismerkedhetnek az ősi és hagyományos mesterségekkel a helyi és 

határmenti magyarországi művészektől. A folklórcsoport találkozó célja a kapcsolatok ápolása, a 

hagyományok átadása. Az igényelt támogatást a 25 fős tábor költségeire kéri, melynek 

költségtételei (személyi költségek, szállás, útiköltség, étkezés) túlzottak, és részben alátámasztottak. 

A tábor megvalósításához 565.000,- Ft értékben 2 db fazekas kört és egy égető kemencét is 

szeretnének vásárolni. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 4 352 532 125 000 4 227 522 800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

233/2011

Görög Katolikus 

Egyházközség, 

Esperesség Királyhelmec

Királyhelmec Máriapócsi kirándulás

Az Egyházközség Máriapócsra szervez kirándulást 2011. 08.18-20 között a szlovák magyar görög 

katolikus gyülekezet kapcsolatának elmélyítése érdekében. A tervezett létszám 100 fő. szállás és 

étkezési költségekre igénylik a támogatást. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0520 1 536 480 675 180 861 300 500 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

237/2011
Csemadok Füleki 

Alapszervezet
Fülek

A szabadtéri színpad és oldalfal 

tetőfedése

2001-ben vásárolta meg a Közösségi Házat az Illyés Közalapítvány támogatásával a Füleki 

Alapszervezet, mely a losonci járásban az egyetlen Magyar Ház. 10 év alatt (Illyés támogatással is) 

felújították, kibővítették és kisszínpadot is építettek, ahol megrendezésre kerülnek a Várjátékok, a 

Palóc Napok, gyermekfesztiválok. A 4 éve felépített kisszínpad teteje náddal van befedve, ami 

korhad. Továbbá a Füleki Vár alatti részt sétáló utcává minősítették, így felszólították őket a 

befejezésre. A tetejét és oldalfalát a műemlékvédelem által engedélyezett facserepekkel fednék be. 

Ennek a költségére kérik a támogatást. A pályázat jól kidolgozott, a költségigény alátámasztott 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 2 500 000 200 000 2 300 000 1 600 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

179/2011
Jedlik Ányos Polgári 

Társulás
Nyitra

Minőségi feltételek a minőségi 

oktatásért

2010-ben kezdődött el a nyitrai Konstatin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara 

újjáépítése, melynek költségvetése 1,2 millió euro. Ebbe azonban nincs benne az egyes termek 

berendezése. Az épület átadása 2011. október 20. A tantermi technikai infrastruktúra rendelkezésre 

áll, de néhány új tanterembe, közösségi térbe és a kiskonyhába bútorzat beszerzése szükséges még. 

A Polgári Társulás által beszerzésre kerülő bútorok a Társulás tulajdonába maradnak, szerződés 

alapján kerülnek csak a Kar használatába. 2007-ben is kivitelezője volt hasonló pályázatnak. A 

pályázat jól kidolgozott, a költségterv alátámasztott és megfelelően indokolt. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0120 4 966 700 4 966 700 2 750 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

463/2011 Magán Szakközépiskola Hidaskürt
A nagykaposi iskola épületének 

felújítása

A Hidaskürti Magán Szakközépiskola mintájára Nagykapos központjában is sikerült 2010. 

októberében megvásárolni egy 3 emeletes ingatlant Magán Szakközépiskola céljára. A tetőszerkezet, 

a központi fűtés teljes rekonstrukciója, villamosvezetékek és nyílászárók cseréje azonnal 

megkezdődött így egy emelet 2011. április 30-án átadásra került és az oktatás május 3-án 

elkezdődhetett 107 gyerekkel. A tantermek az elméleti oktatásra elegendőek, de hogy a szakképzés 

is az épület termeiben valósuljon meg újabb szintet (földszint) kell felújítani (padlózat cseréje, 

villanyvezetékek cseréje, gázkazánok felszerelése, villany és vízvezeték szerelés, festés) Az igényelt 

támogatást a kazán és radiátorok beszerzésére és beszerelésére kéri, melyet saját erőből nem tud 

megvalósítani. A költségtételeket nem bontotta a pályázó. Pályázó 2010-ben 1,5 M Ft támogatásba 

részesült. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0220 5 988 000 988 000 5 000 000 2 750 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

241/2011

Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház, 

Bátorkeszi Egyházközség

Bátorkeszi Nyári táborok Bátorkeszin 2011

A gyülekezet 2003-tól szervezi meg Fireszke táborait. 8 év alatt 25 tábort szerveztek, melynek kb. 

1400 látogatója volt. Az idén is 5 tábort szerveznek június 30-tól augusztus 6-ig 6 napos turnusokba, 

turnusonként 52 fővel 7-20 éves gyerekek, fiatalok részére. A programjaik során nagy hangsúlyt 

fektetnek az evangélium hirdetése mellett hagyományaink és kultúránk felelevenítésére előadások, 

játékok, vetélkedők formájában. Táboraik iránt évről évre növekszik az igény. A pályázat nagyon jól 

kidolgozott, a költségterv kellően alátámasztott. Az igényelt összegből a szociálisan rászoruló és 

nagycsaládból érkező gyerekek szállás, étkezési költségeit szeretnék finanszírozni. A pályázat jól 

felépített, kellően alátámasztott. A pályázó 2010-ben összesen 2, 9 M Ft támogatásba részesült, 

ebből a Fireszke táborra 500.000,- Ft-ot.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 5 490 900 3 060 000 2 430 900 1 800 000

2011. 07. 14. 17
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Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

53/2011
Görög katolikus Egyház, 

Egyházközség Mátyóc
Mátyócvajkóc

Határon átnyúló ünnepély a 

templomunk 100.évfordulójára

2011. augusztus 27-28-án kétnapos rendezvény keretén belül kerül megünneplésre a Kassa megyei 

egyetlen 100 éves templom, amely nemcsak a görög katolikusoknak, hanem felekezetre való 

tekintet nélkül nyújt méltó helyet. A templom állagmegóvását illetőleg korszerűsítését pályázati 

támogatásokból tudták megvalósítani. Az ünnepélyes szentmisén a Kassai Egyházmegye valamint a 

Munkácsi Egyházmegye püspöke is részt vesz. A meghívott vendégek száma 200 fő. Előadások, 

kötetlen beszélgetések és az Emanuel együttes koncertje színesíti a rendezvényt. A rendezvényhez 

vetítővászon beszerzését is kérik, melynek hasznát tudnák venni előadások, fiatalokkal való 

foglalkozásaik során. A pályázat jól kidolgozott, kellően alátámasztott. Pályázó 2007-ben 500.000,- 

Ft, 2009-ben 300.000,- Ft támogatásba részesült a templom felújítására.

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0520 1 589 468 20 000 2 430 900 710 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

239/2011 Vita Humana Somorja
Magyar keresztény családok kulturális 

nyári találkozója

A keresztény ifjúsági közösség 25 éve szervez nyári kulturális találkozókat. Az idén 2011. augusztus 8-

14 között 5 napos találkozóra kerül sor Planikán, melynek témája a „Szegénység megélése”. 

Programjaik célja a keresztény értékek megélése, magyar hagyományok ápolása, lelki és testi 

szellemi feltöltődés. Programjaikat művészek, tanárok, papok, szakelőadók szervezik. A résztvevők 

35-40 többgyermekes keresztény család. A résztvevő 40 család (160-fő) feltöltődését 30 fiatal 

segítő,több előadó, papok, művészek és tanárok fogják elősegíteni- A szállásköltségekre, kézműves 

eszközök beszerzésére igénylik a támogatást, melyek megfelelően indokoltak. Új pályázó. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0520 2 650 000 1 750 000 150 000 2 430 900 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

234/2011

Görög Katolikus 

Egyházközség, 

Esperesség Királyhelmec

Királyhelmec Legyetek jók, ha tudtok tábor!

Az Egyházközség minden évben Hatfán a Szent Lukács Szabadidőközpontban gyermektábort szervez. 

Az idei tábor 2011. 07.11-22 között kerül megrendezésre, két turnusban, alsó és felső tagozatos 6-15 

éves keresztény gyerekek részére, melynek célja a régió szociálisan rászoruló gyerekeinek 

nyaraltatása. A projekt során a gyerekek gyakorolhatják a nyelvi készségeket, vallási előadásokon, 

kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Tervezett létszám 100 fő + 20 fő vezető. A pályázat jól 

kidolgozott, részletes programterv csatolva. Az igényelt támogatást a résztvevők szállás és étkezési 

költségeire igénylik, mely megfelelően alátámasztott. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0520 5 096 000 2 704 832 2 430 900 900 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

225/2011 Rovás Polgári Társulás Kassa-Óváros "Értjük egymást" - Rovás művésztelep

A Rovás 1994-től működik. Alkotótáborokat, képzőművészeti versenyeket, továbbképzéseket 

szerveznek. Bekapcsolódtak egy olyan kezdeményezésbe ahol erdélyi, felvidéki és magyarországi 

képzőművészek három különböző helyszínen (Sepsiszentgyörgy, Tihany, Kassa) és időpontba közös 

alkotással egybekötött szakmai találkozót tartanak. A kassai találkozó 2011.08.21-27 között a Rovás 

Akadémián kerül megtartásra, ahol szekciókban történik a különböző képzőművészeti technikák 

oktatása, de irodalmi és publicisztikai ismeretek is fejlesztésre kerülnek, és a népművészeti és 

kézműves hagyományok is bemutatásra kerülnek. A várható létszám 16-22 fő kortárs művész és kb. 

45-70 érdeklődő. A pályázat jól kidolgozott. a költségterv kellően alátámasztott. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 4 500 000 658 080 2 430 900 1 750 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

474/2011 Diákhálózat Pozsony Gombaszögi Nyári Tábor

A szlovákiai magyar egyetemisták országos tábora az idén Krasznahorkaváraljába kerül 

megrendezésre 2011. július 12-17 között, melyre Szlovákja területén kívül élő magyar ajkú diákokat 

is várnak azzal a céllal, hogy az idén egy összkárpát-medencei találkozó jöjjön létre. A résztvevők 

bekapcsolódhatnak sportjátékokba, készségfejlesztő programokba, de előadásokat is hallgathatnak 

és politikai vitafórumok részesei is lehetnek. Részletes programtervet nem csatoltak, a honlapjukon 

olvasható. A résztvevők várható száma 500 fő. A táborba minden nap egy Vadalma c. tábori lapot 

szeretnének kiadni kb. 200 példányban, ehhez azonban egy jó minőségű nyomtatót szeretnének 

beszerezi.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0120 8 000 000 1 897 640 2 430 900 1 000 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

178/2011
Fiatal Reformátusok 

Szövetsége - FIRESZ
Rozsnyó

Keresztény gyerek és ifjúsági táborok 

támogatása

A kelet- és közép-szlovákiai FIRESZ munkatársakat összefogó munkacsoport 2009-ben vette fel a FIX 

nevet. A gömöri, Abaúj-tornai, Zempléni és Ungi egyházmegyék területén segítik az egyház ifjúsági 

misszióját. Három 5 napos tábort kívánnak szervezni a 6-13 éves gyerekeknek, a 13-15 éves ifiknek 

és a fiataloknak. A célja a szlovák iskolába íratott gyerekek elszlovákosodásának meggátolása 

továbbá az ige és a hit megismertetése a résztvevőkkel. A programot énekléssel, játékkal, sporttal, 

kézműves foglalkozásokkal Szinesítik. A pályázat nem tartalmazza a táborok megrendezésének 

konkrét időpontjait és az egyes táborok részletes programterve sincs feltüntetve. Az igényelt 

támogatást a szállítási, szállás, étkezési, média és kisebb anyagbeszerzések költségeihez kérik. 2009-

ben 500.000,- Ft támogatásba részesültek. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 2 040 500 1 192 500 848 000 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

254/2011
Vox Juventae polgári 

társulás
Pozsony

Gombaszögi Nyári Tábor - A Felvidék 

legnagyobb diáktábora

Pályázó a Diákhálózat által szervezett Gombaszögi tábor társszervezője. A tábor 2011. július 12-17 

között kerül megrendezésre a krasznahorkai kempingbe, amely több száz fiatal részvételével zajló 

esemény tábor, fesztivál és szabadegyetem, illetőleg a legismertebb blogok és bloggerek találkozója. 

A Társulás készítette el a tábor bannerjét és Sikertörténetek címmel szervez egy beszélgetést a 

szlovákiai nagyvállalkozókkal és cégvezetőkkel. A szöveges indoklás nem mindenhol támasztja alá a 

költségtételeket. Az igényelt támogatásból 2db diktafont, LCD TV-t, notebookot és fényképezőgépet 

is szeretnének vásárolni. 2010-ben blogportáljukra 200.000,-Ft támogatásba részesültek.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0620 750 000 150 000 600 000 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

119/2011
Pro Arte Danubií Polgári 

Társulás
Komárno

Természet-, honismereti és 

képzőművészeti tábor

A Társulás harmadik éve szervezi meg táborát, mely az idén júliusban Felsőcsallóközben, 2 

turnusban összesen 32 fő (alap és középiskolás diákok) részvételével kerül megvalósításra. A 

táborba célja, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a Pozsonyeperjes és környéke 

természetvédelmi övezet növény és állatvilágával majd rajz, festés, korongozás, fotózás formájában 

megörökítsék élményeiket. Az elkészült munkákat minden nap kiértékelik és kiállításra kerülnek a 

Limes Galéria Dódor István termében. Eszközbeszerzésként DVD lejátszót, 2 db állványt és vetítő 

vásznat szeretnének beszerezni 113.400,- Ft értékben. 2010-ben a Limes Galéria Komáromi 

kiállításának költségére 500.000,- Ft támogatásba részesült. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 3 079 760 236 600 2 843 160 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

160/2011 Fiatalok a Jövőért Érsekújvár Határtalan Játékok és Fesztivál

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a rendezvény Kamocsán. A régióban szervezett 

fesztiválokkal ellentétben elsősorban a felvidéki magyar kultúra kiváló képviselőinek kívánnak teret 

biztosítani, azzal a céllal, hogy ismertté tegyék őket mind a Fiatalok a Jövőért tagsága, mind pedig a 

szlovákiai magyar fiatalok körében. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 2 982 000 1 382 000 1 600 000 600 000

2011. 07. 14. 18
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Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

166/2011
Kanyapta Polgári 

Társulás
Buzita

Fiataljaink ismerjék meg és ápolják 

hagyományainkat!

A Polgári Társulás 2001-ben alakult. Céljai között szerepel a tehetséges, tenni akaró fiatalok 

felkarolása, segítése. A környező 7 község fiataljainak szeretnének rendszeres találkozást biztosítani 

2011. júliusától szeptemberig minden hétvégén kézműves foglalkozásokkal, helyismereti 

kirándulásokkal, filmvetítésekkel, előadásokkal, koncertekkel és sportversenyekkel, mely egyben 

erősíti magyarságtudatukat és a hagyományok megismerését. A programokat úgy válogatták össze, 

hogy minden korosztály megtalálja az érdeklődési köréhez tartozó programot. A programok 

megvalósítását segítő eszközök (projektor, erősítő, hangfalak, notebook) beszerzésére 756.000,- Ft 

támogatást kérnek. Új pályázó.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0620 2 415 420 100 000 2 315 420 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

40/2011

Római Katolikus 

Plébánia Hivatal 

Ipolyhídvég

Ipolyhídvég
Felvidéki gyerekek hitéleti és 

történelemismereti tábora

100 felvidéki magyar katolikus fiatalnak szerveznek tábort, melynek célja a szegény sorsú gyerekek 

nyaraltatása, hogy megismerjék a magyarság története szempontjából fontos helyeket (Parlament, 

Terror háza, Esztergomi bazilika, zebegényi Trianon emlékpark, Visegrádi Vár). A tábor helyszíne 

nincs feltüntetve. Fénymásoló, fényképező és kamera vásárlását is tervezik 300.000,- Ft értékben. A 

közösségi termük padlózatának felújításához és festéséhez valamint a nyílászárók szigeteléséhez is 

igényelnek támogatást, mert itt folynak a programok szakmai előkészítései. A költségterv tételei 

nem minden esetben kellően alátámasztottak. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421391 0620 2 000 000 200 000 200 000 1 600 000 600 000

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

264/2011

EAST PARK-PARK 

VÝCHOD községek és 

város társulása

Nagykapos ÖSSZETARTOZUNK

A „Határtalanul“ c. program filozófiáját követve szeretnének kidolgozni egy olyan 1, 3 és 5 napos 

„programcsomagot“, melyet színes A5 formájú 65-70 oldal terjedelmű kiadvány formájában 

kívánnak megjelentetni. Bodrogköz és Ung-vidék kulturális, történelmi és egyházi értékeit mutatja 

be, kínálatot nyújtva a magyar vonatkozású emlékhelyekről. Egy csokorba foglalja össze a régió 

magyar vonatkozású, sok esetekben elfeledett emlékeit és ezáltal elérhetővé teszi a fiatal generáció 

számára arra ösztönözve őket, hogy látogassák meg a saját régiójukban fellelhető történelmi 

nevezetességeket erősítve bennük a nemzeti identitástudatot és összetartozás érzését. A kiadványt 

oktatási intézményeken, önkormányzatokon és kistérségi társulásokon keresztül kívánják 

népszerűsíteni. A kiadványt szakmai tapasztalatokkal rendelkező szervezet készíti el, melynek 

költségére igénylik a támogatást. A pályázat kellően kidolgozott és jól felépített. 2010-ben 1,5 M Ft 

támogatásba részesült

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 4 200 000 200 000 4 000 000 1 700 000

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

462/2011
Csemadok Komáromi 

Területi Választmány
Komárom

Csemadok regionális internetes 

hírportálja Komáromban

A Csemadok Komáromi Területi Választmánya egy regionális hírportált szeretne létrehozni, hogy a 

friss és megbízható információkat, helytörténeti kutatásokat, színvonalat írásokat stb. minél 

hamarabb eljuttathassa 36 alapszervezetéhez, az oktatási és kulturális intézményekhez, 

könyvtárakhoz, kultúrházakhoz illetőleg a régió magyar anyanyelvű lakosságához. Az igényelt 

támogatásból a munkatársak díjazását illetőleg a hírportál működtetéséhez szükséges eszközöket 

(számítógép, notebook, monitor, kamerák, fényképezőgép, ruter) és programokat kívánnak fedezni. 

2007-ben www:magyarszovetseg.sk hírportál kialakítására 500.000,- Ft támogatásba részesültek. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 3 040 525 530 000 2 510 525 800 000

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

94/2011
Búcsért Szülőföldünkért 

pénzügyi alap
Búcs

Bánk bán a búcsi református 

templomban aug. 21-én

A pénzügyi alap 2000-ben jött létre, mely fő célja Búcson és a tágabb régióban a kulturális örökség 

megőrzése, felvirágoztatása. Az alapban tevékenykedők a 70-es években színjátszó mozgalomba, 

esztrád csoportba, zenekarokba és éneklőcsoportokba léptek fel, ma már a Falunap 

rendezvényeinek, kiállításoknak, irodalmi esteknek, könyvbemutatóknak a szervezői. 2011. 

augusztus 21-én szeretnék a református templomba bemutatni a Bánk Bán c. nemzeti operát a 

révkomáromi Teátrum színház előadásában. Várható létszám 200-220 fő, melynek kb. 60 % 

nyugdíjas, kb. 20-30 fő fiatal és kb. 70 fő a falusi értelmiség. A bemutatóval az a céljuk, hogy a 

magyar kultúra ne sorvadjon el, az emberek merjék vállalni magyarságukat és merjék használni 

anyanyelvüket. Az előadás bemutatásának költségeire kérik a támogatást, mely kellően 

alátámasztott. Új pályázó. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0420 821 826 178 890 642 936 600 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

259/2011
Kishegyes Község 

Önkormányzata
Kishegyes ECDL képzés a versenyképes tudásért

A pályázó 30 fő munkanélküli ECDL-képzésére pályázik. A pályázatot előzetes igényfelmérés, a 

Munkaügyi Központtal történő konzultáció előzi meg. A pályázat jól felépített, áttekinthető, 

alátámasztott anyag. A költségek reálisak. A pályázatot megvalósító cég a korábbi évek során is 

több informatikai projektben volt érdekelt.

1101 8421331 0130 2 629 200 262 920 2 366 280 1 800 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

195/2011
Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség
Szabadka

Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 

és Rendezők IV. Tábora

A pályázó célja olyan egy hetes tábor megszervezése, amelyen a vajdasági magyar fiatalok színjátszó-

képzésben részesülhetnek. A tábor célja az ifjúság érdeklődésének felkeltése, fenntartása a 

színjátszás iránt. Tematikáját két szakkönyv alapján építették fel. A tervezett résztvevő létszám 45 

fő. A pályázat jól átgondolt, felépített, a költségtételek indokoltak, azonban esetenként 

részletezésük kisebb hiányosságokat mutat. 

1101 8421331 0630 2 525 000 400 000 1 425 000 700 000 560 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

197/2011
Topolya Község 

Fejlesztési Társulása
Bácstopolya Kreatív őszi

A pályázó a tavalyi topolyai járási képzés után Kishegyesen, Szenttamáson és Bácsfeketehegyen is 

megtartaná a Kreatív őszi képzés c. akkreditált pedagógus továbbképző programját 75 fő részére, az 

előző képzésen résztvevőknek pedig 3 konzultációs napot terveznek. A pályázat jól felépített, 

megalapozott, alátámasztott, a tényleges igényeket elégíti ki (Szerbiában kötelező a pedagógus 

továbbképzésen való részvétele). A költségterv alátámasztott, a projektterv háttéranyagokat, 

szakmai önéletrajzokat is tartalmaz. A pályázó az elmúlt évek során minden esetben határidőre 

elszámolt, az elszámolások kiemelkedő színvonalon készültek el. 

1101 8421331 0130 612 900 612 900 400 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

58/2011
Észak-bácskai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete
Szabadka

XV. Nyári Akadémia - pedagógus 

továbbképzés

A pályázó célja a már 14 éve megrendezésre kerülő Nyári Akadémia 2011-es megszervezése. Az 5 

napos rendezvényen, mely akkreditált képzést nyújt, 160 tanár továbbképzése folyik nyolc 

csoportban. A pályázó komoly tapasztalattal rendelkezik a Nyári Akadémia megszervezésében, 

ennek megfelelően a pályázat szakmai tervének nagy része alaposan kidolgozott, részletező. A 

költségtételek indokoltak, azonban alátámasztásuk esetenként hiányos. A pályázó az elmúlt 

években a támogatásokat rendben felhasználta és elszámolta. 

1101 8421331 0130 4 940 400 4 940 400 2 500 000

2011. 07. 14. 19
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Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

72/2011
Ady Endre Művelődési 

Központ

Bácskossuthfalva, 

Ómoravica

12. Ügyesség- és Készségfejlesztő 

Játéktábor

A pályázó célja 150 vajdasági gyermek részére ügyesség és készségfejlesztő nyári tábor 

megrendezése. A formális oktatás kiegészítéseként élmény- és játékpedagógiai eszközökkel kívánják 

a gyermekek kreativitását, problémamegoldó-készségét, logikai készségét, stb. fejleszteni. A 

pályázati anyag kidolgozott, alapos, a költségtételek alátámasztottak, indokoltak, átgondoltak. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0230 4 591 000 3 293 500 1 297 500 1 000 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

75/2011
Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkör
Óbecse Szent István-napi rendezvény Óbecsén

A pályázó az augusztus 20-i rendezvénysorozatra kér támogatást (08.19. és 08.20.), melyre mintegy 

3000 érdeklődőt várnak. A rendezvény tartalmaz játszóházakat, előadásokat, utcabált, kézműves 

foglalkozásokat, kirakodó vásárt és utcabált. A pályázat mind szakmai, mind pénzügyi szempontból 

tökéletesen kidolgozott, alátámasztott, indokolt. A pályázó az elmúlt évek támogatásaival 

kiemelkedő színvonalon számolt el. Jelen pályázat nem tartalmaz önerőt

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 4 270 000 104 000 980 000 3 186 000 1 200 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

211/2011
Vajdasági Magyar 

Versmondók Egyesülete
Bácsfeketehegy XXIII. Szép Szó Műhely

A Szép Szó műhelyt már 22 alkalommal rendezte meg a VMVE. Jelen pályázattal a 23. megrendezés 

személyi költségeire pályáznak. A Vajdaság 20 településéről 40-50 fiatal (9-26 év) vesz rajta részt. A 

műhely egy hetes, drámapedagógusok, színészek, írók részvételével sajátítják el a résztvevők a 

színjátszás fortélyait, beleértve a beszédkészséget, irodalmi kifejezést, stb. A pályázat szakmai és 

pénzügyi része is jól felépített, átgondolt, az indokolás alátámasztja a költségtételeket.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 1 500 000 500 000 1 000 000 800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

217/2011
Móra Ferenc Művelődési 

Egyesület Csóka
Csóka

XIII. kanizsamonostori gyermek 

néptánc-tábor

A pályázó 13. alkalommal rendezi meg a kanizsamonostori gyermek néptánctábort 200 fő 

részvételével, akik a Vajdaságból, Erdélyből és Magyarországról érkeznek. A néptánc és kézműves-

foglalkozások 6 napon keresztül, napi 3*2 órában tartanak, esténként pedig népzenei koncertek, 

táncházak szórakoztatják a 6-16 éves korú résztvevőket. A projektben elismert szakemberek vesznek 

részt. A pályázat kidolgozott, jól alátámasztott, átgondolt, az egyetlen hiányossága, hogy a 

költségtételek indokolása nem teljesen kidolgozott, azonban a tételek indokoltak. A pályázó az 

eddigi támogatásokkal rendben elszámolt

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0630 3 050 000 410 000 1 270 000 1 370 000 1 096 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

139/2011 Horgos Helyi Közössége Horgos XXII. Horgosi Szüreti Napok

A pályázó célja a XXII. Horgosi Szüreti napok megrendezése, melynek résztvevői a régió lakosai. A 

programsorozat 3 napig tart, koncerteket, előadásokat, kiállításokat, versenyeket foglal magában. 

Hosszú távon Horgos bemutatása által a térség turizmusának fejlesztése, gazdasági fellendítése a 

projekt célja. A pályázó magas önerőt biztosít, a pályázat átgondolt, jól felépített, a költségtételek 

indokoltak, azonban nem kellően részletezettek. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 2 800 000 1 500 000 300 000 1 000 000 650 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

70/2011
Szabadidő-szervezők 

Egyesülete

Bácskossuthfalva, 

Ómoravica
19. MIT-tábor megtartása Pacséron

A pályázó célja ifjúsági tehetséggondozó és drogprevenciós tábor megtartása Pacséron. A tábor egy 

hétig tartana 210 diák részvételével. Alternatívát kínál a fiataloknak a kábítószerekkel szemben, a 

szabadidő tartalmas eltöltésére oly módon, hogy egyidejűleg a magyar hagyományokat, 

népművészetet is megismerjék: kézműves, önismereti képzések, színészet, fafaragás, angol nyelv, 

tánc, sport., informatika és földrajzi képzések zajlanának az egy hét alatt. A tábort szakmaberek, 

animátorok, pszichológusok vezetik. A szakmai terv kidolgozott, alapos, a költségtételek 

alátámasztottak, azonban indokolásuk egy-két esetben kicsit elnagyolt (km-számítás az 

útiköltségnél). 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0630 5 000 000 3 780 000 1 220 000 793 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

215/2011
Vajdasági Vízalatti 

Kutatók
Zenta Zentai archeológiai tábor

A zentai csata tavaly megkezdett kutatásának folytatása a Tiszán. A szervezet magyarországi és 

ausztriai szakmai szervezetek, szakemberek bevonásával a zentai csata tavaly már meghatározott 

emlékeinek kutatását, kiemelését és bemutatását tűzte ki célként. A projektet a zentai 

önkormányzat is támogatja, a sajtónyilvánosság már most biztosított. A költségterv jól kidogozott, 

törekszik a költséghatékonyságra, a szakmai programot jól alátámasztja, azonban a projekt csak 

régiós jelentőségű. 

113 8421341 1030 1 485 169 269 000 1 216 169 790 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

147/2011
Dombos Polgárok 

Egyesülete
Kishegyes Dombos Fest 2011

A Dombos Fest már 10 éve megrendezésre kerülő kulturális rendezvény, mely során a magyar 

művészeti élet majd minden jelentős alakja képviselteti magát. A Dombos Fest a Vajdaság egyik 

legnagyobb volumenű kulturális rendezvénye, szervezőgárdája komoly tapasztalatokkal, 

kapcsolatrendszerrel bír. A pályázat jól felépített, szakmailag kiemelkedő színvonalú, azonban a 

költségterv kidolgozatlan, az indokolás nem támasztja alá a költségtételeket..

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 17 500 000 2 000 000 9 000 000 5 000 000 2 750 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

143/2011

Torontál Magyar 

Oktatási Művelődési és 

Ifjúsági Központ

Kisorosz XI. Kisoroszi Hagyományőrző Tábor

A pályázó 4 napos hagyományőrző tábort tervez 110, a szórványvidékeken élő magyar gyermek 

számára, aki megismerkedhetnek a magyar hagyományokkal, népdalokkal, néptáncokkal, népi 

mesterségekkel. A táboroztatáshoz - a kézműves foglalkozások anyagköltségén túl - sátrak és 

hálózsákok beszerzését szeretné megvalósítani a pályázó, melyeket a következő években is 

használhatnak a gyerekek. A pályázat felépített, a költségterv és indokolása alátámasztja a szakmai 

tervet, azonban a tevékenységek (előkészületek) nem teljesen kidolgozottak. 

112 8421341 0431 2 278 681 200 000 2 078 681 1 350 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

193/2011
Hódegyháza Helyi 

Közösség
Hódegyháza Falunap Hódegyházán

A pályázat célja a hódegyházi falunapok (2 nap) megszervezése, ezzel kínálva lehetőséget a falu 

lakosainak és a régió érkező látogatóknak a szórakozásra és ily módon bemutatva a magyar 

hagyományokat, emlékeket. A költségterv tartalmaz eszközbeszerzést, mely azonban igazoltan a 

projekthez kapcsolódik, illetőleg az eszközök a következő években is felhasználhatóak lesznek. A 

pályázat felépített, alátámasztott, a helyi igényeket kielégíti. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 3 087 860 425 600 2 662 260 860 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

115/2011

TAKT temerini 

Alkotóműhely és 

Képzőművészeti Tábor

Temerin TAKT ifjúsági művésztelep

A pályázó célja a 33 éve megrendezésre kerülő TAKT ifjúsági művésztelep 2011. évi megszervezése. 

Az előadók neves alkotók, rendezők. Kb. 45 fő részvételére számítanak. A költségterv jól 

megindokolt, alátámasztja a szakmai tervet, a sajtóvisszhang biztosított. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 1 660 400 200 000 1 460 400 949 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

198/2011
Jókai Mór Magyar 

Művelődési Egyesület
Törökbecse

Interaktív Szent István - napi 

hagyományápoló rendezvény

A pályázó 3 napos Szent István napi ünnepség megtartására pályázik, melyen interaktív módon 

kívánja a magyar hagyományokat, kultúrát bemutatni, viszonylag nagyszámú célközönség részére. A 

pályázat szakmai téren kimondottan színvonalas mű, tartalmazza a háttérinformációkat, 

elképzeléseket, terveket, célokat és a megvalósítás menetét, azonban a költségtételek részletes 

indokolása nem minden esetben támasztja alá a tervezett kiadásokat. A pályázó az eddigiek során 

minden esetben rendben elszámolt a megítélt támogatási összegekkel. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 1 250 100 154 100 1 096 000 712 000

2011. 07. 14. 20
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Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

97/2011
Népkör Magyar 

Művelődési Központ
Szabadka

X. Interetno fesztivál megszervezése 

Szabadkán és környékén

A pályázó 10. alkalommal kívánja megrendezni az Interetno fesztivált 2011. augusztus 22. és 26. 

között. Programja a hagyományőrzésre alapul: kirakodóvásár, játszóház és esti koncertek. Fellépnek 

6 külföldi ország táncosai, a Csík és a Zúrgó zenekar. A pályázat szakmai része jól kidolgozott, 

alapos, nagy tömegeket mozgat meg, a költségtervet azonban az indokolás nem minden esetben 

támasztja alá. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 15 760 000 4 800 000 7 460 000 3 500 000 1 900 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

201/2011
Thán Fivérek Értelmiségi 

Kör
Óbecse Honismereti Tábor (Honit 2011)

A pályázó célja a tavalyi év után idén is megrendezni Óbecsén a Honismereti Tábort (Honit 2011). A 

táborban elsősorban történelmet és néprajzot, másodsorban kézművességet tanulnának a 

résztvevők. A A tábor 3 napos, 50-70 fiatal részvételére számítanak a szervezők. A cél egy olyan 

rendezvény létrehozása, amelyben barátságok kovácsolódnak és felkeltik a fiatalok érdeklődést a 

magyar történelem és hagyományok iránt. A 2011. évi tábor témája a honfoglalás. A pályázatban a 

személyi és az igazolhatóan a projekthez kapcsolódó működési költségeken túl kis- és nagyértékű 

eszközbeszerzésre, valamint honlapfejlesztésre is kér támogatást a pályázó, ezek beszerzése 

azonban nem alaposan indokolt, nem igazán tekinthetőek a táborhoz kapcsolódó beszerzéseknek.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0230 2 567 066 186 200 319 200 2 061 666 840 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

73/2011 újvidéki színház Újvidék XI. Vajdasági magyar drámaíró verseny

Az idei évben kerül 11. alkalommal megrendezésre a vajdasági magyar drámaíró verseny, melynek 

célja a a fiatal magyar írók és színészek bemutatkozása, felkarolása, a kárpát-medencei társulatok 

összefogása, a drámairodalom ápolása. A versenyre Magyarországról és Erdélyből is érkeznek 

résztvevők. A pályázat háttere, leírása alapos, jól kidolgozott, azonban a célok, a tevékenységek, a 

kockázatok és a kommunikáció leírása elnagyolt. A támogatási összeget 3 drámaíró és 3 rendező 

díjazására kívánják fordítani. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 1 000 000 400 000 600 000 600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

209/2011
Arany János 

Kultúregyesület
Csonoplya

A 35. Durindó és 48. Gyöngyösbokréta 

fennmaradó költségei

A pályázó visszamenőleg pályázik egy már megvalósított rendezvényre (06. 03.-06. 05.), ezért a 

számszerűsíthető eredmények, a kockázatok és a kommunikáció alapos, reális. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 1 590 000 1 590 000 1 500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

200/2011
Tiszagyöngye 

Művelődési Egyesület
Törökkanizsa Szent István-napi ünnep

A pályázó célja Szent István-napi ünnepség megrendezése, melyre a Vajdaságból, Erdélyből és 

Magyarországról is várnak látogatókat. A rendezvénnyel az összetartozás-érzést, a hagyományápoló 

tevékenységet kívánja a pályázó fellendíteni. A pályázat eszközbeszerzést is céloz - hangosítás és 

100 db szék - amely azonban sem tartalmilag, sem a költségterv indokolásában nem illeszkedik a 

projekthez. A pályázat tartalmi része helyenként hiányos, átgondolatlan, a költségtételek nem 

minden esetben megalapozottak.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 2 226 500 40 000 230 000 1 956 500 700 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

116/2011
Tiszaszentmiklós Magyar 

Kultúrkör
Tiszaszentmiklós Nyári táborok Tiszaszentmiklóson

A pályázat 3 tábor - kézműves, újságíró, színjátszó - szervezése Tiszaszentmiklóson a Vajdaság 

különböző településein élő gyerekeknek, fiataloknak. A résztvevők tervezett létszáma 65-85 fő. A 

táborok (a színjátszó kivételével) 17 éve megrendezésre kerülnek. A költségterv alátámasztja a 

szakmai leírást, azonban mindkettő kidolgozatlan

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0630 980 000 50 000 930 000 700 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

138/2011
Juvenior Polgárok 

Egyesülete
Horgos Szent István-napi ünnepség Horgoson

A tavalyi év után a pályázó 2011-ben is meg kívánja rendezni a Szent István napi ünnepséget 

Horgoson. A rendezvény egy napos, szentmise, népzenei program és kirakodóvásár alkotja a törzsét. 

A rendezvényre várt látogatók száma túlzó (25.000 fő). A pályázat szakmai része estenként 

kidolgozatlan (szakmai tapasztalatok, célrendszer, tevékenységek, számszerűsíthető eredmények), a 

költségtételek indokoltak, azonban alátámasztásuk nem részletező. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 790 000 150 000 640 000 600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

57/2011 Ábrahám Pál Egyesület Apatin
Szent István szoboravató ünnepsége 

Apatinban

A pályázat célja Szent István napi ünnepség megrendezése (mely a városalapítás napja) 

szoborállítással, koncertekkel. A rendezvényre a rendezők 2-300 főt várnak. A pályázat tartalma és a 

költségterv nem teljesen fedi egymás, a költségterv és indokolása tartalmaz olyan tételeke, 

amelyeket a szakmai beszámoló nem említ. A pályázat kidolgozatlan, azonban célja mindenképp 

hozzájárulna Apatin magyarajkú lakosságának identitás-megőrzéséhez.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 2 410 000 2 410 000 700 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

221/2011
Pásztor Vera Bánsági 

Pedagógus Egyesület
Nagykikinda

V. ik Vidám Szívvel énekeljünk Szórvány 

Kórustábor

A pályázat célja a Vidám Szívvel énekeljünk! szórvány kórustábor ötödik megrendezése. A tábor egy 

hétig tart, 10 évnél idősebb vajdasági, erdélyi, horvátországi és magyarországi gyerekek 

jelentkezését várják. A résztvevők száma két évvel ezelőtt 60 fő volt. A tábor végén kórust 

alapítanak, amely magyarországi kórusokkal tartana kapcsolatot. A pályázat alapgondolata 

emberközeli, alkalmas a közösségformálásra, azonban a pályázat kidolgozatlan, kevés konkrétumot 

tartalmaz. A költségtételek nem részletezettek, az indokolás elnagyolt. 

112 8421341 0631 1 262 244 1 262 244 700 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

258/2011 Kuckó Gyermeksarok Doroszló Egymástól tanulni

2*10 gyermek részére tábor szervezése 2 pedagógussal, ahol a magyar nyelvet kevésbé gyakorlók 

magyarul, a szerbet kevésbé ismerő gyerekek pedig szerbül tanulhatnak, beszélhetnek. A projekt 

célja, az anyanyelv megőrzése, illetve a hivatalos nyelv gyakorlása. Az elképzelés életszerű, létező 

probléma megoldását célozza. A pályázó képviselője több projekt résztvevője, a projektek általában 

a szórványmagyarságot célozzák, megvalósulnak. 

112 8421341 0231 825 000 21 000 804 000 700 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

260/2011 Műszaki Iskola Ada
Korszerű, költséghatékony 

számítógépes termek kialakítása

A pályázó célja az iskola - melynek 520 tanulója közül 490 magyar nyelven tanul - 3 termének 

átalakítása korszerű számítástechnika teremmé új szerverek, monitorok és kisebb informatikai 

eszközök beszerzésével, felhasználva a régi berendezéseket. A költségterv a beruházások esetén 

átgondolt, alátámasztott, a pályázó árajánlatot csatolt be pályázatához, azonban a médiakiadások 

tételt nem részletezi. A szakembergárda az iskolában biztosított. A pályázó az elmúlt félévben az 

iskola informatikai fejlesztésére 1.400.000 HUF támogatást kapott a Szülőföld Alaptól

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0230 4 694 800 4 694 800 1 800 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

194/2011

Udruženje - "Adveniat 

regnum tuum" - 

Egyesület

Szabadka Hittanos tábor 2011

A pályázó célja 35 fiatal (12-16 év)10 napos táboroztatása a Vajdaságban. Az idei tábor témája a 

vajdasági szent helyek, ennek megfelelően az itt (Zombor, Szabadka, Bajsa, Bácskossuthfalva, Aracs, 

Székelykeve, Belgrád, Bács, Doroszló és Eszék) található szakrális emlékek végiglátogatása, 

előadások és helyismereti kirándulások szervezése. A pályázó a fentiekben nagy tapasztalattal bír,a 

pályázat ennek megfelelően tökéletesen kidolgozott, a költségtételek részletezőek, indokoltak és 

teljes mértékben alátámasztottak, azonban az önerő mértéke nem éri el a 20 %-ot.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0630 5 673 400 700 000 4 973 400 700 000

2011. 07. 14. 21
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Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

144/2011
Homokháti Kistérségi 

Cserkészkörzet
Bácsszőlős VIII. Tőzegi cserkésztábor

A pályázó célja 2 cserkésztábor megszervezése: 3 napos a 7-10 korosztály számára és 7 napos a 

nagyobbaknak. A táborok összlétszáma 80 fő. A táborozás alatt játékos formában, programokat 

szervezve a kicsik a honfoglaláskort ismerik meg, míg a nagyok a honfoglalás utáni időszakra, a 

kalandozások korára koncentrálnak. A táborok hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre és 

az önállóságra. Lezárásukként látogatást tennének Ópusztaszerre. A pályázat jól átgondolt, 

kidolgozott, a költségtételek és azok indokolása tökéletesen alátámasztja a szakmai projekttervet, a 

cél megvalósítható, a megvalósítás tervezett módja pedagógiai szempontból is tökéletes, azonban a 

pályázónak nincs önereje.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0630 1 120 000 1 120 000 896 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

69/2011
Vajdasági Magyar Ifjúsági 

Központ
Újvidék X. Ifjúsági Etno tábor megrendezése

A pályázó idén a 10. alkalommal rendezi meg az Ifjúsági Etno Tábort. A tábor augusztus 4-11. között 

kerül megrendezésre Péterrévén. A 16-30 éves korosztályból várják a látogatókat, mindösszesen 80 

főt. A tábor fő profilja a hagyományápolás, a kézművesség, melyhez helybeli szakembereket 

vesznek igénybe. A pályázat szakmai szempontból jól felépített, alapos. Az eszközbeszerzés digitális 

fényképezőgép beszerzése. A kommunikációs terv jól kidolgozott. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0630 1 567 000 26 000 100 000 1 441 000 936 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

192/2011
Ferences Rendház - 

Újvidék
Újvidék

Környezetvédelem Assisi Szt. Ferenc 

Naphimnuszának fényében

A pályázat tárgya a környezetvédelem témakörében - a TAKT-tal együtt létrehozott táborban - 

született alkotások bemutatása, ily módon - Assisi Szent Ferencen keresztül - népszerűsítve a 

környezetvédelmet. Az alapgondolat ténylegesen létező probléma megoldására irányul, a 

megoldási lehetőség innovatív. A költségterv illeszkedik a szakmai tervhez.

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0530 2 366 000 1 222 000 1 144 000 700 000

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

100/2011
Népkör Magyar 

Művelődési Központ
Szabadka

Lévay Szilveszter nemzetközi musical 

énekverseny-gálaelőadás

A pályázó célja a Lévay Szilveszter nevével fémjelzett Nemzetközi Musical Énekverseny döntőjének 

és gálaműsorának megrendezése. Az elődöntők a világ 8 országának 8 helyszínén zajlottak, a 

középdöntőt és a döntőt Szabadka szervezi. A döntőre 300, 18-30 éves énekest várnak. A 

döntősöket a Budapesti Operettszínház Zenekara kíséri. A támogatást a pályázó túlnyomórészt a 

résztvevők, zsűritagok, rendezők díjazására és a résztvevők szállás és étkezési költségeire kéri. A 

pályázat tartalmi része jól felépített, átgondolt, azonban a költségételeket az indokolás nem 

teljesen támasztja alá. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 14 770 000 3 240 000 6 730 000 4 800 000 1 000 000

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

68/2011 Tanyaszínház Újvidék
W. Shakespeare: Vízkereszt, vagy 

bánom is én

A Tanyaszínház 34 éve működő színház, mely évente látogatja végig a vajdasági 

kistelepüléseket,különösen a szórványfalvakat egy-egy előadással. A színház amatőröket és fiatal, 

kezdő színészeket foglalkoztat, akik az iskola befejezése után egy évad alatt tanulnak bele a 

színművészetbe. Évente 25-26 településre jutnak el, 15-16.000 ember látja előadásaikat. A színház 

2008-ban Kisebbségekért Díjat kapott. Jelen pályázatukkal a "Vízkereszt, vagy bánom is én" c. 

előadás tájolására pályáznak: személyi kifizetések, útiköltség, jelmezek, díszletek. Nem csak a jelen 

pályázathoz kapcsolódik az 5 reflektor beszerzése. A pályázat háttere, kivitelezése jól alátámasztott, 

azonban a költségterv és indokolása, továbbá a kockázatkezelési terv nem részletező, kidolgozatlan. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0430 12 885 000 831 000 8 294 000 2 565 000 800 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

272/2011
Kárpátaljai Magyar 

Oktatásért Alapítvány
Beregszász

A KMOA nyári ifjúsági programjainak 

támogatása

A program révén 2 csapat venne részt a Kárpát-medencei Magyar Diákbajnokságban (Kű Lajos, az 

Aranycsapat Alapítvány elnöke közreműködésével). A program második részeként az Ungvári 

Nemzeti Egyetem magyar diákjai egy muzeológiai gyakorlaton vennének részt Budapesten, 

megismerkedve a közgyűjteményekkel, azok munkájával, a harmadik szakaszban pedig a tantárgyi 

vetélkedők/TDK-k nyertesei részt vennének a "Határtalanul Beregben" egyhetes programban. A 

célcsoport a 16-24 éves korosztály, összesen 114 fő. Szállás, szállítás, programkellékekre és étkezési 

költségekre pályázik. 

1101 8421331 0140 5 000 000 1 667 600 3 332 400 1 000 000 

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

205/2011

Kárpátaljai Magyar 

Tanárképző Főiskola 

Jótékonysági Alapítványa

Beregszász
A Rákóczi Főiskola diákjainak nyári 

terepgyakorlata

A pályázatban az alábbiakban felsorolt programok megvalósításához kér támogatást: Nyári folklór- 

és dialektológiai terepgyakorlat; Kárpátaljai nyári komplex-természetföldrajzi, általános földrajzi és 

honismereti terepgyakorlat; Régészeti terepgyakorlat; Nyári terepgyakorlat könyvvitel és audit 

szakos hallgatók részvételével; Kárpátaljai nyári-őszi komplex (botanika, zoológia, ökológia, 

biogeográfia, természetvédelem) terepgyakorlat; Kárpátaljai nyári ének-zene, néptánc 

terepgyakorlat. A projekt középiskolai és főiskolai diákok, tanárok, szakemberek részvételét célozza 

meg. Várható létszám 320 fő. A pályázó programkellékekre, szállítási költségre, szállásköltségre, 

megbízási díjakra pályázik.

1101 8421341 0140 6 802 125 1 802 125 5 000 000 4 800 000 

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

155/2011
Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség
Beregszász A KMPSZ nyári táborainak szervezése

A KMPSZ nyári táborainak lebonyolítási költségeire pályázik. Öt tábort szeretnének rendezni, 

melyeket már évek óta sikeresen bonyolítanak. Táboronként hagyományosan 50-60 gyereket 

tudnak fogadni. A tábor szervezőinek tisztelet díjára, programkellékekre,, szállítási-, szállás- és 

étkezési költségekre pályázik.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0640 6 261 250 1 261 250 5 000 000 4 000 000 

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

127/2011

Mezőgecsei 

Hagyományőrzők és 

Falufejlesztők Egyesülete

Mezőgecse
V. Mezőgecsei Nemzetközi Lekvárfőző 

Fesztivál

A hagyományőrző gasztronómiai rendezvény 2011-ben, immár 5. alkalommal kerül megrendezésre. 

A többségi ukrán nemzetiségű lakosság körében is népszerű rendezvény a helyi lakosság számára a 

gazdasági nehézségből való kilábalásnak is eszköze (többen ennek hatására kezdtek szilva 

termesztésbe, vállalkozásba). Évről évre több látogatót vonz a rendezvény (2010-ben 4-5000 fő). 

Idén is ennyi érdeklődőre számítanak. A szervezéshez szükséges dologi kiadásokra, tereprendezés 

költségére, hangosításra, egy receptkönyv kiadására és a meghívott vendégek étkezési- valamint 

szállásköltségére pályáznak. A támogatásból 1 db vízszivattyút (nagy értékű eszköz) is vásárolna a 

pályázó.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0440 1 991 000 202 000 1 789 000 400 000 

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

133/2011
Magyar Értelmiségiek 

Kárpátaljai Közössége
Ungvár V. Alkotóértelmiségek Találkozója

A V. Kárpátaljai Alkotóértelmiség Találkozója - az Együtt Író-, és Művésztábor - két helyszínen 

kerülne lebonyolításra, az egyik rendezvényen a helyi, erdélyi, délvidéki, felvidéki és anyaországi 

írók vesznek részt (50 fő), a másik helyszínre képzőművészeket várnak. Ez utóbbi kiállítással zárul és 

az alkotások a péterfalvai képtár állományát gazdagítják majd. A pályázó szállás, étkezés és szállítási 

költségre, a szervezéshez köthető dologi kiadásokra valamint CD (Ivaskovics József gyűjtéséből) 

készítésre pályázik.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0440 948 000 60 000 888 000 500 000 

2011. 07. 14. 22



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

190/2011

Kárpátaljai Magyar 

Egyházi Kulturális 

Újjászületési, zene-és 

képzőművészeti Credo 

Alapítvány

Ungvár Népzene- és Néptánc Tábor

A IV. Credo Fesztivál, Népzene és Néptánctábor című pályázat célja a hagyományok őrzése, a 

népzenei, néprajzi ismeretek átadása az együtt töltött hét alatt, a kárpátaljai gyerekek 

megismertetése a magyar népzenével. A néptáncoktatás mellett a népi hangszerekkel való 

ismerkedés illetve annak tökéletesítése hangsúlyos szerepet tölt be a tábor életébe. Az oktatást 

kiváló magyarországi és helyi tanárok biztosítják. Az idei tábor a nagydobronyi református egyházzal 

és a nagydobronyi líceum vezetőségével karöltve kerül megrendezésre. A tábor idején fellépő 

együttesek honoráriumára, az oktatók tiszteletdíjára, az együttesek utazási költségére, a nehéz 

anyagi helyzetben lévő gyermekek és a vendégtanárok szállásdíjára, étkezési költségére, 

programkellékekre, szervezési költségekre pályázik.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0640 3 661 700 550 000 3 111 700 2 000 000 

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

212/2011
Kaszonyi Református 

Egyház
Mezőkaszony

Történelmi református emlékhelyek 

testközelben

A gyülekezethez tartozó fiatalok magyarországi táborozásához kér támogatást. Nevezetes 

emlékhelyek meglátogatása az uticél. Utazási költségeikre, belépő díjakra, szállásköltségre, étkezési 

költségre pályázik. A célcsoport a 16-25 éves korosztály , összesen 40 fő

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0640 935 000 90 000 845 000 400 000 

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

125/2011
Viski Falusi Zöldturizmus 

Szövetség
Visk Viski Népzenei és Néptánc tábor 2011

A pályázat célja a még ismert és felkutatott viski hagyományok megtanítása a közösség fiataljainak. 

A néptánc és népzenei táborban helyi és Viskről elszármazott neves művészek közreműködésével 

helyi fiatalok és egy magyarországi tánccsoport venne részt. A támogatást tiszteletdíjak kifizetésére, 

megbízási díjakra, szállás és étkezési költségre, programkellékekre kéri. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0640 989 000 165 000 824 000 650 000 

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

204/2011
Kárpátaljai Magyar 

Művelődési Intézet
Beregszász

A KMMI nyári kulturális rendezvényei 

és fesztiváljai

A pályázat célja a KMMI nyári rendezvényeinek lebonyolítása: KKKTF-2011, "Rákóczi népei Dolhán", 

Szent István napja Kárpátalján, XXII. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivál Váriban. A program 

célcsoportja a kárpátaljai magyar értelmiség. Becsült adatok szerint a rendezvényeken részt vevők 

létszáma 20 000 fő. A fiatalok minőségi kulturális értékek iránti igényét hivatottak szolgálni az 

alkalmak. A pályázó tiszteletdíjakra (népművészek, művészeti csoportok, fellépők), a folklórfesztivál 

nyerteseinek díjára, , szállítási költségre, étkezési költségre, plakátok és meghívók nyomtatására, a 

rendezvények hangosítására kér támogatást. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0440 2 000 000 243 000 1 757 000 1 000 000 

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

132/2011
Nagymuzsalyi 

Középiskola
Nagymuzsaly Magyarországi honismereti kirándulás

A Nagymuzsalyi Középiskola magyarországi kirándulásra viszi a tanulókat (25 fő és 5 pedagógus). A 

gyerekek utazási költségeire pályáznak, valamint egy Ópusztaszeri kirándulásra. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0640 700 000 50 000 650 000 200 000 

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

199/2011
Beregrákosi Református 

Egyházközség
Beregrákos

Munkács és Ungvár között - 

beregrákosi helytörténeti program

Új pályázó. A Beregrákosi Református Egyházközség a gyülekezetbe tartozó fiatalok táboroztatására 

pályázik. Cél: épített és szellemi magyar örökségét, és ezáltal erősíteni a szülőföld szeretetét, 

segíteni a fiatalok helyben maradását, valamint a gyorsuló asszimiláció ellen tenni. Célcsoport a 13-

18 éves korosztály, de más korcsoportból is várnak jelentkezőket. Kéthetes tábort szerveznek, 

melyhez szállítási költségre, belépődíjakra, nyomdaköltségre (írásos anyagot készítene a 

résztvevőknek), irodaszerekre és nagy értékű eszközök (lézernyomtató, digitális fényképezőgép) 

beszerzésére pályázik.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0640 750 300 132 300 618 000 375 000 

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

191/2011
"GENIUS" Jótékonysági 

Alapítvány
Beregszász

Hagyományőrzés és kulturidentitás 

fejlesztése Kárpátalján

Új pályázó, 2011-ben lett bejegyezve. A GENIUS Jótékonysági alapítvány a népi hagyományok, 

kultúra gondozása, valamint a kulturális identitás kialakítása és fejlesztése érdekében egy három 

szakaszból álló tábor-projekt megvalósítását tervezi Kárpátalján. A projekt első eleme a Nagyberegi 

Népzenei és Néptánc Tábor, második eleme a Jankovics Mária Alkotótábor, harmadik eleme a 

Keresztyén Balázs Olvasótábor lesz. A táborok szervezésébe kárpátaljai oktatókat, a képző- és 

zeneművészetek, illetve a kárpátaljai magyar irodalom neves képviselőit kívánják bevonni. Több 

hasonló célú tábort is szerveznek Kárpátalján más civil szervezetek. A Géniusz JA által szervezett 

tábor a tehetséggondozásra fekteti a hangsúlyt. A szervezőmunkába a KMPSZ-t kívánja bevonni. 

Táboronként 50-50 résztvevővel számolnak (összesen 180 fő). A táborban dolgozók bérezésére, 

programkellékekre, kommunikációs költségekre, útiköltség térítésre, szállás- és étkezési költségre 

pályázik.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0440 5 000 000 5 000 000 3 000 000 

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

302/2011 Kaszonyi Középiskola Mezőkaszony
Az oktatás minőségének javulását 

szolgáló felújítási költségek

A nyelvi laborként szolgáló szaktanterem felújítására és biztonságossá tételére pályázik. A 

támogatási összeget nyílászáró cserére, a padló, a mennyezet javítására, kályhafelújításra 

fordítanák, illetve iskolabútorok beszerzésére pályáznak. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0240 1 800 000 300 000 1 500 000 600 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

251/2011
Munkácsi Római 

Katolikus Egyházmegye
Munkács

Ifjúsági és közösségépítő nyári táborok, 

lelkigyakorlatok

Jelen pályázattal a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyári programjaira, lelkigyakorlatokra, 

gyermek- és ifjúsági táboraira, azok utazási, étkezési és szállásköltségeire kér támogatást a pályázó, 

továbbá e programokhoz sátrakat szeretne vásárolni (5 db 8 személyes sátor). Három tábor és két 3 

napos lelkigyakorlat szervezését tervezi a pályázó. Kb. 1500-2000 fő jelentkezése várható. A nagy 

értékű eszközök beszerzésén felül a tervezett költséget szállás, szállítási, étkezési költségre is kéri a 

pályázó. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0540 3 000 000 1 000 000 1 400 000 600 000 600 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

253/2011
Bátyúi Református 

Egyházközség
Bátyú

VII. Szelidi-tavi Ifjúsági Találkozó 

kárpátaljai gyermekek részére

A pályázó 100 fő gyermek és 15 kísérő magyarországi táborozását tervezi, immár hetedik 

alkalommal. A Püspöki Hivatal által meghirdetett programra a református gyülekezetek hátrányos 

helyzetű gyermekei jelentkezhettek. A táborról film készül, melyet a részvevők hazavihetnek. A 

pályázó a szállás, szállítás, és az étkezés költségéhez kér hozzájárulást, a fennmaradó költségeket a 

tábor szervezői állják. A gyerekek részvétele a táborban ingyenes.

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0640 4 382 250 1 932 250 2 450 000 800 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

64/2011 Bereg Tábor Nagybereg Örömhír tábor Kárpátalján

A Bereg Tábor 2000-től szervez 9-13 évesek számára egyhetes táborokat, eddig 70-et, rászorulóknak 

ingyen. A 9 tábori hetünkre összesen mintegy 720-765 résztvevőt várnak idén Kárpátalján. Egy 

héten 25 vezető és kisegítők segítik a táborozókat. Étkezési költségekre, kisösszegű eszközökre 

(játékszerek, sporteszközök) és tartós használatú eszközökre (bicikli, trambulin) kér támogatást. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0640 2 920 150 743 000 2 177 150 1 500 000 

2011. 07. 14. 23



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

78/2011
Kárpátaljai Református 

Ifjúsági Szervezet
Beregszász

KRISZTINI-, angol- és ifi-hetek 

megvalósításának támogatása

A pályázó egy konferencia és öt egyhetes nyári tábor szervezésére pályázik. Az idei év fő témája az 

identitás. Az angol héten 70 résztvevőre számítanak, a "Tinihét"-re 115 főt, a többi három tábor 

esetében összesen 290 főt várnak. A célközönség a 14. életévét betöltött fiatalok. Hazai 

munkatársakon kívül külföldi lelkipásztorok, előadók, szakemberek is részt vesznek a programban. A 

támogatást étkezési költségre, plakát nyomtatásra, programkellékek megvásárlására kéri. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0640 3 245 000 530 000 2 715 000 1 000 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

235/2011

II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Hallgatói 

Önkormányzata

Beregszász
Kárpát-medencei Egyetemi és Főiskolai 

Gyülekezetek Találkozója

2011. augusztus 16-21. között kerül megszervezésre az egyetemi és főiskolai gyülekezetek egyhetes 

találkozója Beregszászban, amelynek szervezését és lebonyolítását a FRIGY vállalta magára. 80 

fiatalt várnak erre a találkozóra Kárpátaljáról és külföldről. A projekt lebonyolítása a beregszászi 

FRIGY vezetésével a II. RF KMF HÖK védnöksége alatt, és a BRE támogatásával történik. A hitépítő 

alkalmakon kívül számos közösségépítő elemet terveznek, illetve ismertetőket, kirándulásokat a 

helyi, kárpátaljai nevezetességek megismerése érdekében. A program szervezéséért 6 fős projekt-

team felelős, akiknek több mint 15 főnyi önkéntes segít. A segítők tiszteletdíjára, a rendezvényhez 

szükséges kellékekre (mikrofon, hangfal stb.) szállásköltségre valamint nagy összegű eszközök 

beszerzésére pályázik (laptop, keverőpult, erősítő, szintetizátor, elektromos gitár). 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0540 3 850 000 550 000 3 300 000 800 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

188/2011

A római katolikus egyház 

Munkácsi 

Egyházmegyéjének 

Sislóci Szűz Mária 

Szeplőtelen Szíve 

Egyházközség

Sislóc
Nyári hittantáborok hittanosok és 

hitoktatók részére

Az egyházközség hittanosai valamint az ifjúság számára szerveznek tábort két időpontban, továbbá 

a hitoktatók számára kétnapos továbbképzést és megbeszélést a Felső-Tiszavidéken fekvő 

Kőrösmezőn. Ezen felül az egyházközség bérmálkozói számára lelkigyakorlatot szervez. A projektben 

szereplő programok a hitoktatás eredményességét célozzák. Szállítási költségre, szállásköltségre 

(összesen 120 fő részére), étkezési költségre, programkellékekre kér támogatást.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421391 0540 1 494 000 568 580 100 000 825 420 500 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

157/2011
Kárpátaljai Református 

Egyházkerület
Beregszász

A Kárpátaljai Református Egyház 

Családi napja – Mezővári

A Kárpátaljai Református Egyház a Család Éve eseménysorozathoz kapcsolódva egynapos programot 

szervez. A rendezvény előadásokat, közös családi alkalmat jelent kb. 5000-6000 fő részvételével. A 

program lebonyolításához 5 nagy fényerejű projektort és vetítővászon beszerzését (a kért 

támogatási összeg közel 50%-a) tervezi a pályázó. A költségtervben szerepel még rezsiköltség, a 

program során felmerülő bérleti díjak (színpad, hangosítás, mobil WC), média kiadások.

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0540 7 204 819 2 204 819 5 000 000 1 500 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

49/2011
Fornosi Református 

Egyházközség
Fornos Az erősebb emberi kapcsolatokért

Közösségerősítő alkalmak, filmklub szervezése, ifjúsági teadélutánok megtartása a cél. Fornos a 

munkácsi járás egyik elhanyagolt állapotban lévő települése (nincs vezetékes víz, telefon), ahol az 

egyház szerepe felértékelődik az identitás megőrzése terén. A főleg a fiatalokat megcélzó 

programhoz eszközbeszerzésre pályázik valamint nyári pavilon építését tervezi a pályázó. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0640 900 000 80 000 820 000 400 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

128/2011
Kárpátaljai Fejlesztési 

Társaság
Beregszász

ARENAFEST 2011 - Ifjúsági Fesztivál és 

Szabadegyetem

A program célcsoportja az ifjúság és az ifjúsági szakma képviselői, 16-29 éves korosztály. A 

szabadegyetem létszáma 44 fő, a fesztiválé kb. 3000 fő. A fesztivál és a szabadegyetem egyhetes 

rendezvény , melyre Bene községben kerül sor. Napközben előadásokra kerül sor, estére változatos 

programokat terveznek a résztvevőknek. Cél a magyar-ukrán kapcsolatok erősítése. A támogatást 

szállásköltségre, étkezési költségre, média kiadásokra ((plakát, leporelló, molinó), színpad és 

hangtechnika bérlésére kéri, valamint egy videó kamera,és egy számítógép beszerzését tervezi. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0640 6 175 000 4 415 000 1 760 000 500 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

270/2011
Kárpátaljai Magyar 

Oktatásért Alapítvány
Beregszász XIV. Történelmi Jurtatábor

Az egyhetes táborban közel 100 fiatal részvételét tervezik. Most a középiskolás felsős, illetve a 

főiskolás/egyetemista korosztályt célozzák meg a szervezők. A tábor a tervek szerint ifjúsági 

szabadegyetemként működne. Tiszteletdíjakra, programkellékekre, szállítási költségre, étkezési 

költségre kér támogatást. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0640 1 935 365 1 935 365 700 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

189/2011
"GENIUS" Jótékonysági 

Alapítvány
Beregszász

Összefogással a kárpátaljai magyar 

sporttehetségekért

A pályázat célja a nemzeti összetartozás jegyében közösségépítő, együttműködést fejlesztő, 

helyismereti, természetjáró rendezvények, vetélkedők, sportprogramok, stb. szervezése tábori 

keretekben. A pályázat keretében kézilabda és kosárlabda versenyeket szervezne a pályázó 

együttműködve a Pro Cultura Subcarpatia civil szervezettel.. A szervezésben a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség működne közre. A sport versenyek legjobbjai fonyódi nyári táborban vesznek 

részt (40 fő). A célcsoport a 12-18 éves korosztály. Összesen 240 diák vesz részt a versenyen és a 

legjobb 40 fő utazik a fonyódi programokra. A szervezők tiszteletdíjára , útiköltségre (a helyi 

versenyekre történő szállítás, valamint a 40 fő Fonyódra szállítása), szállásdíjra (40 fő), étkezési 

költségekre és sportkellékekre pályázik

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421331 0640 4 606 400 4 606 400 3 000 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

208/2011

Pro Cultura 

Subcarpathica civil 

szervezet

Beregszász A kárpátaljai fiatalok közösségéért

Új pályázó, 2011-ben lett bejegyezve. A projekt célkitűzése a kárpátaljai ifjúsági korosztály 

identitásának formálása hasonló érdeklődésű fiatalok közösségének kialakítása által. A 

közösségépítést kulturális, helyismereti, és sportprogramok segítségével valósítják meg. A szervezet 

ezzel a projektjével a kárpátaljai (l: „Genius” Jótékonysági Alapítvány, KMPSZ) és magyarországi (l.: 

Somogy Megyei Önkormányzat Dél-Balatoni Kollégiumának Fonyódi Kollégiuma) szervezetekkel 

együttműködve segíti a helyi fiatalokat és közösségeiket a szellemi igényesség és egészséges 

életmód útjára. Sportvetélkedők szervezését tervezik Kárpátalja területén különböző sportágakban 

(röplabda, kézilabda, sakk, asztalitenisz). A célcsoport a 12-18 éves korosztály. Összesen 280 főt 

érint a projekt, ebből 80 fő vesz részt a fonyódi programon. Tiszteletdíjakra, útiköltségre, 

szállásköltségre és étkezésre kér támogatást. hasonló témájú pályázatot nyújtott be a Géniusz 

Jótékonysági Alapítvány is.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0640 4 999 800 4 999 800 3 000 000 

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

203/2011

KÁRPÁTALJAI 

GÖRÖGKATOLIKUS 

IFJÚSÁGI SZERVEZET

Palágykomoróc
Kárpátaljai Magyar Görög katolikus 

Ifjúsági Szervezet programjai

A pályázat célja 10 zömében nyári program lebonyolítása, melyek ötéves távlatban egymásra 

épülnek, érintve az óvodást, tanulót, pályaválasztót, az újonnan házasultat is. A programok lefedik 

egész Kárpátalját. Egy-egy táborban 70-180 fő vesz részt. A táborban közreműködők tiszteletdíjára, 

programkellékekre, rezsiköltségekre, szállítási költségekre, szállás és étkezési költségre pályázik. A 

pályázat során 2 laptop, projektor és 4 nagy befogadó képességű sátor vásárlását is tervezi, 

valamint a szervezet honlapjának fejlesztésére, fenntartására kér támogatást. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421341 0640 5 000 000 200 000 4 800 000 1 500 000 

2011. 07. 14. 24



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

131/2011
Derceni Református 

Egyházközség
Dercen Fiatalok az élet küszöbén

Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása a cél (12-14 éves korosztály). A táborban részt vevők 

becsült száma: 100-110 fő és 12 munkatárs. Egy projektor beszerzésére, étkezési költségre, 

programkellékre pályázik.

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0640 1 290 000 150 000 1 140 000 400 000 

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

268/2011 Intermix kiadó Ungvár
Öt kerekévfordulós kortárs író 

művének kiadása

Kárpátaljai Magyar Könyvek c. sorozaton belül 5 kerek évfordulós költő/író művének kiadása 400 

példányban és elektronikus változatainak honlapra való feltelepítése: - Vári Fábián László (60 éves): 

A kihűlt ég alá (Versválogatás), Czébely Lajos (60 éves): Fogyó világ (Versválogatás), Fodor Géza (60 

éves): Erdők, világnyi fájás versválogatás), Ferenczi Tihamér (60 éves): Hetven év, hetven vers 

(Versválogatás), Szalai Borbála (85 éves): Mesevár (Verses mesék iskolásoknak). A kiadó eddig 

mintegy száz kárpátaljai alkotó 208 könyvét jelentette meg. A kiadványok 70 %-a kárpátaljai 

települési és iskolai könyvtárakhoz kerül adományként. Szerzői honoráriumokra, szerkesztés, 

korrektúra és nyomdai előkészítésre, a könyvek a KMMI honlapjára való feltöltésének költségére, 

nyomdaköltségre pályázik. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0440 1 025 000 47 500 977 500 600 000 

BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű 

média, színházi programok és 

könyvkiadás támogatása

156/2011

Szolyvai 

Emlékparkbizottság 

Kárpátaljai Jótékonysági 

szervezet

Szolyva
A Szolyvai Emlékparkot megörökítő 

kiadványok megjelentetése

A Szolyvai Emlékpark Közép-kelet- Európa egyik legnagyobb emlékparkja, a kárpát-medencei 

magyarság zarándokhelye. A pályázat célja a Szolyvai Emlékparkot megörökítő kiadványok 

megjelentetése: 1. Emlékkönyv (kb. 120 old.) megjelentetése 1000 pld., továbbá elektronikus 

változatban - CD késztése 300 pld.-ban 2. A Mártírok kápolnájában korabeli dokumentumokat 

bemutató, 6 tablóból álló kiállítás elhelyezéssel. 3. Háromnyelvű kiadvány -brossura kiadása 2000 

pld. 4. 5 féle képeslap kiadása / 2000 pld. A megjelentetési kiadásokra pályázik.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0440 817 500 42 500 775 000 700 000 

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

247/2011

Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Intézet 

Lendva

Lendva Ifjúsági Pannónia

A Művelődési Íntézet az elmúlt tíz évben megrendezte a Szúnyogh Sándor Fogalmazási Versenyt. A 

díjazottakat, mely az utánpótlást fogja biztosítani a Muravidéki Magyar Irodalmi Társaság publikáló 

költői, írói segítéségével szeretnék felkarolni egy három napos képzés keretén belül. A képzésen 

zalai és helyi fiatal írók vesznek részt, kb. 30 fő. A három nap alatt született anyagokból egy könyvet 

szeretnének kiadni és ezt egy ünnepélyes könyvbemutatóval egybekötött irodalmi esten bemutatni 

a Bánffy Központba. A program nincs kellően részletezve, a költségterv minden tétele nincs 

megfelelően alátámasztva. 2010-ben pályázó összesen 7.8 M Ft támogatásba részesült. 

1101 8421331 0460 2 097 456 829 520 1267936 900 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

249/2011

Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület 

Csente

Lendva
30 éve a kulturális örökség ápolása 

Csentében

Az Egyesület 32 éve működik, az egyesületen belüli népdalkör az idén ünnepli fennállásának 30. 

évfordulóját, mely ünnepi kultúrműsor keretén belül vendégcsoportokkal együtt kerül 

megünneplésre a nyár elején. A nyár végén a helyi hímző szakkör tagjaival egy kétnapos 

hangszerbemutatóval, előadásokkal tarkított műhelymunkára kerül sor, melyet a hetési hímzések 

kiállításának megnyitójával zárnak. Az egész rendezvényt egy szakmai úttal zárnák az Őrségbe. 

Céljuk a régi hagyományok ápolása, folytatása és megszerettetése. A résztvevők száma kb 200 fő. Az 

igényelt támogatásból szeretnék fedezni a kirándulást, a műhelymunkához szükséges 

munkaeszközöket (pl. lyukasztó) illetőleg székek és a hímzések tárolásához szükséges szekrény 

beszerzését. 2009-ben 200.000,- Ft támogatásba részesült az egyesület évfordulós ünnepségének 

megrendezésére. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0460 850 000 150 000 50 000 650000 500 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

250/2011 BONUS Alkotó Egyesület Lendva
Ecsetvonások az V. Muravidéki 

művésztáborban

Az Egyesület 2007-ben alakult meg, célja az ifjúsági, tudományos és kulturális élet fellendítése. 

2011. 08.15-21 között művésztábort szervez minden érdeklődő számára kísérő (gasztronómiai, tárlat-

látogatások, egészséges életmód) programokkal. A hosszú távú cél, hogy a kis alkotó közösségből 

bekerüljenek egy Kárpát-medencét összefogó alkotói körbe.12 fő részvételével számolnak, akik 2 

festmény készítenek el. A 7 alkotónap emlékeit fotókon és felvételeken rögzítik, amit a résztvevő 

művészek megkapnak. Az igényelt támogatásból a programhoz szükséges eszközöket, utazási, szálás 

és étkezési költségeket kívánnak fedezni. 2010-ben az alkotótábor költségeire 300.00,- Ft 

támogatásba részesültek.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0460 1 109 400 101 000 1008400 600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

252/2011

LENDVA KÖZSÉGI 

MAGYAR NEMZETI 

ÖNKORMÁNYZATI 

KÖZÖSSÉG

Lendva
VI. Hagyományőrző Szent István-napi 

találkozó

2011. augusztus 19-20-án hatodik éve kerül megrendezésre a Szent István napi találkozó, melyre a 

szomszédos Horvátországból és Ausztriából is érkeznek érdeklődők. A nap fő rendezvénye a 

halászléfőző verseny, de a magyar zene, népzene, néptánc is teret kap a programban. Az 

animátorok a gyerek programokról gondoskodnak (arcfestés, foglalkozások, óriáscsúszda). Célja a 

szellemi értékek népszerűsítése, a nemzeti ünnep jelentőségének tudatosítása. A rendezvényre kb. 

3-4000 főt várnak. Az igényelt támogatást szolgáltatási kiadásokra, utazás, szállás és étkezési 

költségekre kéri, melynek nem minden tétele kellően alátámasztott. Pályázó 2010-ben 300.000,- Ft 

támogatásba részesült.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0460 2 127 000 336 000 1791000 1 000 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

136/2011
Vukovári Magyarok 

Egyesülete
Vukovár, Valkóvár Anyanyelvoktatás felnőtteknek

A pályázó célja 4 hónapon keresztül (június-szeptember) heti 2*2 órában magyar nyelvtanfolyamot 

tartani a Vukovár és környéki magyarság számára. A pályázatot az ihlette, hogy a pályázó napi 

szinten szembesül azzal, hogy ezek a fiatalok egyre rosszabbul beszélik anyanyelvüket. A 

nyelvtanfolyam égisze alatt a magyar történelem is kibontásra kerülne, illetve a napi aktualitásokat 

is megtárgyalhatnák a hallgatók. A pályázat alapgondolata kiemelkedő.

1101 8421331 0150 720 000 720 000 600 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

140/2011
Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége
Eszék Ifjúsági Vezetők továbbképző tábora

A pályázó a horvátországi ifjúsági szervezetek vezetőinek, aktivistáinak tervez vezetőképző tábort 

tartani. A tábor célja, hogy olyan fiatalok kompetenciáit fejlesszék, akik jelenleg is a közösségek 

vezetői. A hosszútávú cél, hogy a jól felépített ifjúsági szervezetek segítségével őrizzék meg a 

magyarságot. 

1101 8421331 0250 1 250 000 50 000 1 200 000 700 000

BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű 

felnőttképzési, szakképzési és 

kutatási programok 

támogatása

152/2011
Horvátországi Magyar 

Újságírók Szövetsége
Eszék

Külhoni magyar újságíró konvenció 

eszéki tanácskozás

A Külhoni Magyar Újságíró Szövetségek Konvenciója 2011. évi második tanácskozásának 

megrendezése a pályázó célja. A tanácskozás célja a hasonló gondok közös orvoslása, az 

ismerkedés, egymás tájékoztatása, az együttműködés kialakítása és az újságíróképzés, továbbképzés 

lehetőségeinek kialakítása. A pályázó a projekthez múzeumlátogatást és hajós kirándulást is tervez. 

A kirándulásokról említés szintjén esik szó. 

111 Határon túli magyarok oktatási programjai8421331 0150 1 620 000 1 620 000 1 200 000

2011. 07. 14. 25



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

149/2011

"Sztárai Mihály" a 

Magyar Egyesületek 

Szövetségének Oktatási 

és Kulturális Központja

Pélmonostor Honismereti hétvégi iskola

A pályázó célja honismereti hétvégi iskola létrehozása, ahol 4 alkalmas előadást tartanának a 

szórványban élő általános iskolai felsősök és középiskolások részére: magyar földrajz, magyar 

történelem, magyar nyelv és irodalom, néprajz,hagyományok. A hétvégi iskola zárásaként 

kirándulást és "Ki mi tud?"-ot rendeznének. Az oktatás célja, hogy a gyerekek megismerjék a magyar 

ünnepeket, hagyományokat, azok ne üresedjenek ki. A célcsoport mintegy 160 főből áll. A pályázat 

alaposan kidolgozott, jól felépített, a költségtételek indokoltak, azonban esetenként nem 

részletezettek. 

112 8421341 0251 3 669 835 3 669 835 800 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

137/2011
Várdaróc Magyar 

Kultúregyesület
Várdaróc IV. Várdaróci néptáncfesztivál

A pályázó célja a IV. Néptáncfesztivál megrendezése. A fesztivál évről-évre egyre sokszínűbb lesz: 

néptáncosok fellépése, néprajzi kiállítás, kirakodóvásár. A horvátországi magyar fellépőkön túl az 

anyaországból, Erdélyből, Felvidékről, a Vajdaságból és Kárpátaljáról is érkeznek csoportok, illetve 

bemutatásra kerülnek a horvát, szerb, ruszin, szlovák, zsidó és roma táncok is. A pályázat szakmai 

szempontból kidolgozatlan, a becsült résztvevők száma kérdésenként eltérő, azonban a költségterv 

összhangban van a projekttervvel, az indokolás pedig alátámasztja a tételeket. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0450 1 000 000 1 000 000 600 000

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

142/2011
Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége
Eszék

A HMDK és művelődési egyesületei 

programjainak támogatása

A pályázó néptánc kompetencia-fejlesztő tábor megrendezésére, nemzetközi néptáncfesztiválon 

való részvételre és a Pólai Magyar Napokon való részvételre pályázik. Terveik szerint előbbi 

rendezvényeken mintegy 150 fő vesz részt. A projekt célja igazolható. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0450 4 100 000 100 000 4 000 000 2 200 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

202/2011
Magyar Hagyományőrző 

Egyesület Kórógy
Kórógy Játszunk és tanuljunk

A pályázó célja Kórógyon játszótér kialakítása. A pályázat nem tartalmazza, hogy milyen területen 

kívánják megvalósítani a projektet, nem szól a tulajdoni viszonyokról, támogatás esetén vagy saját 

kezűleg, vagy egy helyi kisvállalkozóval építenék fel a játszóteret. A költségterv ez utóbbit támasztja 

alá, azonban az eszközök nincsenek felsorolva. A pályázat nem jól felépített, amit magyarázhat, 

hogy kezdő pályázóról van szó. 

112 8421341 0651 1 000 000 1 000 000 600 000

BGA-11-NY-4 Oktatási és 

kulturális intézmények 

eszközfejlesztésének 

támogatása

207/2011

Petőfi Sándor 

Kultúregyesület 

Szentlászló

Szentlászló
Szentlászlói könyvtár működésének 

felújítása

A pályázó a szentlászlói könyvtár számára elsősorban eszközbeszerzésre pályázik: 3 db számítógép, 

fénymásoló, nyomtató, scanner, szoftverek, kisebb bútorok, kellékek és irodai eszközök. A pályázat 

célja létező, megalapozott igényt elégít ki, a szórványmagyarság megmaradásának lehetőségét 

támogatja. 

112 8421341 0451 1 440 000 1 440 000 600 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

153/2011
Hercegszöllősi Mihály 

Magyar Ifjúsági Szervezet
Hercegszőlős

Horvátországi Magyar Gazdasági és 

Kulturális Napok

Háromnapos rendezvénysorozat: kerekasztal beszélgetés, kiállítás, ifjúsági fesztivál. Az idei 

Gazdasági és Kulturális Napok a fiatalságra koncentrál, erdélyi és felvidéki meghívottak 

részvételével. A rendezvénysorozaton szó esik a munkaerő-piaci helyzetről: vállalkozók mutatják be 

a lehetőségeket. A másik cél a magyarság összetartozás-érzésnek erősítése, a szülőföldön 

megmaradás biztosítása. A pályázat szakmai része tartalmaz hiányosságokat (szakmai tapasztalat, 

kockázatok), nem teljesen átgondolt, a költségtételek indokoltak, azonban nem részletezettek. 

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421331 0650 1 630 000 1 630 000 1 050 000

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű 

oktatási feladatokat is ellátó 

közoktatási és felsőoktatási 

intézmények programjainak 

támogatása

318/2011
Burgenlandi Magyarok 

Népfőiskolája
Felsőőr A BMN nyári ifjúsági programjai

A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája (BMN) a nyári tanítási szünetben gyermek- és ifjúsági 

programokat szervez. 2011 óta minden nyáron gyermek- és ifjúsági nyelvi- és népművészeti tábort 

és nyári szabadegyetemet szerveznek a helyi fiataloknak. A hagyományőrző csoportoknak is 

tartanak nyári továbbképzési tábort. A következő tételekre kérnek támogatást: tanárok, előadók 

tiszteletdíja, táborfelszerelés, iroda- és táboreszközök, posta, internet költségek, banki és könyvelői 

tételek, szállítási és utazási költségek, szállás és étkezés, médiakiadás, reprezentációs költségek, 

számítógép, citera, hangszer, honlapfejlesztés. 

111 Határon túli magyarok oktatási programjai8421331 0670 6 900 000   600 000   2 400 000   3 900 000   550 000   

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

168/2011
Bécsi Magyar 

Iskolaegyesület
Bécs

A Bécsi magyar Iskolaegyesület nyári 

táborainak támogatása

Az iskolaegyesület 2003 óta biztosít magyar honismereti oktatást magyar anyanyelvű gyermekek 

számára miután az iskolai keretek között erre nincs lehetőség. A nyári szünetben 2 nyári tábort 

szerveznek a gyeremekeknek kreatív, játékos keretek között, hogy új ismereteket szerezhessenek 

kulturális örökségeikről, néphagyományaikról, valamint Magyarország történelméről. A népzenei és 

néphagyományőrző szaktábor 2011. 07. 04. -08. között kerül megrendezésre, ahol különböző 

foglalkozásokon vehetnek részt, mint: nemezelés, csuhézás, fafestés, hímzés, gyöngyfűzés, fonás, 

népi ékszerkészítés, mézeskalácssütés. A történelmi táborukat 2011. 08. 29. – 09.02. között tartják, 

mely az Osztrák-Magyar monarchia történelmi korszakát ismerteti meg. A két táborba 40 gyerekkel 

számolnak. Az igényelt támogatásból elsősorban személyi kifizetésekre szeretnének fordítani 

(142.545,- Ft/fő), mely túlzottnak is mondható. A pályázó 2010-ben öszesen 3.250.000,- Ft 

támogatásba részesült. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0270 2 351 348   1 356 298   995 050   590 000   

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

113/2011

Magyar Kultúrcentrum 

Baráti Körének 

Egyesülete

Bécs
Bécsi magyar iskolások ötödik nyári 

tábora

Bécsi Magyar Iskola 2011-es nyári anyanyelvi és hagyományőrző szaktábora ötödik alkalommal kerül 

megrendezésre 2011. július 18-24 között Tiszafüreden, melyet az Ausztriai Magyar Pedagógus 

Egyesület tanárai szerveznek. Célja, hogy az Erdélyből, Felvidékről és Vajdaságból is érkező 

gyermekek magyar környezetbe gyakorolhassák a magyar nyelvet és megismerkedhessenek a 

történelmi és földrajzi emlékeikkel. Szárazföldi és vízi programok mellett kézműves foglalkozásokon 

is részt vehetnek.Tervezett létszám 40 fő. Az igényelt támogatást szállás és utazási költségekre kérik, 

melyek kellően alátámasztottak. Új pályázó. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0270 2 928 600   1 928 600   1 000 000   700 000   

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

102/2011
Bécsi Magyar Katolikus 

Egyházközség
Bécs Bécsi Szent István ünnepség

A pályázó több mint 20 éve, augusztus utolsó szombatján rendezi meg a Szt. István király 

tiszteletére szervezett ünnepséget a bécsi Stephansdomban ünnepi szentmisével, magyar néptánc 

és népdal bemutatóval. Szt. István király karereklyéje (évszázadok óta a bécsi káptalan őrzi) 

kihelyezésre kerül a máriapócsi oltárra. Az ünnepség keretén belül számos határon túli és 

magyarországi néptánccsoport kap meghívást és lép fel az ünnepség napján. A pályázó a támogatás 

összegét a fellépő csoportok tiszteletdíjára valamint hangfalra, CD lejátszóra és mikrofonra szeretné 

fordítani. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0470 2 000 000   1 000 000   1 000 000   550 000   

2011. 07. 14. 26



Kimutatás a 2011. évi központi nyílt, I. fordulós pályázat támogatottairól 1. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.) számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Forrás Szakfeladat
Elszámolási 

egység

Teljes költség 

(Ft)
Saját rész (Ft)

Egyéb összeg 

(Ft)
Igényelt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft)

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

170/2011

Ausztriai Magyar 

Református 

Lelkigondozó Szolgálat

Bécs
Nyugat-Európai protestáns diaszpóra 

találkozója

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 10 éve minden nyáron megrendezi 

éves találkozóját, közgyűlését, amelyen részt vesznek a taggyülekezetek lelkészei, de jelen vannak 

néhányan a presbiterek és a gyülekezetek tagjai közül is. 2011-ben Bécs a soron következő helyszín 

2011. 09.02-04 között. Várható létszám 60 fő. A találkozó fontos szerepet tölt be a Nyugat-Európai 

magyar diaszpóra protestáns tagjainak kapcsolattartásában. A találkozót előadások, 

beszerélgetések, bécsi körséta színesíti, melyet közös istentisztelettel zárnak. Az igényelt 

támogatásból a vendégelőadók tiszteletdíját, bérleti díjat, útiköltségtérítéseket, szállás és étkezési 

költségeket kívánnak fedezni, mely költségtételek kellően alátámasztottak. Új pályázó.

1100 BGA 

költségvetési 

támogatási 

kerete

8421391 0570 1 645 315   747 752   897 563   668 000   

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

316/2011
72. sz. Széchenyi István 

Cserkészcsapat
Bécs Nári táborok

A Cserkészcsapat 87 taggal működik Bécsben. Három programot szeretnének megvalósítani. 1.) 

2011. 07.08-16 között Csapattábor a Linzi Árpád Cserkészcsapattal együtt.Célja a falusi népszokások, 

magyar közmondások, népjátékok és népdalok megismertetése és a Ludas Matyi játékos formában 

történő feldolgozása. Résztvevők száma: 85-95 fő. 2.) Vezetőképző táboruk 2011. július 26 és 

augusztus 8 között kerül megrendezésre a németországi Hárshegy Cserkészparkban, ahol új vezetők 

kiképzése történik. Csapatukból 36 fő vesz részt. 3.) Akadályverseny a Hárshegy Cserkészparkban 

2011. 09.23-25 között, ahol a nyugat-európai cserkészcsapotok összemérhetik ügyességüket, 

tudásukat, magyar nyelvkészségüket. Várható létszám: 150 fő. Az igényelt támogatást a gyerekek és 

a felszerelések szállítási, valamint szállásköltségre kérik, melyek kellően alátámasztottak. Pályázó 

2010-ben 650.000,- Ft támogatásba részesült

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0670 4 152 200   3 242 200   910 000   860 000   

BGA-11-NY-3 Magyar 

történelmi és kulturális örökség 

ápolása, kulturális és 

hagyományőrző programok 

támogatása

432/2011

A Brisbanei Ausztrálai 

Magyar Református 

Egyház, Queensland 

kerület

Brisbane
A Nemzeti Összetartozás Napja 

Ausztráliában

A pályázó idén először kívánt megemlékezni a Nemzeti Összetartozás Napjáról, ugyanakkor a 

Brisbane-i Magyar Református Egyház 60. éves évfordulóját is megünnepelték és állampolgársági 

eskütételre is sor került, illetve bemutatásra került Tamási Áton Csalóka szivárvány c. előadása. A 

rendezvénysorozaton jelen voltak az ausztráliai magyar közösség tagjai, elöljárói, lelkipásztorai. A 

rendezvénysorozat helyszíne Brisbane és Gold Coast volt. A pályázat jól átgondolt, kidolgozott, a 

költségtételek és azok indokolása alátámasztja a szakmai projekttervet. A pályázati támogatást a 

következő költségtételekre szeretnék fordítani: szállítási és utazási költségek, szállás és vendéglátás 

költsége, illetve 80 drb. szék bérlése.

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0480 764 160 700 000

BGA-11-NY-5 Egyházi 

intézmények, közösségek, civil- 

és ifjúsági szervezetek 

kulturális és karitatív 

programjainak támogatása

172/2011
Külföldi Magyar 

Cserkészszövetség
Azonosítatlan

KMCSSZ magyarországi őrsvezetői 

körútja

A KMCSSZ (Külföldi Magyar Cserkészszövetség) minden nyáron (2000 óta) háromhetes 

magyarországi körútat szervez azoknak a 14-18 éves cserkészeknek, akik sikeresen elvégezték az 

őrsvezetői képzést. A háromhetes körút egyike Budapest és környékének megismerése. Egy hetet a 

Dunán kenuzással és egy hetet pedig kerékpártúrán töltik a résztvevők. A túravezető és a négy 

kisegítő nyaruk három hetét önkéntesen áldozzák fel a körút sikeres levezetésére. Ők saját 

költségükön repülnek Magyarországra. A pályázat összegéből az öt vezető repülőjegyét szeretnék 

fedezni. 1.250.000 Ft A pályázat jól felépített, szakmailag nagyon jó színvonalú, viszont a költségek 

indoklása nem elég részletes, egy árajánlat segített volna az értékelésben. 

111 Határon túli 

magyarok 

oktatási 

programjai

8421341 0680 7 630 000 1 250 000 1 000 000

253 129 000Mindösszesen:

2011. 07. 14. 27


