
Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi kárpátaljai nyílt pályázat támogatottairól 1. sz. melléklet a 20/2011.(IX. 08.) számú bizottsági döntéshez
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1
BGA-11-LB-

KA-1

B01/

2011

Nagyberegi 

Középiskola
Nagybereg

A Nagyberegi 

Középiskolában 

folyó 

sporttevékenységek 

támogatása

A projekt céljai és feladatai: a sportban tehetséges gyerekek 

felkarolása és támogatása a beregi kistérségben 

(Nagybereg,Kígyós,Alsó-Remete,Felső-Remete (igény és 

lehetőségekhez mérten más települések fiataljainak is). A 

programot a Nagyberegi Középiskolában létrehozott 

szakosztály(ok) szervezésében bonyolítanák le. A támogatást 

két edzőtábor: művészkerékpár (30 fő, 5 nap), labadarugó 

(20 fő 5 nap)  kérik, továbbá hozzájárulást kérnek két 

bajnokságon való részvételhez, amelyek Magyarországon és 

Szlovákiában kerülnének megrendezésre. A Költségtervezet 

szerint a költségek zömét a tábor fenntartása és a 

kiutazással járó utazási költségek teszik ki, az utóbbi enyhén 

elnagyolt. 

111 8421391 0640 596 780 596 780 450 000

2
BGA-11-LB-

KA-1

B02/

2011

A KMKSZ Guti 

alapszervezete
Gut

Gut község 

emlékparkjának 

felújítása

Gut községben (Beregszászi járás) 1991-ben határoztak a 

KMKSZ helyi alapszervezete javaslatára az Emlékpark 

létrehozásáról a falu központjában.A következő évben került 

sor közadakozás révén a sztálini táborokba 

elhurcoltak,valamint a község II.világháborús hősi halottai 

emlékművének felavatására.2001-ben Szent István királyunk 

szobra is ide került.A művészien kivitelezett emlékhely ma 

felújításra szorul,s továbbfejleszteni is szeretnék. A 

költségterv szerint személyi kiadásokra (munkadíj) és 

zömében anyagbeszerzésre kérik a támogatást. A 

költségterv illeszkedik a szakmai leíráshoz, az összegek 

indoklása megalapozott. 

113 8421341 0440 370 000 70 000 300 000 300 000

3
BGA-11-LB-

KA-1

B04/

2011

Beregszászi Római 

Katolikus 

Egyházközség

Beregszász

Fészek-Katolikus 

leánykollégium 

működtetése 

Beregszászban

A Fészek kollégium immár 11 éve fogadja a városban tanuló 

főiskolás és egészségügyi szakiskolás diáklányokat.Eddig 

több mint 100 leány lakott az intézményben,jó 

körülményeket,felszerelt kollégiumot,lelki táplálékot,baráti 

légkört tudtak számukra biztosítani. A költségvetés 

összhangban van a pályázat céljaival - (működési költség) 

111 8421331 0140 451 200 30 000 421 200 421 200

4
BGA-11-LB-

KA-1

B05/

2011

KMKSZ 

Beregszászi Járási 

Szervezete

Beregszász

A KMKSZ BJSZ 

nyári 

hagyományőrző 

rendezvényeinek 

támogatása

A Beregszászi járás községeiben az idén több új 

hagyományőrző és nemzeti önazonosságunk megőrzését 

elősegítő programot indítanak a KMKSZ helyi 

szervezetei,néhol a helyi tanácsokkal egyetemben.Ezek közül 

kiemelnek néhányat: 1)750 éves Papi község 2)Kisbégányi 

Nyárbúcsúztató lekvárfőzéssel 3)Tiszaparti juliális 4)Halábori 

Gyermektalálkozó 5)Szent István-napi megemlékezések 

6)Zápszonyi Új kenyér ünnepe 7)Badalói vigasságok. A 

költségtervezet szerint a kért támogatást készletbeszerzésre, 

színpadok, hangosítás bérlésére, utazási költségekre, 

étkezésre és miédiakiadásokra kérik. 

113 8421341 0440 850 000 250 000 600 000 500 000
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5
BGA-11-LB-

KA-1

B06/

2011

Kárpátaljai 

Magyarok 

Protestáns 

Tudományos 

Egyesülete

Beregszász

Kárpátalja 

településeinek 

pecsétjei és címerei 

program

Kárpátaljai települések 1944 előtti szimbolikájának 

(pecsét,címer) felkutatása a Kárpátaljai Állami Levéltárban,a 

Kárpátaljai Református Múzeumban és Levéltárban,továbbá 

a Magyar Országos Levéltárban. Előzetes kutatásaik szerint 

pecsétek és címerek papír és viasz alapon egyaránt 

lappanganak a jelzett kutatóhelyeken.Céljuk ennek az 

anyagnak a feltárása,digitalizálása,és egy közös kiállításon 

való bemutatása,a kárpátaljai Rákóczi Főiskolán,és a 

Kárpátaljai Állami Levéltár beregszászi részén. A pályázat 

tartalmi része kidolgozott, a költségvetés tételei viszont 

elnagyoltak, különösen a személyi juttatások. 

113 8421341 0440 600 000 10 000 590 000 290 000

6
BGA-11-LB-

KA-1

B07/

2011

Verbőci Református 

Egyházközség
Verbőc

Eszközvásárlás a 

gyülekezeti 

hitoktatáshoz

A Verbőci református Egyházközségben 232 (azaz 

kétszázharminckét) gyermek részesül hitoktatásban.A 

gyermekek közötti munkát két hitoktató és a lelkipásztor 

végzi heti tizenegy órában.E mellett a gyülekezet ifjainak 

gyermek-istentiszteletet,ifjúsági bibliaórát,és örömhírklubokat 

is szerveznek. A rendszeres alkalmak mellett évente 

gyermekhetet és konfirmandus hetet szerveznek az ifjúság 

számára. A gyermekek között végzett munka nagy része a 

gyülekezet parókiáján zajlik,a gyülekezeti teremben. A 

pályázó informatikai és technikai eszközök megvásárlását 

tervezi: egy fénymásolót,egy hordozható számítógépet és 

egy vetítőgépet,valamint egy digitális fényképező gépet. A 

pályázati kiírás lehetőséget nyújt csak eszközbeszerzésre, a 

költségvetés reális.  

111 8421331 0240 525 000 250 000 500 000 450 000

7
BGA-11-LB-

KA-1

B08/

2011

Kárpátaljai Magyar 

Pedagógus 

Szövetség

Beregszász

Ukrajnai érettségi 

vizsgafeladatok 

magyar nyelvű 

fordítása

A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákat negatívan érintő 

ukrán tanügyi rendeletek következtében - mivel az ukrán 

nyelvű vizsgafeladatokat központilag nem fordítják le magyar 

nyelvre - az érettségiző diákok az utóbbi években 

halmozottan hátrányos helyzetbe kerültek az állami vizsgák 

tekintetében. A KMPSZ szervezésében a tanárok 

munkaidejükön kívül fordítják  a felmérő,illetve az érettségi 

vizsgafeladatokat magyarra. Mivel a pedagógusokra nagyon 

nagy felelősség hárult,ezért a szövetség anyagilag is 

szeretné honorálni teljesítményükhöz mérten ezt a munkát. 

A költségterv illeszkedik a szakmai leíráshoz. 

111 8421331 0240 600 000 600 000 600 000

8
BGA-11-LB-

KA-1

B09/

2011

Beregszászi 

Református Egyház
Beregszász

Áldás, békesség - a 

családban

A BRE a Család évének jegyében szervezi meg idén az 

"Áldás,békesség - a családban" c. programsorozatát.A 

projekt részeit olyan közösségi programok alkotják,ahol a 

családok közösen vehetnek részt.  3 alkalommal 

háromnapos rendezvény megszervezését tervezik több, mint 

500 fő számára.  A pályázat kidolgozott, a költségvetés 

összhangban van a leírt célokkal.

113 8421341 0540 682 000 82 000 600 000 600 000
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9
BGA-11-LB-

KA-1

B10/

2011

Beregszászi Járási 

Sámuel Alapítvány
Beregszász

Helyismereti 

kirándulás a 

családtípusú 

gyermekotthonok 

lakóinak

2011. nyarán a Sámuel Alapítvány a már hagyományos 

családi nap helyett egy kétnapos helyismereti kirándulást 

szervez a családtípusú gyermekotthonok lakói számára.Az 

úti cél:Kárpátalja zöld övezetei. A projekt célja,hogy a 

helyismereti látókör szélesítése mellett a gyermekek 

megtapasztalják a közösségben való élet fontosságát a 

családokon kívül is.A kiránduláson számtalan lehetőség 

nyílik majd arra is,hogy családgondozó szakemberük ápolja a 

kapcsolatot a családok tagjaival. Aköltségvetés összhangban 

van a pályázat céljaival. 

1100 8421391 0640 980 000 380 000 600 000 600 000

10
BGA-11-LB-

KA-1

B11/

2011

Fornosi Református 

Egyházközség
Fornos

Berendezési 

tárgyak vásárlása a 

Lelkészi Hivatalba

A Fornosi református Egyházközség parókiáját a 

kommunizmusban elvették,államosították.Ezt az épületet 

máig a helyi általános iskola használja. Jelenlegi 

lelkészlakást 1997-ben kezdte építeni a gyülekezet,s 2001-

ben költözött be a lelkipásztor a félig elkészült 

épületbe.Azóta folyamatosan történt az épület lakhatóvá 

tétele,a gyülekezet anyagi helyzetétől függően. Jelen pályázat 

által a Lelkészi Hivatal működéséhez szükséges eszközök 

vásárlásához kérik a támogatást. A költség tervezet szerint 

irodabútort és nyomtatót vásárolnának. 

1100 8421391 0540 440 000 40 000 400 000 350 000

11
BGA-11-LB-

KA-1

B12/

2011

Pro Cultura 

Subcarpathica civil 

szervezet

Beregszász
2011 - Őszi 

színházi évad

A kulturális identitás kialakítása több alappilléren nyugszik: 

ide tartozik az irodalom,a zene-és képzőművészet.A 2011 

őszi színházi évad c. projekt --- egy régi hagyomány 

folytatása, mely hozzájárul a színházi kultúra 

népszerűsítéséhez a kárpátaljai diákok, tanárok körében. 

Kárpátalja magyar tannyelvű intézmények tanárai és diákjai 

számára ingyen előadásokat szerveznek közösen a 

Beregszászi Magyar Drámai Színházzal.   A költségterv 

minden szempontból indokolt és alátámasztott. 

111 8421341 0440 657 000 94 000 563 000 563 000

12
BGA-11-LB-

KA-1

B13/

2011

Guti Református 

Egyházközség
Gut

A Guti Református 

Egyházközség 

parókiájának 

felújítása

A Guti Egyházközség mindössze néhány éve rendelkezik 

parókiával.A szűkös anyagi lehetőségek miatt a parókia sok 

tekintetben nem felel meg a követelményeknek. A tetőzet 

beázik,s így a belső tér javításának problémáját is sürgősen 

meg kellene oldani. A gyülekezet hitéletének és az ifjúság 

hitbeli,anyanyelvi nevelésének alkalmait emiatt a községi 

óvoda egyik termében gyakorolja. Költségvetés: a 

tetőszerkezet felújítása, illetve műanyag nyílászárók cseréje. 

A költségterv reális.

1100 8421391 0540 820 000 260 000 560 000 560 000
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13
BGA-11-LB-

KA-1

B14/

2011

Momentum 

Doctorandus
Beregszász

Tudománynépszerű

sítés a kárpátaljai 

magyar iskolások 

körében

A kárpátaljai magyar továbbtanulók között jelentősen 

kevesebb a természettudományi szakirányt választó 

fiatal.Ennek egy lehetséges oka,hogy a megfelelő szakmai 

továbbképzési és anyagi feltételek hiányában a 

természettudományokat oktató középiskolai tanárok nem 

tudnak lépést tartani a gyorsan fejlődő területekkel. A projekt 

keretében tehetséges kárpátaljai származású fiatal kutatók 

látogatnának el egy-egy kárpátaljai iskolába 

tudománynépszerűsítő,látványos,a legmodernebb 

tudományos eredményeket bemutató előadások megtartása 

érdekében. A költségvetés és program: 12 alkalommal 

előadást tartanak Kárpátalja különböző iskoláiban. A 

költségvetés összhangban van a pályázat céljaival: utazási 

költség, anyagbeszerzés, szerény tiszteletdíj.

111 8421331 0240 638 000 40 000 598 000 450 000

14
BGA-11-LB-

KA-1

B15/

2011

A KMKSZ Bátyúi 

Alapszervezete
Bátyú

A KMKSZ Bátyúi 

Alapszervezete 

munkájának 

korszerűsítése,haté

konyabbá tétele

Bátyú községben 1989-ben alakult meg a KMKSZ helyi 

alapszervezete 120 taggal. 2010-ben a taglétszám 787 fő.Ez 

a növekedés magával hozta a munka sokrétűségét,a 

kulturális-művészeti -művelődési igények növekedését.Ennek 

kielégítésére nagy szükségünk lenne a következő 

eszközökre: 1db notebook,1 db számítógép.Költségterv: 1 

db számítógép és 1 db laptop vásárlása. A költségterv 

indokolt.

113 8421391 1140 220 000 220 000 220 000

15
BGA-11-LB-

KA-1

B16/

2011

"Eszter" Megyei 

Jótékonysági 

Alapítvány " 

Jótékonysági 

Szervezet

Asztély

II. Asztélyi 

Hagyományőrző 

Perecfesztivál 

rendezvényének 

támogatása

Asztély egykoron híres volt a perec sütéséről.Hosszú évekig 

az asztélyi asszonyok rendszeresen sütötték a különleges 

receptű asztélyi perecet.A község két végén pedig 

pereckapu állt,amely pereccel volt feldíszítve,ezzel is 

hirdetve,hogy Asztély híres a perec sütéséről.A rendezvény 

célja a régi hagyomány újjáélesztése, II.alkalommal kerül sori 

az Asztélyi Hagyományőrző Perecfesztiválra,melynek 

helyszíne az asztélyi sportpálya lenne. A felsztiválra a 

környék favlaiból is érkeznek vendégek, látogatók, csaknem 

700 résztvevőre számítanak.  

113 8421341 0440 400 000 100 000 300 000 250 000

16
BGA-11-LB-

KA-1

B17/

2011

Mezővári II. 

Rákóczi Ferenc 

Középiskola

Vári

Minőségi 

differenciált oktatás 

segítése - 

fénymásoló projekt

A differenciált oktatás megvalósítása céljából (170 roma 

gyerek,22 spec. igényű gyerek (szellemi és/vagy fizikai 

fogyatékkal élők) nagyszámú hátrányos helyzetű,szülői 

kontroll nélküli gyerekek) tanításának segítésére,minden 

osztály és tanulói csoport részére munkafüzetek és 

tesztlapok sorozatát készítik el az iskolában. A hiányos 

magyar nyelvű tankönyvellátás miatt is igen sok 

segédjegyzetet készítenek.Elsősorban ezen füzetek és 

jegyzetek,a havonta megjelenő iskolaújság,az 

elengedhetetlen tesztlapok - dolgozatok másolása teszik 

szükségessé az iskola részére a másolókészüléket. A 

költségvetés szerint Toshiba márkájú A3 típusú ipari másoló 

vásárlását tervezik. 

111 8421331 0240 800 000 350 000 450 000 350 000
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BGA-11-LB-

KA-1

B18/

2011

Mezővári II. 

Rákóczi Ferenc 

Középiskola

Vári

Hagyományőrző kör 

munkájának 

támogatása

A Vári iskola bázisán működő hagyományőrző kör 

munkájának a támogatása.Több szinten folyik a rendszeres 

munka: a hagyományos játékok,népszokások 

gyűjtése,feldolgozása,bemutatása - 3-4. oszt. tan.,iskolai 

néprajzi múzeumi gyűjtőmunka - 

5.oszt.tan.,néphagyományok feldolgozása - 

5.oszt.tan.,Kárpátalja kör - 6.oszt.tan.,néptánc kör - 7-

9.oszt.tan.Hagyományosan évente kétszer össziskolai 

rendezvényen,továbbá több szemlén is bemutatják a tanulók 

az általuk betanult hagyományos jeleneteket.A pályázat 

tárgya népviselet elkészítéséhez támogatás kérése. A 

költségterv: népviseleti ruhák elkészítése, betlehemes 

bábozó kellékek,útiköltség ( kiutazás bemutatókra). A 

költségterv reális.

113 8421341 0440 210 000 25 000 185 000 185 000

18
BGA-11-LB-

KA-1

B20/

2011

Csomai Görög 

Katolikus 

Egyházközség

Csomafalva

A Csomai 

Egyházközség 

zarándoklata a 

Romzsa-év kapcsán

A Munkácsi Egyházmegyében 2011. Romzsa püspök éve.Ez 

évben van születésének 100.,pappá szentelésének 

75.,valamint boldoggá avatásának 10. évfordulója. Ennek 

kapcsán a Csomai Görög Katolikus Egyházközség 

háromnapos zarándoklatot szervezne a nyár folyamán,mely 

során Romzsa püspök életének helyszíneit,emlékhelyeit 

tekintenék meg: Nagybocskót,Alsóbisztrát és 

Bereznát,Husztot,Ungvárt.Egy éjszakát Huszton,egyet pedig 

Ungváron töltenének.Minden helyszínen felkészült előadó 

mutatná be az oda kötődő eseményeket,így Romzsa püspök 

kapcsán mind helyismereti,mind egyháztörténelmi 

ismeretekkel gazdagodnának a résztvevők. A költségvetés 

szerint utazási költségre, szállásköltségre és étkezési 

költségre kérnek támogatást. A költségterv megegyezik a 

pályázat céljaival.

113 8421391 0540 225 000 40 000 185 000 185 000

19
BGA-11-LB-

KA-1

B21/

2011

Nagyberegi 

"Harangvirág" 

Óvoda

Nagybereg

A Nagyberegi 

"Harangvirág" 

óvoda 1 

hálószobája 

emeletes ágyainak 

cseréje

Nagybereg kárpátaljai magyarlakta település.Beregszásztól 

12 km-re található.A Nagyberegi "Harangvirág" óvoda 1980-

tól működik.Jelenleg 65 gyerek vesz részt az óvodai 

oktatásban.A gyerekeket 5 nevelő oktatja 3 

csoportban.Jelenleg 2 hálószobájuk van.Az igényelt 

támogatást az egyik hálószoba átalakítására,vagyis új 

emeletes kiságyak beszerzésére szeretnék 

fordítani.Emeletes kiságyakra azért lenne szüksége az 

óvodának, mert a hely szűke miatt csak így tudják 

elhelyezni,és így férne el a 25 nagycsoportos óvodás külön 

hálószobában. A költségvetés szerint ---bútorok (12 db ágy 

és matrac), polcos szekrény és gyerekszékek beszerzését 

tervezik.  

1100 8421331 0240 615 750 15 750 600 000 500 000

20
BGA-11-LB-

KA-1

B22/

2011

Beregszászi 

Református Egyház
Beregszász

A BRE -iroda 

működése

A Beregszászi Református Egyház gyülekezete az elmúlt 20 

év során többszörösére nőtt. A pályázati leírásban a  BRE 

iroda  éves fenntartásához kérnek hozzájárulást (személyi 

kiadások, rezsi). 

113 8421391 1140 1 627 500 1 027 500 600 000 550 000

5
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21
BGA-11-LB-

KA-1

B23/

2011

Mezőgecsei Görög 

Katolikus 

Egyházközség

Mezőgecse

A 

mezőgecsei,borzsov

ai,nagymuzsalyi 

hívek lelkigyakorlata

Ez a lelkigyakorlat legalább 100 embert érint,akik sokszor 

csak lelki és anyagi segítséggel tudják letenni mindennapi 

terheiket.A költségtervezet: szállásköltség, étkezési költség, 

utazási költség, program és lelkigyakorlatos füzetek (100 db) 

elkészítése. 

113 8421391 0540 229 510 65 000 164 510 164 510

22
BGA-11-LB-

KA-1

B24/

2011

Cserkészliliom a 

Keresztény 

Ifjúságért 

Alapítvány

Beregszász

A 4.számú Bendász 

István 

Cserkészcsapat 

2011.évi 

csapattábora

A Bendász István Cserkészcsapat és a Liliom Alapítvány 

idestova 20 éve működik,és járul hozzá a kárpátaljai magyar 

fiatalság fennmaradásához és neveléséhez. Nyári 

cserkésztáborra kér támogatást (zömében útiköltség és 

étkezési költség).  A költségterv tételei összhangban vannak 

a projekt céljaival. 

111 8421391 0640 300 200 100 200 200 000 200 000

23
BGA-11-LB-

KA-1

C01/

2011

A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális 

Szövetség Csapi 

Alapszervezete

Csap

Történelmi túra a 

Vereckei-hágónál 

2011.augusztus 20-

án

Augusztus 20-a nemzeti ünnepeink között az egyik 

legjelesebb: az államalapítás napja.Ebből az alkalomból az  

alapszervezet községépítés céljából  történelmi túrát szervez 

Kárpátalján.  A program keretén belül vendégül látják a 

testvérvárosi kapcsolatban lévő Záhony város képviselőit. A 

költségvetés szerint: szállásdíjra, buszbérlésre igényelnek 

támogatást A programban 50 fő vesz részt. 

113 8421341 0440 372 100 372 100 300 000

24
BGA-11-LB-

KA-1

C02/

2011

A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális 

Szövetség Csapi 

Alapszervezete

Csap Szüreti bál Csapon

A KMKSZ helyi alapszervezete immár sokadik alkalommal 

szeretne sort keríteni a csapi szüreti bál 

megrendezésére,amit a helyi hagyományok megőrzése 

céljából,és magyarságtudat erősítése érdekében is fölöttébb 

fontosnak tart.A rendezvényre Magyarországról is várnak 

résztvevőket, körülbelü 800 fő részvételére számítanak. 

fellépők: a Kokas-banda és Berecz András. 

113 8421341 0440 227 300 227 300 227 300

25
BGA-11-LB-

KA-1

M01/

2011

KMKSZ Munkácsi 

Középszintű 

Szervezete

Munkács

A KMKSZ MKSZ 

székházának 

infrastruktúrális 

fejlesztése és 

eszközbeszerzés

A szervezet székházában a fali vízmelegítő (gázbojler) 

működésképtelenné vált, cserére szorul. A mosdó és a 

hozzá tartozó szerelvények szintén cserére szorulnak. A 

székház tetőszerkezete, kerítése teljes felújításra szorul, 

azonban ideiglenesen megoldást jelenthet annak részleges 

javítása. A március 15-i rendezvény helyszínén nincs 

vezetékes villany. Ennek biztosítására egy áramfejlesztő 

kerülne megvásárlásra. Költségvetés: a fent említett 

felújításokhoz kapcsolódó anyag- és eszköszbeszerzés, 

munkadíjak. A költségvetés összhangban van a pályázat 

részletes leírásával. 

1100 8421391 1140 599 950 599 950 500 000

26
BGA-11-LB-

KA-1

M02/

2011

"Életet az éveknek" 

Munkácsi Magyar 

Nyugdíjasklub

Munkács

Kárpátaljai Magyar 

Nyugdíjasklubok 

Találkozója

A Kárpátaljai Magyar Nyugdíjasklubok Találkozója 2011. 

augusztus 12-én kerül megrendezésre 14 nyugdíjasklub (3 

magyarországi és 11 kárpátaljai) részvételével. A rendezvény 

helyszíne a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola udvara. 

A program a következő: ismerkedés,a klubok bemutatkozása 

egy 10 perces műsor erejéig. Dél körül ebéd,ismerkedés a 

várossal,táncmulatság,majd a kárpátaljai klubok 

hazaindulnak.A magyarországi vendégek 3 napig 

tartózkodnak Kárptalján, ellátogatnak  Munkács és Kárpátalja 

nevezetességeihez. Költségvetés: zömében szállásköltség, 

étkezési költség és utazási költség . 

113 8421341 0440 599 900 599 900 359 000

6
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27
BGA-11-LB-

KA-1

M03/

2011

KMKSZ Izsnyétei 

Alapszervezete
Izsnyéte

A közösségi élet 

fellendítése

Az elnyert támogatásból családi napot szeretnének szervezni 

a falu lakossága részére,amelyet folyó év augusztusában 

szeretnének megvalósítani. A gyerekprogramban részt vesz 

Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű  bábszínháza - a Cók-Mók 

Bábszínház. A rendezvényen kb. 800 emberre számítanak. 

113 8421341 0440 415 000 415 000 300 000

28
BGA-11-LB-

KA-1

M04/

2011

Izsnyétei 2. Számú 

Általános Iskola
Izsnyéte

Hangtechnikai 

eszközök 

beszerzése

A pályázaton elnyert összegből hangtechnikai berendezést 

szeretnének vásárolni: erősítőt,mikrofont,hangfalat,CD-

lejátszót és hordozható magnót - A különböző rendezvények 

levezetését kihangosítani a nézők részére. Költségvetés: 

Hangtechnikai eszközök (DVD lejátszó, CD lejátszó), 

hangerősítő berendezés (erősítő, mikrofon, hangfal) 

vásárlása. 

113 8421391 0440 400 000 400 000 250 000

29
BGA-11-LB-

KA-1

M05/

2011

KMKSZ Munkácsi 

Városi Szervezete
Munkács

A Munkácsi Zrínyi 

Ilona könyvtár 

működése és 

fejlesztése

A KMKSZ Munkácsi Városi Szervezete több mint 20 éve 

működteti a Zrínyi Ilona magyar könyvtárat. A könyvtár 

huszonötezer kötettel rendelkezik. Költségvetés tételei: a 

könyvtár részleges működési költségeinek időszakos 

fedezésére (1 évi gáz költség),négy nyílászáró cseréje,mely 

jelentős összeget takarítana meg a fűtési szezonban 

hosszútávon. A költségterv: közüzemi díjak (7 hónapi 

gázköltség) befizetése, és nyílászárók cseréje. A 

költségvetés megfelel a pályázat céljainak. 

1100 8421341 0440 600 000 600 000 600 000

30
BGA-11-LB-

KA-1

M07/

2011

KMKSZ Derceni 

Alapszervezete
Dercen

Irodabútor és iroda-

felszerelés 

beszerzése 

(vásárlása)

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Derceni 

Alapszervezetének irodahelyiségét (amely a teleháznak is 

helyet ad) az elmúlt években a Szülőföld Alap és a KMKSZ 

segítségével belülről felújították.Az iroda 

berendezése,bútorzata azonban elavult,nagyon 

szegényes,nem szolgálja megfelelően a minőségi 

munkavégzést.Jelen pályázattal megfelelő irodabútor 

vásárlására,az iroda kopott padlózatának műanyagpadlóval 

történő lefedésére,és irodai fogyóeszközök beszerzésére 

kérnek támogatást.A műanyagpadló lerakását,a bútorok 

kiszállítását és összeszerelését az  alapszervezet önerőből 

végzi. Részletes költségterv mellékelve, az irodabútorok 

részletes listája is. A költségterv illeszkedik a szakmai 

leíráshoz. 

1100 8421391 1140 262 310 6 900 255 410 255 410

31
BGA-11-LB-

KA-1

M08/

2011

Munkácsi Római 

Katolikus 

Egyházmegye

Munkács

Egyházmegyei 

levéltár 

működésének 

támogatása

Az Egyházmegyei Levéltár az egyházmegye területéről gyűjti 

össze az iratokat,kiadványokat,különös tekintettel azokra a 

helyekre,ahol az iratok tárolásának és őrzésének körülményei 

nincsenek megteremtve.A levéltári feladatokat megbízott 

levéltáros végzi egy kisegítő munkatárssal.Feladatuk az 

iratok begyűjtése,rendezése,dobozolása,katalogizálása; 

újabb iratanyagok felkutatása; anyakönyvi másolatok 

készítése. 2008-tól a levéltár kereteiben elkezdődött a 

fontosabb iratok digitalizálása.Ezt a programot is folytatni 

szeretné az egyház, elsősorban az egyházi anyakönyvek 

vonatkozásában. Költség: bérköltség, működtetés, 

fenntartási költségek. 

113 8421391 1140 725 000 125 000 600 000 600 000

7
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32
BGA-11-LB-

KA-1

M09/

2011

Kárpátaljai 

Katolikus Szent 

Márton Egyesület

Ungvár

A Szent Márton 

Egyesület 

infrastrukturális 

fejlesztése

A Szent Márton Egyesület programjainak megvalósításához 

szükség van egy A3-as formátumú fénymásolóra,mert a 

lelkigyakorlatok,táborok,találkozók,illetve a tréningek 

alkalmával sok éneklapot, oktatási anyagot kell fénymásolni. 

Ugyanakkor szórólapok, tájékoztatók, felhívások 

sokszorosítására is használnák. Árajánlat alapján a pályzati 

összeg reális. 

113 8421391 1140 250 000 35 000 215 000 215 000

33
BGA-11-LB-

KA-1

M10/

2011

Izsnyétei 

Református 

Egyházközség

Izsnyéte

Működési költségek 

az Izsnyétei 

Református 

Egyházközségben

A pályázaton elnyert összeggel az egyházközség közüzemi 

számláinak kifizetéséhez, az internethasználat díjaihoz 

kérnek hozzájárulást.  

113 8421391 1140 204 500 204 500 204 500

34
BGA-11-LB-

KA-1

M11/

2011

Bodnár Gábor 

Jótékonysági 

Alapítvány

Munkács

Kárpátaljai 

őrsvezetőképzés 

2011

Az őrsvezetőképző tanfolyam részeként táborra és 

utóhétvégére kerül sor. A tábor a Munkácsi járási 

Nádaspatakon (Trosztjanica) lesz 20 őrsvezetőjelölt és 15 

képző részvételével 2011.július 13-23 között,amit egy 30 fős 

mintatábor egészít ki 4 napig,majd ősszel egy hétvégén 

záróvizsgát tesznek.A program megvalósulása során 20 

őrsvezető kap képesítést,akik a következő tanévtől újabb 100 

fiatalt kapcsolnak be a cserkészmozgalomba a rendszeres 

őrsi foglalkozásokon keresztül,ezzel a kárpátaljai magyarság 

itthonmaradásának fontos elemeként újabb magyar 

közösségeket építenek.Költségterv illeszkedik a pályázat 

szakmai leírásához, elsősorban a tábor és a programok 

lebonyolítására kérnek támogatást. 

111 8421331 0240 829 273 240 000 589 273 589 273

35
BGA-11-LB-

KA-1

M12/

2011
Szernyei kultúrház Szernye

A szernyei folklór és 

kultúra fejlesztése

A pályázat elsődleges célja a hagyomány megőrzése és 

fejlesztése községükben.Mivel a szernyei ifjaknak és 

időseknek egyetlen szórakozási lehetőséget a Szernyei 

Kultúrház nyújt,e célból szeretnék fejleszteni azt. Ehhez nagy 

szükségük lenne ruhatáruk és hangszereik felújításához, 

amely enyhén szólva már nagyon megérett erre. Mivel az 

Ukrán Állam által adott anyagi támogatás erre a célra nagyon 

csekély,nagy szükségük lenne az Anyaországtól kért 

segítségre. Sikeres pályázat esetében felújítanák kultúrházuk 

teljes hangszerkészletét,ruhatárát: a magyar 

népviseletet(szoknyákat,nadrágokat,blúzokat,csizmákat 

stb).A költségterv: 8 fiú és 8 lány táncruha és hangszerek 

vásárlása. A költségvetés bizonyos tételei hiányosak.

113 8421341 0440 520 000 20 000 500 000 350 000

8
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36
BGA-11-LB-

KA-1

N01/

2011

"KMKSZ" 

Karácsfalvi 

Alapszervezet

Karácsfalva
Címer,falutábla,eml

ékmű állítása

Elsődleges céljuk a magyar néptánc megőrzése és 

oktatása,ehhez szükségük lenne hat pár táncruhára,s a 

próbákhoz,fellépésekhez egy hifi toronyra.Másodlagos céljuk 

Zékány János karácsfalvi lakos halálának 270. évfordulójára 

emlékmű állítása.Valamint a fő cél: a falu határait jelző táblák 

állítása címerekkel együtt. Az emlékmű és falutábla 

felavatása terveik szerint ünnepélyes kereteken belül 

történne, amelyre az idei (2011) falunapon kerülne sor. 

Költségtervezet: emlékmű, 2 db falutábla és címer 

elkészítése, valamint 12 db táncruha és 1 db hifi torony 

beszerzése. A pályázat tartalmi része megfelelően 

kidolgozott, a költségvetés némely része enyhén elnagyolt.

113 8421341 0440 500 000 500 000 350 000

37
BGA-11-LB-

KA-1

N02/

2011

Máramaros-Ugocsa 

Egyházmegye
Tiszapéterfalva

Szeretet hét 

Kárpátalján

Az évek óta működő szeretet hét az anyaországtól kiszakadt 

országok magyar fiataljait hivatott összegyűjteni.A 

szeretethéten a nemzeti identitást,hovatartozást erősítik meg 

a fiatalok szívében. Kirándulásokon értékes történelmi 

helyszíneket látogatnak meg: Vereckei hágó,Munkácsi vár 

stb. Ebben az évben Délvidék,Felvidék,Erdély,Kárpátalja és 

az Anyaország ifjai vesznek részt, idén összesen 70 fiatal.Az 

előadások gazdag történelmi múltunkról, ill. bibliai 

történetekről szólnak. A költségterv nagy részét étkezési 

költség és utazási költség teszi ki. A fennmaradó összeget  

videokamera és játékszerek vásárlására fordítanák. A 

költségterv reális, jól kidolgozott.    

1100 8421391 0540 559 850 559 850 450 000

38
BGA-11-LB-

KA-1

N03/

2011

Tiszaújlaki 

Művészeti Iskola
Tiszaújlak

A művészet és a 

zenei oktatás 

Tiszaújlakon

A Tiszaújlaki Művészeti Iskola 25 éve működik, jelenleg 12 

tanárral,85 tanulóval. Az iskolában 

zongora,vonós,gitár,harmónika és fúvós hangszerek,ill. 

táncművészet oktatása folyik. Ez Tiszaújlak egyetlen 

kulturális intézménye.A pályázatban részletezett,s számukra 

rendkívül sokat jelentő hangszert és hangtechnikát 

koncerttevékenységük kibővítésére használnák,amelyek az 

oktatásnak is szerves részei lennének. Így évente 

fellépéseket szerveznének falunapokra,fesztiválokra,egyházi 

rendezvényekre,népszerűsítve a klasszikus zenét,a kultúrát,a 

magyar népzene és néptánc hagyományait. Költségtervezet: 

hangosító berendezés: Roland szintetizátor, hangfal, 

keverőpult, mikrofon, mikrofontartó és egy fénymásoló 

vásárlása. 

111 8421331 0240 586 700 586 700 250 000

9
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39
BGA-11-LB-

KA-1

N05/

2011

Nagypaládi Móricz 

Zsigmond 

Középiskola

Nagypalád

A Nagypaládi Iskola 

kémia és biológia 

szaktantermének 

eszközbővítése

Jelen pályázat révén az iskola szeretne egy multifunkciós 

interaktív táblát vásárolni,melynek segítségével a gyerekek 

korszerű, modern körülmények között színes bemutatók 

révén sajátíthatják el az egyre bővülő tananyagot.Továbbá 

szeretnének az iskola részére vásárolni mikroszkópokat,hogy 

ezzel is színesebbé és szemléletesebbé tegyék a biológia és 

kémia órákat. Költségtervezetben tanulói kémiai 

laboratóriumi asztalok beszerzése szerepel. 

111 8421331 0240 600 000 600 000 250 000

40
BGA-11-LB-

KA-1

N06/

2011

KMKSZ 

Nagyszőlősi 

Középszintű 

Szervezete

Nagyszőlős

A KMKSZ 

Nagyszőlősi 

Középszintű 

Szervezet 

irodájának és a 

csomafalvi 

vasárnapi iskola 

eszközfejlesztése

Eredményes pályázás esetén az iroda egy teljesen felszerelt 

számítógépet szeretne vásárolni,amely nagymértékben 

segítené az iroda eredményes és minőségi munkáját,mivel 

az iroda többségében olyan feladatokat lát el, melyhez kiváló 

számítástechnikai berendezések,és azok hasonló működése 

szükségeltetik:családtámogatás,támogatói 

nyilatkozatok,tagnyilvántartások stb. elektronikai feldolgozása. 

A csomafalvi vasárnapi iskola (anyanyelvi állami iskola 

hiányával) minőségi munkájához is szükség lenne 1 

laptopra,hogy a tanulók könnyebben és érdekesebben 

ismerkedhessenek anyanyelvük szépségével,és a magyar 

kultúrával.Költségtervezet: számítógép és egy laptop 

vásárlása. A költségterv reális, megegyezik a pályázat 

céljaival.

1100 8421391 1140 196 081 6 413 189 668 189 668

41
BGA-11-LB-

KA-1

N07/

2011

KMKSZ 

Nagyszőlősi 

Középszintű 

Szervezete

Nagyszőlős

Rákóczi emlékév 

Salánkon;a 

szabadságharc 

résztvevőinek 

emléktáblája 

Újlakon

A Rákóczi emlékév legfontosabb eseménye a Kárpátalját 

megismerő kirándulás lenne.A kirándulás során a főbb 

történeti települések -Csetfalva,Verecke és Szolyva - 

meglátogatása a cél.A történeti emlékhelyek megismerése 

nagymértékben hozzájárulna a hagyományőrzéshez,és a 

fiatalok nemzeti identitásának megőrzéséhez. A program 

másik része: az 1703-1711-es II. Rákóczi Ferenc vezette 

szabadságharcban 52 tiszaújlaki lakos vett részt a 

harcokban.Ennek emlékére a KMKSZ Tiszaújlaki 

Alapszervezeti Elnöksége szeretne emléktáblát állítani a volt 

sóhivatal falára. A költségtervezet szerint a kért támogatást 

emléktábla elkészítésére és felállítására, illetve utazási 

költségre fordítanák. A  költségterv illeszkedik a szakmai 

leíráshoz, a kért összegek megalapozottak.

113 8421341 0440 131 485 131 485 131 485

10
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42
BGA-11-LB-

KA-1

N08/

2011

Feketepataki 

Református 

Egyházközség

Feketepatak

Református magyar 

óvoda fenntartási 

költségeinek 

támogatása

A Feketepataki Ref.Egyházközség berkein belül alakult 

"Fenyőfácska" magyar óvoda 2001.11.05-től működik 42 

gyermekkel,11 munkással.Az intézmény két színmagyar 

község: Feketepatak és Verbőc gyermekeinek ad 

helyet.Nagy szükség és igény van rá,hiszen ez az egyetlen 

ilyen jellegű intézmény a két községben.Rengeteg költséggel 

jár egy ilyen intézmény fenntartása,ezek közül a legnagyobb 

gondot a rezsiköltség és az élelmiszerellátás finanszírozása 

okozza. Az intézmény további fenntartásához,eredményes és 

hatékony működéséhez kérnek segítséget. A költségtervezet 

zömét élelmiszervásárlás az óvodások számára, valamint 

közüzemi díjak (gáz és elektromos energia) finanszírozása 

teszi ki. A költségterv reális.  

111 8421331 1140 600 000 600 000 600 000

43
BGA-11-LB-

KA-1

N09/

2011

Tiszaújhelyi 

Művészeti Iskola
Tiszaújhely

Művészeti iskolánk 

hangszerhiányossá

gainak pótlása

A Tiszaújhelyi Művészeti Iskola 1991-től végzi 

tevékenységét,jelenleg 11 tanárral,85 tanulóval. Különböző 

hangszerszakjaik 

vannak:zongora,hegedű,tangóharmonika,bolyán,gitár; fúvós 

hangszerek közül furulya,trombitaoktatás.Van 

koreográfia,táncoktatás és énekkar,továbbá népi hangszeres 

együttesük is.Helybéli koncertjeik mellett évente többször 

szerveznek fellépéseket a környező községek 

falunapjaira,borfesztiválokra.Sajnos nagyon kevés a 

hangszerük, sikeres pályázás esetén ezt a hiányosságot 

fennmaradásuk érdekében szeretnék pótolni.Költségterv: 

hangszerek (1 db elektromos zongora, 1 db dobgitár, 1 db 

hegedű, 1 db tangóharmonika) vásárlása. 

111 8421331 0240 600 000 600 000 250 000

44
BGA-11-LB-

KA-1

N10/

2011

Gyulai Általános 

Iskola
Szőlősgyula

Fénymásoló 

beszerzése a Gyulai 

Általános Iskola 

részére

A Gyulai Általános Iskola kis iskola lévén szegényesen 

ellátott másolási/nyomtatási eszközökkel.Többnyire csak az 

adminisztrációs célokat ellátó kis teljesítményű nyomtatójuk 

(három az egyben) van, melynek  üzemeltetési költsége 

nagy, terhelhetősége kicsi.Az egyre inkább felmerülő igények 

miatt (ukránról lefordított,saját készítésű 

munkafüzetek,feladatgyűjtemények,feladatlapok,dolgozatok,s

zétosztható anyagok sokszorosítása) szükségesnek látják 

egy nagyobb teljesítményű,alacsony üzemeltetési 

költségű,A3 méretű fénymásoló beszerzését. Ezen eszköz 

megvásárlásához kérnek támogatást. Költségterv: Toshiba e-

Studio A3 méretű fénymásoló vásárlása. A költségterv 

megegyezik a pályázat céljával.

111 8421331 1140 340 000 340 000 270 000

45
BGA-11-LB-

KA-1

T01/

2011

Bustyaházai Szent 

Erzsébet Óvoda
Bustyaháza

A Bustyaházai 

Szent Erzsébet 

Óvoda 

működéséhez való 

hozzájárulás

A Bustyaházai Szent Erzsébet Katolikus Óvoda nehéz anyagi 

problémákkal küzd, az óvónők több hónapja nem kapnak 

fizetést. A költségvetés tételei magában foglalják a 

bérköltséget. Az óvoda 42 gyereket fogad be. 

111 8421331 1140 623 714 23 714 600 000 600 000

11



Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi kárpátaljai nyílt pályázat támogatottairól 1. sz. melléklet a 20/2011.(IX. 08.) számú bizottsági döntéshez

Sorszám

Pályázati 

felhívás 

száma

Ikt. 

szám
Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása Pénzforrás Szakfeladat

Elszámolási 

egység

Teljes 

költség (Ft)

Rendelkezé

sre álló 

saját vagy 

egyéb 

forrás 

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

46
BGA-11-LB-

KA-1

U01/

2011

II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar 

Főiskola

Beregszász
Látható és működő 

kétnyelvűség

A magyar nyelv hivatalos/hivatali használata a kárpátaljai 

Beregszászi járásban elméletben és gyakorlatban - című 

kutatás elvégzésére kérnek támogatást.  Kutatási erdmények 

alapján a főiskola tanáraiból és diákjaiból  álló kutató csoport 

dokumentálható módon mutatná be a magyar nyelvhasználat 

valós helyzetét.A kutatás hozzájárul: a) a magyar nyelv 

helyzetének,használati körének megismeréséhez; b) a 

nyelvpolitikai döntések előkészítéséhez; c) a magyar nyelv 

használati köre kiterjesztésére törekvő 

nyelvtervezési,nyelvpolitikai stratégia kidolgozásához; d) a 

magyar nyelv hivatali használata elé gördülő akadályok 

felmérésével kijelölheti a legsürgetőbb feladatokat,melyek 

szükségesek ahhoz,hogy a magyar nyelv Kárpátalján 

betölthesse a regionális hivatalos nyelv funkcióit. Költségterv 

öszhangban van a pályázat szakmai leírásával. 

111 8421351 1040 550 000 20 000 530 000 470 000

47
BGA-11-LB-

KA-1

U02/

2011

"Genius"Jótékonys

ági Alapítvány
Beregszász Arccal a kultúra felé

A Génius Jótékonysági Alapítvány legfontosabb feladata a 

tehetségek felkutatása és a tehetséggondozás. A pályázat 

megvalósításával kárpátaljai  iskolások számára szeretnének 

színielőadásokat, író-olvasó találkozókat szervezni. A 

pályázat részfeladatai egymásra épülnek és egységes 

rendszert alkotnak. A pályázat célja helyi oktatási problémák 

megoldására irányul.

113 8421341 0440 600 000 600 000 500 000

48
BGA-11-LB-

KA-1

U03/

2011

A KMKSZ Huszti 

Alapszervezete
Huszt

Kirándulás 

szervezése a 

vereckei Magyar 

Honfoglalás 

emlékműhöz

A KMKSZ Huszti Alapszervezete választmányi ülésén 

született a döntés a kirándulás megszervezéséről. Céljuk: 

történelmi és kulturális örökség ápolása. Magyar 

vonatkozású helyismeret,természetjárás,és egyben 

közösségépítő rendezvény. A kirándulás folyamán 

megismerkednének a Munkácsi várral,koszorút helyeznének 

el a Szolyvai Emlékparkban,útba ejtenék a Dolhai Rákóczi-

helyeket,és a Sönborn kastélyt is. A költségterv: utazási 

költség és 45 fő étkeztetése. 

113 8421341 0440 154 100 9 200 144 900 144 900

49
BGA-11-LB-

KA-1

U04/

2011

"Páduai Szent Antal 

Karitász" 

Jótékonysági 

Szervezet

Gyertyánliget

Oktatást javító 

eszközbeszerzések 

a gyertyánligeti 

óvodában

A gyertyánligeti óvoda nem csak egyszerű óvoda,hanem a 

magyar kultúra megőrzésének egyetlen színhelye a 

községben. Az intézmény állami támogatást nem kap,így 

remény sincs arra,hogy az óvoda fejlesztését és az 

eszközbeszerzéseket az állam támogassa. 

Videoprojektort,egy vetítőt,egy videokamera-állványt,és egy 

szintetizátor-állványt, valamint közösségi játékokat: egy 

homokozót,egy csúzdát,egy hintát szeretnének vásárolni, 

továbbá a már meglévő játékvonat kijavítását szeretnék 

elvégezni. Mindemellett egy új bojler beszerzése is sürgető. A 

költségvetés tételei megegyeznek a szakmai leírással. 

111 8421331 1140 475 000 25 000 450 000 450 000

12
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50
BGA-11-LB-

KA-1

U05/

2011

"Romzsa Tódor 

Karitasz " 

Jótékonysági 

Szervezet

Nagybocskó

Oktatást javító 

eszközbeszerzések 

a nagybocskói 

óvodában

A nagybocskói óvoda 10 éve tölt be kultúra- és nyelvmegőrző 

szerepet a szórványban lévő falucskában. Állami 

támogatásban nem részesül, így pályázatokból és 

adományokból tartja fenn magát. Eszközbeszerzésre kérnek 

támogatást:  egy laptop, egy mosógép,egy bojler,valamint 

egy vízszivattyú beszerzésére. Ezek az eszközök 

elengedhetetlenül fontosak az óvoda gördülékeny 

működéséhez.

111 8421331 1140 342 500 25 000 317 500 317 500

51
BGA-11-LB-

KA-1

U06/

2011

Rahói Járási Ukrán 

Magyar Kulturális 

Együttműködési 

Társaság

Rahó

Honismereti és 

anyanyelvi tábor 

szórványban élő 

gyerekeknek

Szórványtábor Nyelvi készségeket fejlesztő, magyar identitást 

erősítő tábort szerveznek a Tisza Forrásvidéke Vasárnapi 

Iskolahálózat 20 tanulója számára 2011.augusztus 22-28 

között Rahón az Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és 

Információs Központban a vasárnapi iskola pedagógusainak 

közreműködésével. A tábor működésére kérnek támogatást: 

3 turnusban 6 napon keresztül foglalkoznak a szórványban 

élő magyar gyerekekkel. 

112 8421331 0641 382 000 190 000 192 000 192 000

52
BGA-11-LB-

KA-1

U07/

2011

Oroszi Magyar 

Tannyelvű Általános 

Iskola

Sárosoroszi

Oktatástechnikai és 

informatikai 

eszközök 

beszerzése

Az intézmény eszközbeszerzést szeretne megvalósítani: 

televízió,DVD lejátszó,kivetítő, számítógép, nyomtató 

vásárlására.  A leírás szerint  ezek az eszközök 

hozzájárulnak a színvonalas oktatás biztosításához. Az 

összes eszköz beszerzése (2 db nyomtató) nem minden 

esetben indokolt. 

111 8421331 1140 600 000 600 000 350 000

53
BGA-11-LB-

KA-1

U08/

2011

II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Öregdiák 

Szövetsége

Beregszász

Az Öregdiák 

Szövetség 

eszközbeszerzésén

ek támogatása

2010-ben a II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

egykori diákjai kezdeményezték az immár 2006-tól működő 

Öregdiák Szövetség hivatalos bejegyzésének ügyét. Ennek 

eredményeként létrehozták a II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Öregdiák Szövetségét, mint társadalmi 

szervezetet. Az újonnan megalakult szervezetnek nincsenek 

semmilyen tárgyi és technikai feltételei a szervezet optimális 

működéséhez. A pályázat keretében elnyert összegből az 

Öregdiák Szövetség részére technikai eszközöket 

szeretnének vásárolni. Költségterv: projektor, fénymásoló, 

nyomtató, digitális fényképezőgép, laptop. A költségterv 

nincs minden esetben részletezve. 

1100 8421391 1140 491 633 491 633 360 000

54
BGA-11-LB-

KA-1

U09/

2011

Nagydobronyi 

Focisuli - magyar 

ifjusági kulturális és 

sport szövetség

Nagydobrony

A Nagydobronyi 

Focisuli 

sportfelszereléssel,s

egédeszközökkel 

való ellátása

Az egyesület három évvel ezelőtt alakult a tehetséges iskolás 

korú gyerekek futballoktatásának támogatására. A sikeres 

kezdetek (Ungvári Juhász torna-3.hely, Nagyberegi 

villámtorna-1. hely,Nagydobronyi villámtorna-1.hely) után sor 

került az egyesület bejegyzésére. (A  Nagydobronyi 

Középiskola futballcsapata 2010-ben megnyerte a Kárpát-

medencei korosztályos futballbajnokságot). A mindennapos 

sikeres működést elősegítő labdákra,mezekre és egyéb 

sporteszközök vásárlására pályáznak. A költségterv 

részletes. 

1100 8421331 0240 466 527 466 527 400 000

13
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szám
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(Ft)

55
BGA-11-LB-

KA-1

U10/

2011

Nagydobronyi 

Közművelődési- és 

Múzeum Egyesület

Nagydobrony

Néprajzi kiállítás 

megrendezése 

anyagi feltételeinek 

megteremtése

A Második Nagydobronyi Hagyományőrző Találkozó keretén 

belül az idén is megrendezik a Néprajzi kiállítást. Egy 30-as 

évekbeli nagydobronyi szobabelsőt szeretnének kialakítani. 

Ehhez hatalmas paravánokat kell készíteni fából és 

vászonból.Ezen kívül egy szőttes-hímzés kiállítást is 

szeretnének, amely ugyancsak kiállítási tér kialakítását 

igényli. Tervezik még régi fotók felnagyított másolatainak 

kiállítását is. Költségterv: képkeretek, paravánok, állványok 

elkészítése, a kiállított képek nagyítási költsége. A 

költségterv reális. 

111 8421341 0440 110 546 110 546 110 546

56
BGA-11-LB-

KA-1

U11/

2011

Nagydobronyi 

Községi Tanács
Nagydobrony

Nagydobrony 

honlapjának 

létrehozása és 

fenntartási 

költségeinek 

előteremtése

A Nagydobronyi Községi Tanács e pályázat útján szeretne a 

községet bemutató és reprezentáló honlap 

megszerkesztésének, a szükséges tárhely biztosításának és 

egy éves fenntartásának költségeihez hozzájárulni. 

Ugyancsak a pályázati pénzből szeretnék a községi havilapot 

fejleszteni. Egyben a Nagydobrony c. havilap kiadásához 

szükséges eszközök beszerzéséhez kérnek támogatást. A 

költségterv részletes, egyes tételei elnagyoltak.  

1100 8421341 0440 580 000 580 000 250 000

57
BGA-11-LB-

KA-1

U12/

2011

A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális 

Szövetség 

Nagydobronyi 

Alapszervezete

Nagydobrony

A Honfoglalás című 

zenés-táncos 

történelmi játék 

bemutatásához 

szükséges 

eszközök 

beszerzése

A Nagydobronyi Középiskola Hímes tánccsoportja idén a 

Hagyományőrző Találkozó alkalmával fel szeretné eleveníteni 

a magyar történelem legjelentősebb eseményét, a 

honfoglalást. A zenés-táncos színpadi előadás rendezésével 

kapcsolatos támogatást kérnek ( díszletkészítés, jelmez). A 

költségterv részletes.  

111 8421341 0440 186 912 186 912 186 912

58
BGA-11-LB-

KA-1

U13/

2011

KMKSZ - Ungvári 

Középszintű 

Szervezete

Ungvár

A Kálvária-dombi 

temetőkertben lévő 

emlékjel felújítása

Az ungvári Kálvária-dombi temetőkertben lévő,a '44-ben a 

Sztálini lágerekbe elhurcoltak emlékére állított emlékművet, 

valamint az azt körülvevő parkot szeretnék felújítani,rendbe 

tenni,fásítani. Az ehhez szükséges tervrajz és költségvetési 

terv elkészült. A pályázat céljai: 

tereprendezés,kerítéskészítés,emlékmű-

felújítás,járdakészítés,-betonozás.  

113 8421341 0440 600 000 600 000 550 000

14



Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi kárpátaljai nyílt pályázat támogatottairól 1. sz. melléklet a 20/2011.(IX. 08.) számú bizottsági döntéshez
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59
BGA-11-LB-

KA-1

U14/

2011

KMKSZ - Ungvári 

Középszintű 

Szervezete

Ungvár

A KMKSZ UKSZ 

programjainak 

támogatása,települé

skép kialakítása

Az ungvári járásban egyre népszerűbbek a falunapok.Egyre 

több embert vonzanak évről évre ezek a rendezvények. 

Minden év júniusában Nagydobronyban kerül megrendezésre 

az Újkrumplifesztivál, s a fesztivállal egybekötött 

falunap.Szalókán augusztus második felében Hazahívogató 

Falunapot tartanak,Császlócon pedig szeptemberben kerül 

sor a falunappal egybekötött szüreti bálra.A rendezvényeken 

színvonalas program, jeles fellépők előadásai várják az 

érdeklődőket. A 2010-es évben a járási szervezet beindított 

egy programot,melynek keretében sikerült Palágykomorócon 

játszóteret létrehozni,valamint Szalókán el tudták kezdeni a 

falu központjában elhanyagolt állapotban lévő park felújítását. 

A  pályázat keretén belül az alapszervezet kulturális  

rendezvényeire (Nagydobronyi Újkrumplifesztivál, Szalókai 

Falunap, Császlóci Szüreti Bál),valamint udvari játszótéri 

kellékek (csúzda, hinta) elkészítésére kér támogatást. A 

költségterv reális lehet, viszont nincs részletezve. 

113 8421391 0840 600 000 600 000 500 000

60
BGA-11-LB-

KA-1

U15/

2011

Korrespondens 

Jótékonysági 

Alapítvány

Ungvár "Magyar Tisza"

A pályázat célja műszaki eszközök és irodaszerek vásárlása 

a Kárpátaljai Megyei RTV magyar szerkesztősége számára. 

Ez a megye egyetlen magyar nyelvű elektronikus médiuma, 

amely semmilyen fejlesztési támogatásban nem részesül a 

KRTV-t működtető ukrán állami szaktárcától.A kért 

támogatással a magyar szerkesztőség működési feltételeit 

szeretnék javítani, illetve műszaki és komputerparkjának 

korszerűsítéséhez kívánnak hozzájárulni. Költségterv: 2 db. 

monitor, nyomtató, 2 laptop. A költségterv részletes. 

113 8421391 1140 572 970 572 970 572 970

61
BGA-11-LB-

KA-1

U16/

2011

Tiszahát 

Kultúrájáért 

Jótékonysági 

Szervezet

Tiszabökény
Ugocsai magyar 

napok

II. Ugocsai magyar napok program keretében: 1. 

Népművészeti kiállítások szervezése a Tiszaháti 

Tájmúzeumban; 2. Képzőművészeti kiállítások szervezése a 

Péterfalvai Képtárban; 3. Néptánc kultúrát bemutató és 

hagyományőrző rendezvény-sorozatok lebonyolítása a 

Tiszabökényi Kultúrházban. A költségterv összhangban van 

a pályázat szakmai leírásával. 

111 8421341 0440 584 000 39 500 544 500 500 000
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62
BGA-11-LB-

KA-1

U17/

2011

Ungvár Magyar 

Nyelvű Oktatása 

Támogatásáért 

Alapítvány

Ungvár

Az Ungvári 

10.Sz.Dayka Gábor 

Középiskola 

matematika 

szaktantermének 

bebútorozása

Az Ungvári 10.sz Dayka Gábor Középiskola a közel 120 

ezres lakosságú megyeszékhely 8000-es magyarságának 

egyetlen magyar középiskolája.A Kárpátaljai magyarság 

egyik megtartó ereje lehet az iskolák megerősödése,melyet a 

körülmények javításával,és az oktatás színvonalának 

emelésével lehet elérni. 2010-ben helyi vállalkozók, valamint 

állami segítséggel egy matematika szaktanterem kialakítását 

valósították meg. A következő lépés a modern oktatási 

követelményeknek, egészségügyi kritériumoknak megfelelő 

bútorzat beszerzése lenne, erre kérnek támogatást. A 

költségterv részletes, a legnagyobb tétel padok és tanulói 

székek beszerzése. Állami iskola révén a teljes bútorzat 

biztosítása állami feladat. 

111 8421331 0240 459 500 459 500 350 000

63
BGA-11-LB-

KA-1

U18/

2011

Kárpátaljai Magyar 

Kulturális 

Szövetség 

Kisdobronyi 

Alapszervezet

Kisdobrony

"A JÁTÉK 

KICSIBEN MAGA 

AZ ÉLET"

A pályázat keretén belül a  szervezet célkitűzésének 

megfelelően a faluban működő óvoda számára pályáznak 

eszközbeszerzésre: játszóház, mérleghinta, homokozó. 

111 8421331 0240 300 000 300 000 250 000

64
BGA-11-LB-

KA-1

U19/

2011

"Páduai Szent Antal 

Karitász" 

Jótékonysági 

Szervezet

Gyertyánliget

Hozzájárulás a 

gyertyánligeti óvoda 

1 havi kiadásaihoz

Gyertyánliget egy 3000 fős,a Kárpátok ölelésében elterülő 

település.A lakosság kb. 17%-a magyar nemzetiségű,bár 

számuk évről-évre csökken.Nagyon fontos tehát a magyar 

óvoda fenntartása, amely az egyetlen magyar kultúrát 

képviselő intézmény a községben. Az intézményben 24 

gyermekkel foglalkoznak, a pályázatban működésre kérnek 

támogatást. Eddig nem volt egyéb pályázati lehetőség 

számukra.  A költségterv összhangban van  a szakmai 

leírással, nem csak bérekre, hanem élelmiszer beszerzésre 

és fenntartásra is kérnek támogatást. 

111 8421331 1140 647 400 47 400 600 000 600 000

65
BGA-11-LB-

KA-1

U20/

2011

"Romzsa Tódor 

Karitasz " 

Jótékonysági 

Szervezet

Nagybocskó

Hozzájárulás a 

nagybocskói óvoda 

2 havi 

bérköltségeihez

A nagybocskói óvoda több mint 10 éve tölt be kultúra- és 

nyelvmegőrző szerepet a szórványban lévő falucskában.1945-

ben megtiltották a magyar nyelv oktatását, így hosszú éveken 

át az itt élő magyarok egyedül családjaik körében őrizhették 

anyanyelvüket. A magyar nyelv tanítása 2000-ben indult újra, 

amikor megalakult a magyar katolikus óvoda. Az 

Intézményben 28 gyermek részesül katolikus nevelésben. 

Csak bérekre kérnek támogatást. 

111 8421331 1140 877 400 277 400 600 000 600 000

66
BGA-11-LB-

KA-1

U21/

2011

"Szent Anna" 

Óvoda
Aknaszlatina

Hozzájárulás a 

Szent Anna óvoda 

egy havi 

kiadásaihoz

Az aknaszlatinai "Szent Anna" óvoda 12 éve működik. Az 

intézmény bázisát képezi a helyi Bolyai János 

középiskolának, ugyanis a gyermekek az óvodát elhagyva 

ebben az iskolában kezdik meg tanulmányaikat.Két 

csoportban 43 gyermek látogatja az óvodát. Az oktatás 

magyar nyelven folyik. Bérekre és a fenntartási költségekhez 

kérnek támogatást. 

111 8421331 1140 688 300 88 300 600 000 600 000
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67
BGA-11-LB-

KA-1

U22/

2011

Ungvári Magyar 

Tannyelvű Drugeth 

Gimnázium

Ungvár

Ungvári és ungvári 

járási magyar 

iskolások 

honismereti és 

irodalmi vetélkedői.

Az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeht Gimnázium nagy 

hangsúlyt fektet a tanintézmény fenntartására, fejlesztésére. 

Az iskolák közötti vetélkedők fontos eseményei a diákéletnek. 

Jelen pályázat sikeres elbírálása esetén három rendezvény 

lebonyolítását tenné lehetővé: 1.Ki tud többet 

Ungvárról?(honismereti vetélkedő a két ungvári magyar iskola 

felső tagozatosainak részvételével). 2. Balladamondó verseny 

az ungvári és járási magyar iskolások számára. 3. Vers- és 

prózamondó vetélkedő kortárs kárpátaljai magyar alkotók 

műveiből (ugyancsak ungvári és ungvári járási iskolások 

részvételével). Ezen kívül szeretnének egy buszkirándulás 

során kárpátaljai történelmi emlékhelyekhez ellátogatni az 

UDG növendékeivel. A költségterv: irodai költség, oklevelek, 

programfüzetek nyomtatása, utazási és étkezési költség.

111 8421341 0440 605 000 5 000 600 000 475 000

68
BGA-11-LB-

KA-1

U23/

2011

"Kenguru" 

Alapítvány

Palágykomoró

c

A nyugdíjas klub 

2011. évi 

programjainak 

biztosítása

A Kenguru Jótékonysági Allapítvány a rászoruló családok 

támogatására, nyugdíjas rendezvények szervezésére, az 

egyedülálló nyugdíjasok foglakoztatására alakult. A klubon 

belül megalakult az Örökzöld Nyugdíjas Klub. Az Alapítvány 

az önkormányzattól kapott épületet bérli, amelyet önerőből 

felújított, ebben szeretnének egy külön szobát a nyugdíjasok 

számára kialakítani. Részben erre kérnek támogatást, 

továbbá az Alapítvány épületének fenntartásához, és az 

utazással kapcsolatos programokhoz utazási hozzájárulást.  

1100 8421391 1240 600 000 600 000 350 000

69
BGA-11-LB-

KA-1

U24/

2011

Ungvári Magyar 

Tannyelvű Drugeth 

Gimnázium

Ungvár

Ukrán-

magyar,magyar-

ukrán szakfordítói 

tanfolyam az UDG 

felső tagozatos 

növendékei 

számára

Az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnáziumnak a 

2010-2011. tanévben első alkalommal nyílt lehetősége - a 

Szülőföld Alapnak köszönhetően - hasonló tanfolyam 

indítására. Ennek eredményeképpen 38 gyerek vehette át 

május 19-én a vizsgabizottság elnökétől a tanfolyam 

elvégzését igazoló tanúsítványt. Jelen pályázat pozitív 

elbírálása esetén 25 tizedikes gyerek sajátítaná el a fordítás 

szakmai fogásait,ami nagyobb esélyt adna számukra a 

független tesztelés, az ukrán felsőoktatási intézményekben 

való helytállás során, de a pályázók reménye szerint 

elhelyezkedésüket (munkába állásukat) is segítené. A 

költségterv részletes, egyes tételei viszont elnagyoltak. 

111 8421331 0240 605 000 5 000 600 000 450 000

70
BGA-11-LB-

KA-1

U25/

2011

Császlóci Községi 

Tanács
Császlóc

Fellépő ruhák a 

Császlóci 

Néptáncegyüttesne

k és a Császlóci 

Csicsergő 

Csajoknak

A Császlóci Kadarka Néptáncegyüttes és a Császlóci 

Csicsergő Csajok magyar néptánc ruhájának meg- illetve 

felújítása.A császlóci műkedvelők évek óta részt vesznek 

határon innen és határon túl különböző rangos, a kultúra 

ápolását tekintve jelentős eseményeken, amelyekre méltó 

öltözet szükségeltetik. A szervezetek ruhái eléggé 

megviseltek,ezért szeretnék fel- és megújítani azokat. 

Továbbá az együttes fellépésével járó utazási költségekhez 

való hozzájárulást is kérnek. (100 000 Ft) . 

113 8421341 0440 400 000 400 000 400 000

17
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71
BGA-11-LB-

KA-1

U26/

2011

KMKSZ Téglási 

Alapszervezete
Kistéglás Őseink nyomában

 A pályázó egy kirándulás szervezésére és lebonyolítására 

kér támogatást, mely kirándulás során betekintést 

nyerhetnek a magyar történelmi és kulturális örökségbe a 

Téglás-Verecke útvonalon. A költségtervben utazási 

(buszbérlés) és étkezési költségekre kérnek támogatást. A 

költségterv összhangban van a pályázati leírással.

113 8421391 0840 152 260 152 260 152 260

72
BGA-11-LB-

KA-1

U27/

2011

KMKSZ Téglási 

Alapszervezete
Kistéglás

I. Téglási 

hagyományőrző 

napok

A pályázat célja az I. Téglási hagyományőrző napok 

megszervezése és lebonyolítása, mely rendezvény 

lehetőséget biztosít a hagyományok ápolására, 

közösségformálásra. Ez a rendezvény a magyarok Kárpát-

medencei összetartozását jelképezi. A költségtervben nem 

csak a hagyományőrző napok lebonyolítására, hanem 

utazásra is kérnek támogatást (Kirándulás a Vereckei 

hágóra).  

113 8421341 0440 330 270 330 270 200 000

73
BGA-11-LB-

KA-1

U28/

2011

A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális 

Szövetség 

Nagydobronyi 

Alapszervezete

Nagydobrony

A paprikafűző 

szobra 

felállításának 

részköltsége

 Nagydobrony a paprikatermesztésről vált híressé. Szobrot 

kívánnak állítani a paprikafűző asszonynak. Jelen 

pályázatukkal  szobor készétésével és felállításával 

kapcsolatos  munkák elvégzéséhez szeretnének támogatást 

szerezni. (Szobor befejezése, talapzat, szoborállítással járó 

költségek)  (Hasonló témában érkezett még egy  pályázat. 

lsd. BGA-11LB-KA-1 U29 - a két pályázat ugyanazzal az 

emlékművel kapcsolatban, viszont különböző célokra kér 

támogatást. 

1100 8421341 0440 600 000 600 000 300 000
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U29/

2011

Nagydobronyi 

Közművelődési- és 

Múzeum Egyesület

Nagydobrony

A paprikafűző 

szobra körüli 

közpark rendezése

Nagydobrony faluközpontja jelenleg rendezés alatt áll. A 

tervek között szerepel egy rendhagyó témájú szobor 

felállítása is. Tereprendezési munkálatok, sétálóutak 

kialakítása, parkosítása -  ezt szeretnék elvégezni.  Jelen 

pályázattal a munkák elvégzéséhez szeretnének támogatást 

szerezni. Költségterv: a park járdájának és járdaszegélyének 

költsége, valamint darált kő vásárlása a járda alapzatának 

elkészítéséhez. 

1100 8421391 0840 600 000 600 000 250 000

37 742 421 4 418 277 33 549 144 27 662 434

111 12 003 431 Ft  

112 192 000 Ft

113 9 551 925 Ft

1100 5 915 078 Ft

27 662 434 Ft

Összesen:

Forrásösszesítés
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