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ER-I-1

RO-0020-

2011-05-31

Erdély Magyar 

Irodalmáért 

Alapítvány

Székelyudvarhely

A hetven éves írók 

köszöntése, díjazása, az 

Életmű-, Hídverő-, Debüt 

díjak átadása

Az EMIA 1995-ös megalakulása óta minden évben köszönti és díjazza a hetvenedik életévet betöltött írókat, 

akik tagjai vagy a Magyar- vagy a Román Írószövetségnek. Ezzel párhuzamosan Életmű díjat ad a 

legjelentősebb alkotóknak, többek közt: Sütő András, Kányádi Sándor, Domokos Géza stb kapott díjat, az idén 

Szilágyi Istvánt javasolta a kuratórium. Az erdélyi magyar irodalom külföldi népszerűsítésében vállalt 

szerepükért idáig Szépfalusi István és Márta, Pomogáts Béla, Ilia Mihály, Görömbei András részesültek 

Hídverő díjban, az idei javasolt személy Láng Gusztáv irodalomtörténész. Debüt díjban az első kötetes írók 

részesültek, Varga Borbála, Máté Angi, Tompa Andrea stb. 

Irodalomnépszerűsítő tevékenységünk során évi 15-20 író-olvasó találkozót szervezünk, valamint 

irodalomszervező tevékenységet is vállalunk számos pályázatot írtunk ki az évek folyamán, többek között 

regény, novella, de egy új erdélyi irodalomtörténet megírásáról szólót is. Ezt Balázs Imre József nyerte meg, 

nemsokára megjelenik.

A díjátadásra ünnepélyes keretek közt kerül sor, ahol a kuratórium tagjai laudálják a díjazottakat, de még az 

előtt, általában a pénteki nap estéjén, több helységben is író-olvasó találkozókra kerül sor. A díjátadáson részt 

vesz a Magyar Írószövetség elnöke is , de meghívottként jelen vannak a különböző médiák, többek közt a Duna 

tévé illetve RTV  magyar adása is. A díjátadáson általában 15o-2oo személy vesz részt, s maga az ünnepség 

hozzájárul az írók önbecsülésének növeléséhez is.

111 8421341 0410 900 000 265 000 600 000 450 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0023-

2011-06-01

Erdélyi Magyar Írók 

Ligája
Kolozsvár

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája 

működési költégeinek 

részleges támogatása

Az átalakulóban levő magyarországi pályázati rendszerben semmilyen működési támogatásban nem részesül 

szervezetünk, ezért jelen pályázatban szereplő költségtételeket szervezetünk túlélése érdekében 

alkalmazottaink (2 fő) négy havi bruttó minimálbérére költenénk.
111 8421341 1110 681 133 0 600 000 550 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0028-

2011-06-02

Helikon Kulturális 

Egyesület
Kolozsvár

Országos jelentőségű 

művelődési, kulturális 

intézmények 

programjának és 

működésének 

támogatása

Megpályáztuk a budapesti Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél a működési költségnek számító, Irodabérleti díj (C-

Dologi kiadások, ezen belül C.2.1-irodabérleti díj) 25%-át, lévén, hogy ennyit lehetett csak megpályázni. A 

2011. július - 2012 márciusi periódusra ez 776.000 Ft.-ot jelent, aminek a 25%-a 194000 Ft. A különbözetet 

(776.000 - 194.000), azaz 582.000 Ft.-ot szeretnénk Önöknél megpályázni a következő számítás szerint:

2011. augusztus        1455 RON          97000 Ft.

2011. szeptember     1455 RON          97000 Ft.

2011. október            1455 RON          97000 Ft.

2011. november         1455 RON          97000 Ft.

2011. december         1455 RON          97000 Ft.

2012. január               1455 RON         97000 Ft.

                 Összesen:   8730 RON      582000 Ft.

111 8421341 0410 10 680 800 3 800 000 582 000 400 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0033-

2011-06-03

KIRÁLYHÁGÓMEL

LÉKI 

EGYHÁZKERÜLE

T PRESBITERI 

SZÖVETS

NAGYVARAD

Presbiteri Szövetség 

Konferenciája Nagybánya 

2011

2011. augusztus 26. Péntek

12,00 -14,00	Érkezés (Nagybánya Óvárosi Egyházközség Lelkészi hivatalához ), 

14,00 -14,30		Nyitó Áhítat  - Csűry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke

14,30 – 15,00		 A Konferencia megnyitása, köszöntések- László Kálmán KREK PSz elnöke

	- Varga Károly nagybányai egyházmegye esperese- Bak Enikő  lelkipásztor	

15,00 – 15,45	Konfliktus kezelés az egyházban

	Előadó: Dr. Kiss Jenő, a Kolozsvári Protestáns Teológia professzora

15.45 - 16.15	Megbeszélés

16,15 - 16,30	Szünet

16,30 – 17,15	Hatalom az egyházban Előadó: Somfalvi Edit, a Kolozsvári Protestáns Teológia 17,15 – 

17,30	Megbeszélés

17,30 - 18,00	Szünet

18,00 – 19,30	Esti áhítat, kulturális program

19,30 – 20,30             Vacsora

20,30 –	Elszállásolás                                                             

  2011. augusztus 27.Szombat

8.00 – 8.30	Reggeli

9.00 – 9.45	Reggeli áhítat – Tasnádi András, Nagybánya Újvárosi lelkipásztor 

10.00 – 10.45	A presbiter választás gyülekezet építő vagy romboló?

	Előadó: dr. Kelemen Attila a Kolozsvári Protestáns Teológia professzora 

10.45 – 11.15 	Megbeszélés

11.15 – 11.30	Szünet

11.30  - 12.15 	A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 90. évfordulója

	Előadó: dr.Pálfi József Nagyvárad – Réti lelkipásztor, a Partiumi Keresztény 

12.00 —13.00             Megbeszélés

13.00 – 14.00	Ebéd

14.00 – 16.00	Kirándulás Koltókatalinra. 

16.00 – 18.30	A Misztótfalusi Kiss Miklós múzeum megtekintése

18.30 – 19.00	Esti áhítat  -

111 8421391 0510 1 096 774 451 612 645 000 400 000
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BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0034-

2011-06-03

Minimum Party 

Társaság
Kolozsvár

A Minimum Party 

Társaság honlapjának 

fejlesztése

A Minimum Party Társaság fő tevékenysége az összművészeti alkotótábor szervezése. E rendezvény a fiatal 

művészeknek, esztétáknak fórumot teremt a szakmai érvényesülésre, és kortárs művészetet értő közönséget 

nevel. A szakszerű dokumentálás és népszerűsítés szükségessé teszi a könnyen elérhető, friss tartalommal 

feltöltött, részletes honlap fenntartását. A rendezvényről részletes fotódokumentáció készül, illetve részletes 

programbeszámolókat, interjúkat tartalmazó katalógusok jelennek meg évente vagy kétévente. Mindezek 

szakmai színvonala és információ-gazdagsága indokolttá teszi, hogy honlapunkon is megjelenjenek. Tehát a 

jelen pályázat célja, hogy több fényképpel bővítsük három nyelvű beszámolóinkat, és a legújabb, 2009-2010-es 

éveket dokumentáló katalógust is feltegyük honlapunkra (www.minimumparty.org). Ez többek között a tábori 

fotóarchívum feldolgozását, a beszámolóink fordítását és a katalógus nyomdai változatának elektronikus 

formában (pdf-ben) való elérhetővé tételét jelenti.

111 8421341 0410 645 161 193 548 451 613 250 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0041-

2011-06-05

KALLÓS ZOLTÁN 

ALAPÍTVÁNY
Kolozsvár

Tehetséggondozó Tábor 

Szórványvidéki Gyerekek 

számára

A Kallós Zoltán Alapítvány tíz éve foglalkozik szórványban élő magyar gyerekek oktatásával, nevelésével. 

Minden évben két-három alkalommal olyan versenyeket szervezünk (versmondó-, mesemondóversenyek, 

irodalmi napok, népdalvetélkedők), amelyekre a szórványban még működő I-IV osztályos magyar tagozatos 

iskolák tanulóit hívjuk meg. Ebben a zsenge korban kell elültetni lelkükbe a magyar kultúra iránti szeretetet, 

amelynek sokszínüségét az iskolán kívüli tevékenységek által lehet megismertetni . Harmadik alkalommal 

megszervezett tehetséggondozó táborunk célja, lehetőséget adni a szórványban működő iskolák szorgalmas, 

tehetséges tanulóinak arra, hogy többet megtudjanak kultúránkról. E tábor keretén belül szeretnénk 

továbbfejleszteni szókincsüket, esztétikai érzéküket, zenei és művészeti anyanyelvüket. A programban 

szereplő vetélkedők során a versek, mesék bemutatásra kerülnek, ugyanakkor a táborban próbára teszik 

tehetségüket mese, illetve versírásban. A forgószinpadként működő csoportos tevékenységeket (rajz, 

fonalgrafika, üvegfestés, szitanyomás) olyan pedagógusok vezetik, akiknek valamilyen művészeti ágban van 

gyakorlati felkészültségük. Az esti programok keretén belül nemcsak idős, hanem fiatal mesemondókat is 

meghívunk akik tudásukkal, előadásmódjukkal példát mutatnak gyermekeinknek.Az idei táborban Eszytényt 

látogatjuk meg. Itt megnézzük az esztényi templomot, egy régi malmot, a tiszteletes elmeséli a falu történetét, a 

településhez fűződő mondát.

112 8421331 0610 1 319 000 789 866 525 000 500 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0043-

2011-06-05

Romániai Magyar 

Dalosszövetség
Kolozsár

Magyar Kultúra Napjának 

megünneplése

A Romániai Magyar Dalosszövetség 5. alkalommal fogja megrendezni a Magyar Kultúra Napjának 

megünneplését , ez alkalommal 2 városban Kolozsváron és Déván ( Hunyad megye ) 2012.01.21 és 

2012.01.22. Nemcsak Nemzeti Imánk születésnapját ünnepeljük , hanem kiemelten Kodály Zoltán 130. 

születésnapjára és halálának 45. évfordulójára is emlékezünk . A műsorban 5 erdélyi énekkar és 3 

szavalóművész vesz részt . Részvevő énekkarok : Kolozsvári Magyar Pedagógusok Kamarakórusa , 

Magyarfenesi Vegyes Kar ( Kalotaszeg ) , Marosújvári Református Vegyes Kar , Marosvásárhelyi &quot;Nagy 

István &quot; Ifjúsági Kórus , Dévai Líceum Énekkara , szavaló művészek : Jancsó Elemér , Rekita Rozália ,  

Albert Júlia .

111 8421341 0410 380 000 0 380 000 350 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0048-

2011-06-06

Kelemen Lajos 

Műemlékvédő 

Társaság

Kolozsvár

A Kelemen Lajos 

Műemlékvédő Társaság 

működésének és 

programjának 

résztámogatása

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság az egyedüli műemlékvédelemmel foglalkozó szervezet amely 

országos hatáskörben fejti ki tevékenységét, már közel két évtizede. Ez egyértelműen meghatározza a KLMT 

helyzetét az erdélyi és romániai műemlékvédelemben. A KLMT feladata, hogy intézményesítse az erdélyi 

magyar műemlékvédelmi tevékenységet a tudatositással, figyelemfelkeltéssel és a támogatási rendszer 

szervezésével párhuzamosan. Célunk az erdélyi épített kulturális örökség szellemi és jogi védelmének 

érvényesítése az ország törvényei alapján. 2010-ben hozzáfogtunk egy digitális adatbázis elkészítéséhez. Az 

adatbázis létrehozásának célja összegyűjteni a létezô műemlék felméréseket, dokumentációkat, valamint 

műemlékvédelmi tevékenységet folytató szakemberek hagyatékait, tiszteletben tartva a szerzői jogokra 

vonatkozó jogszabályokat. Az adatbázis jelenleg csak román nyelven létezik. Célunk az adatbázis magyar 

nyelvre fordítása és a további feltöltés folytatása.

A középiskolások számára szervezett műemlékismereti vetélkedő az egyik legsikeresebb tevékenységünk. 

Ezen a vetélkedőn mérettetik meg tudásukat a kolozsvári magyar középiskolás diákok. Az idén ki szeretnénk 

terjeszteni a vetélkedőt Erdély több városában.

Jelen pályázatban általános működési költségek fedezésére pályázunk a társaság részére: telefon-, posta-, 

irodaköltségek, irodaszerek megvásárlása, internet bérlet , könyvelő költségeinek fedezése, adatbázis 

fejlesztési költsége valamint kisebb irodai eszközök beszerzése.

111 8421341 0410 694 000 99 000 595 000 500 000

2011. 07. 14. 2
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BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0054-

2011-06-06

Teleki Téka 

Alapítvány
Marosvásárhely

Tékagyerekek - 

múzeumpedagógiai 

foglalkozások a Teleki 

Tékában

Mit rejt a könyv?A Teleki Tékáról gyerekeknek

Műveltségi workshop-sorozatunk a 11-14 éves korosztálynak szól, a gyerekeket Marosvásárhely különböző 

iskoláiból verbuváltuk. Az 2 órás foglalkozásokat havonta tartjuk, a könyvtár  régi könyveiből kiindulva 

különböző általános műveltségi témákról tárgyalunk, játszunk, rajzolunk, dokumentumfilmet nézünk.   

Téka- könyvesműhely – gyakorlati foglalkozás

Műhelygyakorlatunk a gondolat könyvvé válásának folyamatát, műhelytitkait ismerteti a papírmerítéstől a 

könyvkötésig. A gyerekek megismerkedhetnek az egyes technikák történeti hátterével, majd maguk 

kísérletezhetnek velük. 

Mesék a diófa árnyékában – olvasásra nevelés

A 8-12 éveseknek szóló programot minden hónap második szombatján tartjuk a Téka épületében, nyáron az 

udvarán. A címben szereplő mesék a legfontosabb magyar mondák, melyeket együtt olvassunk, majd 

lerajzolunk. A program lényege az, hogy a gyerekek ráérezzenek az olvasás ízére, arra, hogy ezáltal egy saját 

külön világot tudnak ők megteremteni.

Fedezzük fel együtt a középkort – interaktív foglalkoztatás középiskolásoknak

A középiskolásoknak szóló program célja, hogy a történelem iránt érdeklődő diákok a Tékában és a Maros 

Megyei Múzeum állományában fellelhető tárgyi emlékektől kiindulva felfedezzék a magyar középkort, játékos 

formában megismerkedve olyan kérdésekkel, amelyeket a tankönyvek vázlatosan, vagy egyáltalán nem 

érintenek.

1101 8421331 0210 596 500 50 000 546 500 450 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0063-

2011-06-07

Erdélyi Kárpát-

Egyesület
Kolozsvár

Az országos Erdélyi 

Kárpát-Egyesület 

működési támogatása

Jelen pályázatban az országos Erdélyi Kárpát-Egyesület működési költségeire szeretnénk pályázni.

Az idén 120 éves EKE az erdélyi magyar közösség egyik legrégebbi civil szervezete, melynek kb. 1500 tagja 

van.

Az országos EKE-nek 15 osztálya és társszervezete működik Erdélyben. Vezetőségének tagjai az elnök, a 

három alelnök és a titkár.

Az EKE kiadványai közül a legfontosabb az Erdélyi Gyopár folyóirat, mely Románia egyetlen magyar nyelvű 

turisztikai kiadványa. Ennek szerkesztősége Kolozsváron székel.

Az EKE a szervezője az idén immár XX. alkalommal megszervezésre kerülő EKE Vándortábornak, a 

legnagyobb erdélyi magyar természetjáró találkozónak, amelyen minden évben 1000–1200 erdélyi és 

magyarországi természetjáró találkozik.

Az EKE felvállalta a Mária Út erdélyi szakaszának a kiépítését. Az 1400 kilométeres, 60 napot igénylő 

zarándokútból 21 nap képezné az erdélyi részt.

Harmadik éve szervezi meg az egyesület május 12-én az EKE-napokat, az egyesület ugyanis ezen a napon 

kezdte meg tevékenységét 1891-ben. Ez alkalommal minden évben fogalmazás-pályázatot hirdetünk meg 

gyerekeknek. 

Az EKE egyik legfontosabb rendezvénye az Erőss Zsolt előadássorozat, melyet 2002 óta minden évben 

megszervezünk, egyelőre Erdély 14 városában.

A 120 éves évforduló alkalmából jelent meg az Erdélyi Kárpát-Egyesület – 120 esztendő c. kiadvány.

Az EKE programjai, története stb. a www.eke.ma oldalon olvashatók.

111 8421391 1110 2 725 000 2 125 000 600 000 550 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0066-

2011-06-07

Csiky Gergely 

Állami Magyar 

Színház

Temesvár
Úton a Mady-baby és a 

Zián&amp;Kopik

A projekt célja a temesvári Csiky Gergely Állami Színház két olyan előadását Temesvártól messze eső 

régiókba  eljuttatni, melyek úgy a gyerekek, mint a felnőttek számára készültek. A két előadás, Mady-baby és 

Zián&amp;Kopik, a turnéztatás specifikus igényeit figyelembe véve készültek, ezért, bár stúdió előadások, 

reményeink szerint széles közönségréteg számára lesznek elérhetőek úgy nagyvárosokban  Erdélyszerte, mint 

a Temesvárt övező, vidéki településeken. Így a jól ismert helyszínek: Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Székelyudvarhely mellett számos kisebb, elszigetelt településen megfordulunk majd.

Előadások után a nézőknek spontán közönségtalálkozókon alkalmuk lesz elbeszélgetni az alkotókkal, 

színészekkel.

A temesvári Csiky Gergely Állami Színház az elmúlt években különböző támogatásoknak köszönhetően több 

kiemelten sikeres turnét szervezett, melynek keretén belül számos erdélyi, vajdasági és magyarországi 

településen megmutatkozhatott. A színház repertoárjából két olyan előadás lett kiválasztva, amely mind 

műfajilag, mind a korosztályt figyelembe véve a legszélesebb kínálatot nyújtja, úgy a nagyközönség, mint a 

szakma szolgálatára. A temesvári magyar színház a sokszorosan díjazott egyszemélyes produkcióját, a mady-

babyt mutatja be a Temesvártól messze eső közönségnek, mely többek közt a XXV. Piatra Neamţ-i 

Színházfesztivál legjobb színésznőnek járó díjával, valamint a pécsi VIII. Nemzetközi Egyetemi Színházi 

Fesztiválon a zsűri különdíjával tüntettek ki.

111 8421341 0410 600 000 295 000 305 000 300 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0069-

2011-06-07

Erdélyi Múzeum-

Egyesület
Kolozsvár

A Magyar Tudomány 

Napja Erdélyben 10.fórum

A konferencia célja az erdélyi tudományos kutatások friss eredményeinek számbavétele. A 10. fórum ez évi 

rendezvényét november 25–26 között tartjuk Kolozsvárott. A rendezvény két napos, első nap a plenáris 

előadásokra kerül sor, második nap pedig az EME szakosztályai keretén belül tartunk szakmai előadásokat. A 

kétnapos rendezvényen összesen kb. 300 főnyi hallgatóságra számítunk, közöttük kutatók, egyetemi és 

magiszteri hallgatók, doktorandusok, a tudományos eredmények iránt érdeklődők. Az előadásokat követő viták 

hozzájárulnak a kutatások jövendő irányainak meghatározásához. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 

szakosztályi rendezvény célja kettős: seregszemléje a helyi kutatók munkájának, és közvetít a tudomány 

eredményeit megismerni akaró hallgatóság felé. Az ülésszak révén közkinccsé válik a tudományos kutatók 

hónapokat-éveket is igénybe vevő munkája. A szakmai előadások (a bölcsészet-, természet-, orvosi-, agrár- 

műszaki tudományok területéről) 7 szakosztály és 3 fiókegyesület keretében hangzanak. Az Orvos- és 

Gyógyszerésztudományi Szakosztály Marosvásárhelyen, a fiókegyesületek Zilahon, Szovátán, Gyergyóban 

szervezik a konferenciát.

Az előadások egy része nyomtatásban is megjelenik, és az EME honlapjára is felkerül, így tudományos 

1101 8421351 1010 1 206 200 635 000 571 200 550 000
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BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0104-

2011-06-09

Erdélyi Magyar 

Közművelődési 

Egyesület

Kolozsvár

EMKE Györkös Mányi 

Albert Emlékház 

infrastrukturális 

fejlesztése

Az EMKE 1994-ben avatta fel a Györkös Mányi Albert Emlékházat. Az intézmény névadója – zenetanár és 

festőművész – műterem-lakását, minden abban található vagyonával együtt (közel 200 Györkös Mányi-

festmény, muzeális értékű kalotaszegi és mezőségi bútorok, cserepek, szőttesek, számos könyv) 

végrendeletileg az EMKÉ-re hagyta. A Kolozsvár szívében elhelyezkedő, 60-70 fős közönség befogadására 

képes Emlékház rangos kiállítások, koncertek (kiváló minőségű Steinway zongorával rendelkezik), 

ismeretterjesztő előadások, és egyéb közművelődési programok gyakori színhelye. Az emlékházat nemrég 

felújítottuk, de továbbra is várat magára egy új, a jelenlegi igényeknek megfelelő, előadások, filmklub számára 

is megfelelő video-vetítő rendszer. Mivel vetítője van már az Emlékháznak, szűkség lenne egy laptopra, hogy 

ne az előadóknak kelljen magukkal hozniuk a sajátjukat egy-egy előadás, filmklub megtartására.

111 8421341 0410 238 092 0 238 092 200 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0119-

2011-06-10

Erdélyi Magyar 

Műszaki 

Tudományos 

Társaság-EMT

Kolozsvár

Az EMT 2011 második 

félévében szervezett 

programjainak és 

működési kötlségeinek 

támogatása

Társaságunk egyik legfőbb tevékenysége a tudományos fórum teremtés, amely tudományos rendezvények 

szervezése révén valósul meg. Rendezvényeink célcsoportja: hazai és határon túli magyar műszaki és 

természettudományokat gyakorló szakemberek, egyetemi oktatók és hallgatók, tanárok, diákok és egyéb 

érdeklődők.

A 2011. június 1.-december 30. időszakában 6 tudományos szakkonferenciát szervezünk, amelyek 

résztámogatását kérjük, azzal a céllal, hogy a belföldi szakemberek és az egyetemi diákság részvételét 

megkönnyítsük e rendezvényeken:

XV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia, Csíksomlyó, 2011. június 2–5.

XVII. Körmöczi János Fizikusnapok, Csíkszereda, 2011. szeptember 24-26.

XI. Energetika-Elektrotechnika Konferencia, Kolozsvár, 2011. október 7-9.

XXI. SzámOkt-Számítástechnika és Oktatás Konferencia, Kolozsvár, 2011. október 7-9.

XI. Erdészeti Szakkonferencia, Csíksomlyó, 2011. október 21-23.

XVII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2011. november 3-6.

Társaságunk tevékenységéről aktuális információkat közlünk honlapunkon: www.emt.ro.

Tevékenységeink eredményeként értékeljük azt, hogy számos erdélyi magyar részt vesz, tapasztalatot szerez 

és ismereteit bővíti a programjainkon való részvétele által, kapcsolatok és együttműködések jönnek létre 

rangos egyetemekkel és főiskolákkal, a szakemberek pedig szakmai kapcsolatokat együttműködéseket hoznak 

létre intézményeik között,  ezáltal szakmai szinten is megtörténhet szakembereink felzárkózása, Európai 

integrációja.

1101 8421351 1010 802 160 202 160 600 000 550 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0177-

2011-06-14

Erdélyi Ifjúsági 

Keretyén 

Egyesület

Kolozsvár

A zene mindenkié - IV. 

Országos Ifjúsági 

Gitártábor

&quot;A zene mindenkié&quot;  Országos Ifjúsági Gitártábort az Erdélyi IKE szervezi, immár IV. éve. A 

hagyományossá vált gitártábor iránt az érdeklődés évről évre nő, hisz nemcsak oktat, hanem keresztyén 

nevelést is biztosít, ez mellett pedig játékos, hangulatos. 

A program helyszíne: az Algyógyi Szorványközpont, időtartama 7 nap.

A program rövid távú célja 60 fiatal zenei képzése, csapattá kovácsolása. Hosszú távú cél  egy-egy régió 

zenei műveltségét fejleszteni, ugyanakkor zenei rendezvények lebonyolításához képzett önkéntes fiatalokat 

biztosítani.  

Célcsoport: Erdélyi, kezdő és haladó zenei tudással rendelkező, 14-21 év közötti fiatalok. 

Erőforrásaink: 

-tapasztalt és képzett munkatársak, 3 alkalmazott (tábori menedzser, szakács, gondnok) és10 önkéntes 

oktató, erdély különböző régióiból;

- szervezési tapasztalat, összeforrt csapat

 -saját táborozóhely és infrastruktúra. 

-4 év alatt kapcsolatot építettünk ki zenei rendezvények szervezőivel, együttesekkel, zenei szakemberekkel és 

médiapartnerekkel

-a program költségeit részvételi díjakból, szervezeti hozzájárulásból és adományokból biztosítjuk

A program változatos, a kiscsoportos gyakorlás és elméleti oktatás mellett, áhitat, kórus, zenei, sport és 

műveltségi vetélkedők, strandolás, csoportdinamikai feladatok szinesítik. 

1101 8421331 0610 1 616 850 1 046 850 570 000 500 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0197-

2011-06-14

Anyanyelvápolók 

Erdélyi 

Szövetsége

Sepsiszentgyörgy

A nyelvápoló mozgalom 

és az Anyanyelvápolók 

Erdélyi Szövetsége 

működési és 

programtámogatása

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége két évtizeddel ezelőtt a romániai magyar anyanyelvi mozgalom 

szervezését és szakmai irányítását vállalta magára. A Szövetség annak a felismerésnek a jegyében született 

meg, hogy a nyelvhasználat jogainak kivívása mellett magával a nyelvvel, a nyelvhasználat színvonalával is 

törődni kell. Az identitásmegőrzés legfőbb feltétele a nyelv megtartása. Az „anyanyelv ápolása” a mi számunkra 

a legszélesebb értelemben vett anyanyelvi mozgalmat jelenti: ezreket, tízezreket megmozgató anyanyelvi 

versenyeket, évente megszervezett anyanyelvi táborokat, erdélyi tanulóknak a magyarországi, Kárpát-

medencei anyanyelvi versenyekre és táborokba való eljuttatását, szakmai konferenciákat a hazai magyar 

nyelvhasználat aktuális kérdéseiről, a nyelvi tervezés feladatairól, szakmai programok szervezését a sajtóban, 

rádióban, televízióban működő hivatásos beszélőknek. Fontos feladatunknak tekintjük az anyanyelvi mozgalom 

egybeépülését az anyanyelvi oktatással, ebben magyar szakos tanárok, lelkes tanítónők a legfőbb partnereink. 

Az AESZ tagsága is elsősorban belőlük áll. Egyik fontos szakmai célunk a kisebbségi körülmények között 

leépült szaknyelvek, nyelvi regiszterek rehabilitációja. Ennek a munkának az eredménye szótárak, valamint 

több rangos nyelvészeti szakmunka kiadása.

1101 8421331 0110 4 037 086 3 437 086 600 000 500 000
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BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0199-

2011-06-14
Filmtett Egyesület Kolozsvár

Filmtett Egyesület 

működési- és 

programtámogatás

Egyesületünk célja, hogy programjaival kiegészítse az erdélyi magyar filmes oktatást, és hozzájáruljon az 

erdélyi filmkultúra nép¬szerűsítéséhez, a magyar filmes értékek megóvásához:

Filmtett portál működtetése – a Filmtett a legfontosabb erdélyi magyar filmes fórum havi, 40-50.000 látogatóval, 

és közel 3.000 cikket, tanulmányt tartalmazó archívumával. 2011. június 1  – 2012 február 29 között 180 új 

cikk, tanulmány, interjú megjelentetését tervezzük.

Filmtett alkotótábor – július végén kerül sor alkotótáborunk tízedik kiadására. Alkotótáborunk az egyedüli 

magyar filmes műhely, amely a filmgyártás folyamatát az teljességre való törekvés szándékával rekonstruálja. 

A tábor idei kiadása alatt 12 animáció és kisjátékfilm elkészítését tervezzük.

Magyar filmnapok –  célja a kolozsvári magyar közönséggel megismertetni az elmúlt évek magyar 

filmtermésének javát. Előző kiadásaink alkalmával általában 2000–2500 néző jött el vetítéseinkre. Időpont: 

2011 október.

Szakkönyvek kiadása – Következő tervezett könyvünk a forgatókönyvírást segítő magyar nyelvű szakirodalom 

hiányosságait igyekszik pótolni. Megjelenés tervezett időpontja: 2011 ősz.

Filmkészítés – a Filmtett igyekszik igényes dokumentumfilmeken keresztül bemutatni Erdély kiemelkedő 

történelmi és művészeti személyiségeit. 2011 őszén mutatjuk be Márton Áronról szóló portréfilmünket.

Filmmentés – 2008-ban indítottuk el a Filmtett oldalán az Erdélyi Dokumentumfilmes Adattárat, mely mára több 

mint 420 tételt tartalmaz.

111 8421341 0410 1 568 000 1 015 000 553 000 350 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0215-

2011-06-14

Korunk Baráti 

Társaság
Kolozsvár

A Korunk Baráti Társaság 

működési költségeinek 

részleges támogatása

Az 1926-ban alapított, jelenleg a harmadik folyamánál tartó Korunk folyóirat 1990 óta szellemi műhellyé nőtte ki 

magát, mely a lapkiadáson túl magára vállalja egy értelmiségi fórum, egy könyvkiadó (magyar, román, angol és 

német nyelvű kiadványok megjelentetése), egy képzőművészeti galéria és egy hírelemző, illetve sajtófigyelő 

centrum feladatait. A Korunk Baráti Társaság az alábbi programjaink működési költségeihez kéri 

hozzájárulásukat: 1.)  Korunk című folyóirat kiadása (havi rendszerességgel); 2.) a Korunk román nyelvű 

mellékletének megjelentetése (havi rendszerességgel); 3.) a Korunk Galéria működtetése (évente 8 

képzőművészeti kiállítás szervezése);  4.) író–olvasó-találkozók lebonyolítása;  5.) értelmiségi fórumok 

szervezése az adott lapszámok kapcsán; 5.) könyvkiadás (a Komp-Press tevékenységének koordinálása).

A jelen pályázat keretében a közüzemi díjakhoz és a kommunikációs költségekhez kérjük anyagi 

támogatásukat.

111 8421341 0410 1 108 114 508 114 600 000 250 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0226-

2011-06-14

Transylvania Trust 

Alapítvány
Kolozsvár

A X. Bonchidai 

Kastélynapok 

megszervezése

Jelen pályázat célja az augusztusban – immár tizedik alkalommal – sorra kerülő Bonchidai Kastély Napok 

megszervezése. Az alapítvány elsődleges célkitűzése Erdély építészeti és szellemi örökségének védelme és 

megőrzése. A szervezet programjai révén hozzájárul a műemlékvédelem terén megvalósuló többszintű oktatás 

és képzés kialakulásához és működtetéséhez, ugyanakkor kulturális jellegű programok kivitelezéséhez, 

amelyek az identitástudat megerősítését, a szellemi és kulturális örökség megóvását szolgálják. A Bonchidai 

Kastély Napok egy teljes hétvégét felölelő rendezvény, kulturális tevékenység-sorozat felnőttek és gyermekek 

számára, mely 2002-es indulása óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az eseményeket úgy tervezzük, 

hogy valamennyi helyi nemzetiséget megszólítsuk (Bonchidán egyforma számban élnek románok, magyarok és 

romák), ezért mindhárom népcsoport zenéjét és táncait bemutatjuk, klasszikus, népzene, ill. könnyűzenei 

koncerteket, színházi előadásokat és gyermekfoglalkozást, kézműves- és régiségvásárt, lovasbemutatót, 

főzőverseny szervezünk. A rendezvény lehetőséget teremt a helyi kézműves műhelyek termékeinek, valamint 

más kezdeményezéseknek a megismertetésére (cserkészet, hagyományos mesterségek), és bevonja a 

közönséget kastélyban működő oktatóműhelyek tevékenységébe is.

111 8421341 0410 7 123 718 6 523 718 600 000 350 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0228-

2011-06-14

Zeneudvar 

egyesület
Székelyudvarhely

Székelyföldi 

Rockzenekarok 

Találkozója - OPEN EST 

FESTIVAL

A program célja: a civil társadalom megerősítése, a térség szociális, az fiatalok közti kapcsolatok

ápolása, a fiatalok különböző csoportjaiban az interkulturális kapcsolatok fejlesztése, a fiatalok zenei ízlésének, 

ismeretvilágának a fejlesztése, a civilizált szórakozás fejlesztése. Terveink szerint a déli órákban kezdődő 

rendezvényen több tehetséges zenekar mutatkozna be. Lehetőséget kapnak, hogy európai színvonalú hang- 

és fénytechnikával felszerelt színpadon, több neves hazai és anyaországi előadónak bemutassák tudásukat 

Célunk, hogy a rendezvény által ismertté tegyük az amatőr zenekarokat, fellépési lehetőséget kaphassanak 

több nagyméretű fesztiválon. Célunk tehát  a székelyföldi fiatalok számára elérhető módon a helyi zenekarok 

bemutatása, közönségtalálkozók szervezése. A programok sokszínűségének köszönhetően a fiatalság 

többszintű nevelése a cél, a multikulturalitás elveinek a figyelembe vételével. A program megvalósítása 

következtében közvetetten érintettek az erdélyi fiatalok nagy része, hiszen majdnem minden magyar 

anyanyelvű fiatalhoz (főleg szociálisan vagy valamilyen más okból kifolyólag hátrányos helyzetben levőkhöz) 

eljutnak a rendezvényen a multikulturális szellemiségben folytatott tevékenységek tapasztalata. Az erdélyi 

fiatalok több csoportja megfogalmazta azt az igényt, miszerint szívesen mutatná be művészi-kreatív zenei 

tudását, képességeit nagyszámú érdeklődő előtt, szívesen látogatná helyi zenekarok előadásait. Bevonjuk az 

erdélyi és anyaországi médiát.

111 8421341 0410 771 000 171 000 600 000 400 000
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RO-0234-

2011-06-14

Magyar Ifjúsági 

Tanács
Kolozsvár

MIT-programsátor a 

Kolozsvári Magyar Napok 

keretében

A Kolozsvári Magyar Napokra nemzeti ünnepünk, illetve városalapításunk évfordulóján kerül sor. A rendezvény 

célja a kolozsvári magyar közösség, és a városból elszármazott tízezrek - közösség(újra)építő hatású - 

találkozójának megteremtése, tartalmas programokat kínáló nyári rendezvény szervezése, a magyar kultúra 

népszerűsítése; hosszú távon pedig a kárpát-medencei magyarság kultúrális seregszemléjének létrehozása. 

Továbbá szeretnénk a város alapítását méltóan megünnepelni, hisz 1316. augusztus 19-én Károly Róbert 

Kolozsvárnak visszaadja kiváltságait, és a települést városi rangra (civitas) emeli. A rendezvény ugyanakkor 

augusztus huszadikának, a magyar állam alapításának és Szent István napjának méltó megünneplése is. 

Kapcsolatteremtés és élő kapcsolatok ápolása szempontjából is fontos. Szükség van a magyar kultúra 

bemutatására, megismertetésére a többségi lakossággal. A rendezvényen a MIT önálló bemutató- és 

programsátorral jelenik meg, melyben életútbeszélgetések, ifjúsági-, kulturális-, civil- és közéleti témákban 

előadások kapnak helyet. A MIT sátor gyűjtőhelye lenne a civil társadalmat, közéletet, ifjúságot érintő 

előadásoknak, programoknak, így a rendezvény egyik központi helyét foglalná el. Várt eredmények a város 

magyar vonatkozású helyszíneinek megismertetése, vetélkedők, szabadidős- és sportprogramok 

megkedveltetése. Fontosnak tartjuk az ifjúság bevonását a város mindennapi körforgásába, hogy ne csak 

tanulmányaik színhelyeként tekintsenek Kolozsvárra.

111 8421341 0610 1 532 500 955 000 578 500 500 000
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ROMÁNIAI 

MAGYAR 

NÉPTÁNC 

EGYESÜLET

SEPSISZENTGY

ÖRGY

V. ERDÉLYI NÉPTÁNC 

ANTOLÓGIA

A Romániai Magyar Néptánc Egyesület célkitűzései az erdélyi népi és nemzeti hagyományok megőrzése, a 

hagyományos népi kultúra részét képező népzene és néptánc ápolása, megismertetése, színvonalának 

művészi szintre való emelése, társadalmi értékének javítása. Céljaink megvalósulása érdekében szakmai 

fejlesztőket, továbbképzéseket szervezünk úgy műkedvelő mint hivatásos együtteseinknek egyaránt. Évek óta 

szervezzük, avagy társszervezőként jelentősen részt vállalunk az alábbi jelentős kulturális eseményeknek: 

Erdélyi Táncházzenészek Találkozója, Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozója, Erdélyi Néptánc 

Antológia. E rendezvényekből az utóbbi kettő a naptári év második felében kerül megszervezésre. Jelen 

pályázat az idén ötödik alkalommal megszervezésre kerülő Erdélyi Néptánc Antológia költségeinek részbeni 

fedezésére irányul. A rendezvény részletes leírása külön csatolmányként található.

111 8421341 0410 1 875 500 1 275 500 600 000 500 000
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Figura Társaság

Gyergyószentmikl

ós

A Figura Társaság 

működési költségeinek 

támogatása

A gyergyószentmiklósi Figura Társaság a Figura Stúdió Színház erkölcsi és anyagi támogatója. Elsősorban a 

színház tevékenységét célzó pályázatok lebonyolításával foglalkozik. Tekintettel arra, hogy a színház a 

fenntartó Gyergyószentmiklós város önkormányzatától csak az alkalmazottak béralapjának támogatását kapja, 

a társaság pályázatai igen széles skálán mozognak: az előadások színrevitelétől a tájolásig, a 

színészképzéstől az eszközbeszerzésig. Ugyanakkor olyan nagy kaliberű rendezvények szervezője, mint a 

dance.movement.theater. nemzetközi táncszínházi fesztivál, vagy a Romániai Kisebbségi Színházak 

Kollokviuma, amely Erdély egyik legnagyobb művészeti eseménye. Egy-egy költségvetési évben a 

megpályázott összeg kb. 25-30 millió forintot tesz ki. A hibátlan elszámolások elkészítéséhez feltétlenül 

szükséges a szakszerű könyvelés, amelyet a Figura Társaság egyetlen alkalmazottja végez. Megjegyzendő, 

hogy mindeddig minden más tevékenységet sikerült önkéntes munkával megoldani. Mivel a társaság bevételit 

gyakorlatilag csak a célirányosan megpályázott összegek jelentik, ennek a személyi költségnek az 

előteremtése - annak ellenére, hogy viszonylag kis összegről van szó - minden hónapban gondot jelent. Jelen 

kiírás lehetővé teszi a könyvelő 9 havi fizetésének megpályázását, amelynek támogatása igen nagy terhet 

venne le a Figura Társaság válláról.

111 8421341 1110 567 594 54 000 513 594 500 000
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Verbum 

Keresztény 

Kulturális 

Egyesület

Kolozsvár

A Verbum Keresztény 

Kulturális Egyesület 

működési résztámogatása

A Verbum KKE 2005 januárjában jött létre azzal a céllal, hogy jogilag intézményesített formában járuljon hozzá a 

romániai magyar katolikus sajtó és könyvkiadás gazdagításához. Megalapítása óta alaptevékenységének 

tekinti a Vasárnap és a Keresztény Szó heti-, illetve havilapok folyamatos szerkesztését, kiadását és 

terjesztését. A lapkézbesítés többnyire a négy erdélyi egyházmegye plébániáinak segítségével történik, így 

lehetőség nyílik arra, hogy lapjaink olyan szórványközösségekbe is eljussanak, ahol más magyar nyelvű 

sajtótermékekhez egyáltalán nincs hozzáférés. Így méltán állíthatjuk, hogy e két lap, de főként a szélesebb 

olvasóközönségnek szóló Vasárnap – tartalmát és lefedettségét tekintve egyaránt – országos jelentőségű, és 

folyamatos megjelentetése mondhatni szükséglet olvasóink számára. A Keresztény Szó 2008 óta a CNCSIS 

által nyilvántartott folyóiratok közt szerepel C kategóriában, mely szintén a lap színvonalasságát jelzi.

Ugyanakkor egyesületünk 2007 óta a könyvkiadás terén is komoly előrehaladást mutatott, számos tudományos 

jellegű kötetünk látott napvilágot, melyekre szintén igényt tart egy – a lapokénál szűkebb, azonban stabil – 

olvasóréteg. (A megjelent kötetekért és az egyesület további tevékenységeiért l. a mellékletben az egyesület 

2010. évi részletes beszámolóját.)

A jelen pályázat tárgya e tevékenységek folyamatos lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges,

alapvető működési költségek (ingatlanbérlési díj, internet- és telefondíj) részfinanszírozása.

111 8421341 0510 610 000 203 500 406 500 400 000
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Országos Dávid 

Ferenc Ifjúsági 

Egylet

Kolozsvár
XV. ODFIE Versmondó- 

és népdaléneklő verseny

Az 1900-ban alakult (!) ODFIE az Erdélyben élő unitárius és más felekezetű, szabadelvű vallásos fiatalok 

szervezete. Erdélyi magyar ifjúsági szervezetként az ODFIE alapvető céljának tekinti a nemzeti öntudat, 

hagyományok, kultúra és kapcsolatok ápolását, valamint a tagság érdekképviseeltét a társadalomban.

Az ODFIE rendszeres közművelődési rendezvényei sorában központi helyet foglal el a versmondó- és 

népdaléneklő verseny, melyet 2011-ben Székelyudvarhelyen szervezünk meg. 

A versenyen részt vehetnek mindazok, akik a helyi egyletek képviseletében színpadra lépnek, illetve azok a 

műélvezők, akik az ifjúsági egyletek tagjaiként érkeznek. Az 1998 óta évente megszervezett kiírások sikerese 

alapján bebizonyosodott, hogy a fiatalok körében is szép számban vannak olyanok, akik ma is szeretik a verset 

és a népdalokat. Az elmúlt évek során ez a rendezvény színvonalas és maradandó élményt nyújtott mindazok 

számára, akik akár versenyzőkként, akár a közönség tagjaiként voltak jelen. E vetélkedő egyik legfontosabb 

eredménye az, hogy a résztvevő fiatalok egyre inkább értékelik a verset és a népdalokat, igénylik a rendezvény 

folytatását. Ugyancsak számottevő eredmény az, hogy a fellépő versenyzők igyekeznek a saját vidékükre 

jellemző népdalt előadni, megfelelő népviseletben.

A rendezvény időpontja: 2012. február 23-25,

A rendezvény helyszíne 2011. november 4-én, az ODFIE Választmányi ülésén lesz kijelölve, addig kell 

111 8421341 0410 1 107 000 507 000 600 000 500 000
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Kriza János 

Néprajzi Társaság
Kolozsvár

A Kriza János Néprajzi 

Társaság dokumentációs 

tárának működtetése

A KJNT kolozsvári székházában 1994 óta folyamatosan fejt ki olyan kulturális, közművelődési tevékenységet, 

amelynek keretében az Erdélyben tevékenykedő néprajzkutatókat fogja össze, munkájuknak eredményeit 

összesíti, ezeket pedig kiállításokon és bemutatókon, valamint a dokumentációs központjában teszi 

hozzáférhetővé. Ezzel mintegy a kolozsvári és erdélyi közönség számára olyan intézményként nyújt 

szolgáltatásokat, ahol egyedülálló módon egy helyen érhetőek el a romániai magyar népi kultúrára vonatkozó 

archívumok, adatok és legfrissebb kutatások. 

A dokumentációs tár több néprajzkutató hagyatékát tartalmazza, 12 000 kötetet számláló szakkönyvtárat, több 

mint 3000 tételt tartalmazó archívumot (kéziratok, gyűjtések, tanulmányok), külön 2000 tételes csángó 

archívumot, 18 000 tételt tartalmazó digitális fotótárat foglal magába, mely mind diákoknak, mind kutatóknak 

nyújt segítséget mindennapi munkájukhoz. 

Jelen pályázat a dokumentációs tár működtetésének részköltségeire irányul.

1101 8421351 0410 586 666 33 333 553 333 550 000
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Pax Egyesület Szatmárnémeti

Kultúrák és vallások 

találkozása

A szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont fennállása óta arra kötelezte el magát, 

hogy a műveltség módszeres elsajátítása által diákjai személyiségének formálásán és kibontakoztatásán 

munkálkodjék. Ezt a célkitűzést szolgálják a tanórai kereteken túlmutató olyan programok is, melyek a lelki, a 

művészeti-kulturális, az ökológiai nevelés hagyományostól eltérő alternatíváit kínálják a diákoknak. Ezen 

nevelési dimenziókat ötvözi egységbe a jelen pályázatban megvalósuló program, az Iskolaközpont diákjai 

valamint az intézmény egyik testvériskolája, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium diákcsoportja 

számára szervezett tanulmányút. Amint azt a program elnevezése is sugallja – Kultúrák, vallások találkozása - 

a tanulmányút során a diákok Erdély olyan településeit, vidékeit keresik fel, amelyek egyrészt történelmi-

kulturális-vallási-környezetismereti szempontból kiemelkedő jelentőségűek, másrészt rávilágítanak e térség 

kulturális-vallási sokszínűségére, gazdagságára. A program célja tehát, hogy a diákok élményszerűen 

megtapasztalják és bővítsék az iskolai tanórákon szerzett elméleti ismereteiket, ezáltal tudatosítsák és 

mélyítsék szülőföldjükhöz, nemzetükhöz való kötődésüket, erősítsék önazonosság-tudatukat, nyitottabbakká, 

toleránsabbakká váljanak a másság iránt.

1101 8421331 0610 805 896 240 547 565 349 400 000
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Erdely.ma 

Egyesület
Csikszerada

Az Erdely.ma portál 

működésének 

támogatása

Az Erdely.ma hírportálal elsődleges célunk,hogy felkeltsük az érdeklődést az erdélyi magyar ifjúságban a 

hagyományápolás iránt, hogy helyezzék előtérbe a nemzeti értékeink megbecsülését. Helyezzék előtérbe saját 

mikroviláguk értékeit, és arra törekedjenek, hogy azokat minél jobban megismerje a világ, hisz ez az 

önazonosságunk megőrzésének legfőbb eszköze. A fenti cél  elérése érdekében különféle, az ifjúságot 

megmozgató akciókat fogunk kezdeményezni, saját szervezésben vagy együttműködésben a zöld-

szervezetekkel, a cserkészekkel vagy a túramozgalmakkal. A nemzetközileg elfogadott Google Analytics 

nézettségfigyelő-szolgáltatás szerint az Erdély.ma portál átlagos napi látogatottsága áprilisben 10.716 mely az 

új,  a mai web-elveknek megfelelő, az internetes keresők számára optimizált dizájnnak is köszönhető. Az egy 

évvel korábbi hasonló időszakhoz képest, minden különösebb módosítás nélkül, a portál látogatottsága 53,2 

százalékkal nőtt. Az Erdély.ma olvasótáborának 31  százaléka Magyarországról származik. Vagyis a portál 

nem csak az Erdélyben élőket látja el információval, hanem mindazokat a Magyarországon élőket is, akiket 

valamilyen vonatkozásban érdekel Románia és azon belül Erdély.Portálunk működésének fejlesztésével 

lehetővé válik az operatívabb híranyagfeltöltés, mely az anyaországból is több olvasót, illetve több 

reklámigénylőt fog eredményezni. Ezzel is probálkuk a fiatal generációt aktivizálni, hatékonyabbá tenni velük a 

kommunikációt.

111 8421341 1110 1 187 900 620 000 567 900 350 000
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Tranzit Alapítvány Kolozsvár

A bizalom növelése a 

kultúra által 

többnemzetiségű 

környezetben (Generating 

trust by means of culture 

in multi-ethnic 

environment)

A Tranzit Alapítvány független, magán valamint alapítványi támogatásokból működő szervezetként tarja fenn 

immár több mint tíz éve a Tranzit Házat. Az Alapítvány célja a kortárs kultúra minél szélesebb körű, változatos 

megnyilvánulási formáinak való tér megteremtése. Eddigi programjaink, lásd a 2010-es tevékenységi 

beszámolót, jó példázzák a fenti cél megvalósítását.Eddigi tevékenységi körünk kibővítését ígéri a A bizalom 

növelése a kultúra által többnemzetiségű környezetben című az Európai Unió által finanszírozott 

együttműködési projekt, amelyben a Tranzit Alapítvány partnerként vesz részt. A projekt célja az európai 

kooperáció és integráció elősegítése különböző európai intézmények között. E program keretében a Tranzit 

Ház olyan művészeti alkotásoknak fog otthont adni (kiállítások, koncertek, filmes rendezvények, műhelyek), 

amelyekre 2011 júniusa és 2012 májusa között kerül sor. A keretprogram a kisebbségek iránti tolerancia és 

többnyelvűség növelésének a jegyében áll össze a magyarországi, a szlovákiai (felvidéki) és az olaszországi 

(dél-tiroli) partnerkkel közös megegyezés alapján. Úgy véljük, hogy a soknyelvű és multietnikus környezetből 

érkező pozitív modellt propagáló művészeti program lebonyolítása messzemenően illeszkedik a Bethlen Gábor 

Alap által meghirdetett pályázati keretbe.

111 8421341 0410 796 750 243 750 553 000 300 000
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Magyar Újságírók 

Romániai 

Egyesülete

Marosvásárhely

A Magyar Újságírók 

Romániai Egyesületének 

működése

Az 1990-ben megalakult Magyar Újságírók Románia Egyesülete másfél évtizede felvállalta a kisebbségi 

sajtóban dolgozók a képzését és továbbképzését. Ezeket szakmai fórumokon valósítja meg. A 

marosvásárhelyi iroda feladata, hogy Románia magyarlakta területein dolgozó magyar újságíróknak 

segítségére legyen. 

Célunk, hogy a közszolgálati és kereskedelmi média, a napi és hetilapok munkatársait fogékonnyá és 

érdekeltté tenni a anyanyelvi-kulturális tematika iránt. Ez azért is fontos mert Románia csatlakozása után a 

megváltozott gazdasági feltételek, a munkaerő nagyobb mobilitása és a fiatalok információhoz (az internet 

elterjedése) való jutása, képzés átalakulása negatívan hat a kisebbségben – esetleg szórványban élők  - 

anyanyelvi kultúrájának megőrzésére. Ennek ellensúlyozásában nagy szerep hárul a minőségi nyomtatott és 

elektronikus sajtóra. 

A becsületbíróság feladata őrködni a sajtó felett, hogy szakmai – etikai vétségek ne rombolják hitelét. Az 

egyesület által működtetett honlap is ezt szolgálja. Ezen kívül összekapcsolja, mind az anyaországi média 

munkatársait – rendezvényeinken hagyományosan jelen vannak a magyarországi sajtó szakmai és 

111 8421341 1110 1 498 225 945 300 553 000 400 000
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Napsugár 

Alapítvány
Kolozsvár

A Napsugár gyermeklap 

megjelenésének 55. 

évfordulója

2012 januárjában 55 éves a Napsugár gyermeklap. Évfordulós rendezvényeinkbe bevonjuk 13000 kis 

olvasónkat, ezernél több tanítót, folyóiratunk egykori és mai munkatársait, akik valamennyien neves írók, költők, 

grafikusok, valamint a hazai írott és elektronikus sajtó képviselőit. 

A Napsugárban 2011 szeptemberétől minden hónapban válogatást közlünk olvasóink leveleiből és az 55 évvel 

ezelőtti  lapszámokból. Pályázatot hirdetünk Mi fénylik a Napsugárban? címmel.

Honlapunkon a műfaj lehetőségeit kihasználva új, interaktív évfordulós rovatotot indítunk. 

2012 januárjában Kolozsváron  emlékműsort tartunk a Napsugárt támogató Kolozs megyei pedagógusokkal és 

lapunk régi és mai munkatársaival. Erre az alkalomra jelentetjük meg a Napsugár-könyvek sorozat 4. kötetét 

Utazások Napsugár-országban címmel, amely a folyóirat ismeretterjesztő rovatából válogat.

2011 októberétől  2012 februárjáig 6, júniusig újabb 4 erdélyi városban ünnepi találkozóra hívjuk több ezer 

olvasónkat és tanítóikat. Ezek műsorán írótalálkozó, grafikusműhely, játszóház, Napsugár-csapatverseny, 

valamint a legtehetségesebb gyermekcsoportok és előadók fellépése szerepel. A gálaműsorok tervezett 

helyszínei: Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, 

Marosvásárhely, Torda, Kolozsvár, Nagyvárad, Szatmárnémeti.

111 8421341 0410 1 298 675 721 175 577 500 500 000

BGA-11-LB-

ER-I-1

RO-0376-

2011-06-15

Romániai Magyar 

Cserkészszövetsé

g

Csikszereda

A Romániai Magyar 

Cserkészszövetség 

körzetei működésének 

támogatása

A cserkészet önkéntes és politikamentes vallásos ifjúsági nevelőmozgalom, mely mindenki előtt nyitott, 

származási, faji, vagy vallási megkülönböztetés nélkül.(WOSM A cserkészet meghatározása – 1989. február) 

A Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) 1990 májusában alakult és 138 csapatot tömörít magába 

Erdély különböző településeiről. A cserkészet célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és érzelmi adottságainak, 

valamint szociális érzékének kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. A csapatokban folyó tevékenységek 

és a körzetekben- szövetségben megszervezett rendezvények során cserkészeink önnevelés útján 

törekszenek emberibb embert, magyarabb magyart faragni magukból, amiben őrsvezetők és vezetők (felnőtt 

cserkészek) irányítják őket a legjobb tudásuk szerint sok megértéssel, szeretettel és jó példával. 

Az RMCSSZ 138 csapata 8 körzetre van leosztva: Háromszék, Csík, Gyergyó, Udvarhely, Maros, Kolozs, 

Nagyenyed és Szilágy. A körzetvezetők által működtetett körzeti irodák fontos helyei a koordinációs munkának, 

a nevelési programok kidolgozásának, a központi irodával való kapcsolattartásnak és egyre gyakrabban a 

nagycsoportos műhelymunkáknak. A minnél hatékonyabb munka végett szükségesek a vezetők közötti 

nemcsak irott, telefonon folytatott párbeszédek de személyes egyeztetések is. Amely, figyelembe véve az évi 

rendezvények bőségét (átlag 10) és a települések közti távolságot, jelentős mennyiségű km megtevését és az 

utazások kellemetlenebb anyagi vonzatát jelenti

111 8421391 0610 1 680 938 1 118 438 562 500 500 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0005-

2011-05-26

Regioline 

Egyesület
Szatmárnémeti

Szatmárnémeti épített 

örökségének fotográfiai 

megörökítése

Szatmárnémeti épített kulturális örökségének fotográfiai megörökítését tervezzük  40 amatőr és szakképzett  

fotográfus bevonásával.  Az elkészült művekkel fotókiállítást szervezünk,majd, egy honlap  segítségével  

tesszük elérhetővé a képeket Jelen program segítségével  a jövő nemzedékek számára megörökítjük  

Szatmárnémeti magyar  épített kulturális örökségét. 

Átfogó cél: Szatmárnémeti magyar  épített kulturális örökségének megörökítése az utókor számára 

Konkrét cél: 40 Szatmár megyei fotográfus bevonása; képsorozat készítése minimum 20 szatmári műemlék 

jellegű épületről;1 fotókiállítás lebonyolítása;1 weblap elkészítése az eredmények közzététele  érdekében; 

minimum 5.000 látogatója az elkészült honlapnak 1 éven belül; 440 darab népszerűsítő anyag elkészítése .

Célcsoport:  40 Szatmár megyei fotográfus(amatőr és profi)

Tevékenységek:

1. Csapatépítés és útbaigazítás: fotográfusok kiválasztása; szakmai útbaigazítás ( minőségi és mennyiségi 

elvárások, képalanyok kiválasztása, megvalósítási ütemterv kidolgozása.

2. Program népszerűsítés:információközvetítés  a média számára;népszerűsítőanyagok terjesztés.

3. Fotográfiai munkálatok: képanyagok készítése, retusálása, szerkesztési.

4. Fotókiállítás szervezés: rendezvényszervezés, meghívók kiküldése,  előadók felkérése.

5. Fotóanyag közzététele a világhálón: honlapfejlesztés, anyagfeltöltés 

Rizikófaktorok: Alacsony érdeklődés. Kiküszöbölése: hatékony népszerűsítéssel  optimális szintre tudjuk 

emelni a kiállítás iránti érdeklődést.

111 8421341 0410 619 500 69 500 550 000 300 000

2011. 07. 14. 8
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BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0007-

2011-05-26

Pro Lompirt 

Egyesület
Szilágylompért

Hagyományőrző Ady 

Napok

Ady Endre apai ágról Szilágylompértról származik. Itt éltek az Ady nagyszülők, itt született édesapja, és maga a 

költő is sokat nevelkedett a faluban. 2002-ben hoztuk létre az Ady Endre Emlékhelyet, hogy ezáltal is ápoljuk a 

költő eszmei és tárgyi emlékeit a faluban. Ezzel együtt őrizzük szilágysági hagyományainkat, népszokásainkat, 

táncainkat. Egyesületünk fő célkitűzése a magyar kultúra ápolása, amelyre nagy szükség van itt, a szilágysági 

szórványban, ahol a lakosságnak csupán 25%-a magyar. Minden ilyen rendezvény erősíti önazonosság-

tudatunkat, a szülőföldön való megmaradást a kivándorlással és asszimilációval szemben.

Egyesületünk programjai között találunk: Öko-napot, Alkotó-tábort, helyismereti kirándulásokat. Fontosnak 

tartjuk a testvér-kapcsolatok ápolását iskolákkal és civil szervezetekkel: Kalotaszentkirály és Zilah (Románia), 

Győr (Magyarország) és Deregnyő (Felvidék).

Immár 10. alkalommal szervezzük meg a Hagyományőrző Ady Napokat, amelyre ismételten sok vendéget és 

érdeklődőt várunk. A három napos rendezvény programja változatos lesz: nemzetközi Ady Szavalóverseny, 

iskolák sportvetélkedője, képzőművészeti tárlat bemutatása, néptánctalálkozó és táncház, helytörténeti 

előadás, és az Ady Emlékhely bejárása. Minden évben ez volt a Szilágyság egyik legrangosabb kulturális 

rendezvénye, amelyen közel 600 fő vett részt. Szeretnénk programjainkat azzal gazdagítani, hogy neves 

művészeket hívnánk meg, amely megnöveli költségeinket. Ezért kérjük az Önök megértő támogatását.

111 8421341 0410 845 000 445 000 400 000 300 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0008-

2011-05-27

Moldvai 

Csángómagyarok 

Szövetsége

Bákó

A Moldvai 

Csángómagyarok 

Szövetségének működése

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége huszadik éve a csángóföldi érdekképviselet legfőbb civil szervezete. 

AZ MCSMSZ-hez fűződik a csángóföldi oktatás szervezése, a vallási programok bonyolítása, szociális 

juttatások kiosztása, kulturális programok szervezése, lebonyolítása, közösségi házak építése, megvásárlása 

és működtetése. Jelenleg egy 80 négyzetméteres Bákó város központjában levő irodában van a székhelyünk, 

tevékenységeink pedig hozzávetőlegesen 40 települést érintenek három romániai megye területén (Moldva 

régióban). Napi tevékenységeket pedig 24 településen folytatunk 55 állandó alkalmazottunk és ösztöndíjas 

valamint önkéntes segítőink részvételével. Nyolc településen saját tulajdonban levő közösségi házat 

működtetünk, melyeknek leggyakoribb programja a gyerekeknek szánt tevékenységek, délutáni, hétvégi 

programok, de ezekben a házakban zajlanak a kulturális tevékenységek is, melyekhez igyekszünk minél több 

felnőttet is megnyerni. Oktatási programunk közel 1900 moldvai csángó gyereket érint. Pályázatunk mindezen 

tevékenységek koordinációját szolgáló központi, bákói irodájának fenntartását, a helyszíneken felmerülő 

működési költségek fedezését szolgálja. Irodánk a régió egyetlen szervező, információs irodája, amely a 

magyar kultúra népszerűsítését célozza. Jelenleg 8 fő dolgozik a szervezési, irodai, programvezetői 

munkában.

112 8421331 0711 1 037 000 0 590 000 300 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0010-

2011-05-27

Misztótfalui 

Református 

Egyházközség

Misztótfalu
Misztótfalusi Kis Miklós 

Gyűjtemény jubileuma

Falunk (napjainkban városunk) híres személyisége, akinek Misztótfalu a hírnevét is köszönheti Misztótfalusi Kis 

Miklós. 1650 – ben született itt Misztótfaluban, majd a nagybányai Schola Rivulinában, a nagyenyedi Bethlen 

Gábor Kollégiumban tanult, és a fogarasi Lorántffy Zsuzsanna által alapított iskolának lett a rektora. 1680 – 

1689 között Hollandiában sajátítja el a betűmetszés titkait, híressé vált betűkészletéről és az Aranyos Biblia 

(1685) kiadásáról. A Misztótfalusi Kis Miklós gyűjtemény 1991–ben alakult két személynek köszönhetően. Az 

egyiket Molnár József Károlynak hívják és 30 esztendőn keresztül Misztótfaluban volt református lelkipásztor, a 

másikat Molnár Józsefnek és müncheni irodalomtörténész. Kettejük összefogásából született ez a csodálatos 

gyűjtemény, mely a híres betűmetsző, nyomdász, bibliafordító Kis Miklósnak őrzi az emlékét. Tavaly Kis Miklós 

születésének 360. évfordulójára, és házasságkötésének 320. évfordulójára emlékeztünk. Idén a Misztótfalusi 

Kis Miklós Gyűjtemény ünnepi megnyitójának 20. évfordulóját ünnepeljük. Ezen ünnepi eseményre szeretnénk 

meghívni a debreceni Misztótfalusi Kis Miklós Alapítvány kuratóriumának tagjait, a Misztótfalui Református 

Egyházközség, a Borpataki és a Misztbányai Szórvány–egyházközségek tagjait, valamint minden irodalom és 

történelem kedvelőt, aki megtisztel jelenlétével. Reméljük, hogy az Önök támogatásával terveink valóra válnak. 

Adja Isten így legyen!

111 8421341 0410 364 392 104 392 260 000 250 000
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BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0012-

2011-05-28

Berekenye Ifjúsági 

Társaság
Szilágycseh

XIII. Partiumi 

Diákszínjátszó Fesztivál – 

PADIF 2011

A szilágycsehi Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál 1999 óta évente sorrakerülő ifjúsági színjátszófesztivál, az 

erdélyi magyar diákszínjátszók egyik legnagyobb találkozója. A PADIF alapvető célkitűzése, hogy régiónk fiatal 

műkedvelő és hagyományörző színjátszóinak rendszeres fellépési, megmérettetési lehetőséget biztosítson. A 

találkozó egyben remek alkalom a résztvevő együttesek közötti ismerkedésekre, kapcsolatfelvételekre. 

Színjátszó fesztiválunk egyedüli a régióban. Fesztiváljainkat a nyitottság valamint a sokszínűség jellemezte: 

stílusban és látásmódban egyaránt mindenkit elfogadtunk. Céljaink: anyanyelvünk és nemzeti kultúránk 

ápolása, a magyar és egyetemes színházkultúra népszerűsítése. A fesztivál legfontosabb elvárásai: a szép 

magyar beszéd, a fiatalos mozgáskultúra és a gondolatébresztő, kreatív megoldások.

A fesztivál tervezett programja: Első nap, reggel a csoportok és a zsűri fogadása, 10 órától az általános iskolás 

színjátszó csoportok előadásai, majd kiértékelés, díjkiosztás. Este színházi előadás a Szatmárnémeti Északi 

Színház Harag György társulatának bemutatója. Második nap 10 órától a gimnazista színjátszó csoportok 

előadásai , kiértékelés, díjkiosztás, táncház a szilágycsehi Berekenye néptánc együttessel. Harmadik nap, 

délelőtt szakmai megbeszélések, kiértékelés a zsűri tagjaival és a színjátszó csoportok vezetőivel. Délután egy 

Magyarországi amatőr társulat előadása. Békéscsabáról a Féling Szinjátszó Csoport lesz ismét vendégünk.

111 8421341 0610 5 548 275 4 983 275 565 000 300 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0016-

2011-05-31

Szatmári 

Református 

Egyházmegye

Szatmárnémeti

Észak-Erdélyi Református 

Egyházmegyék 

küldöttségeinek utazási és 

ellátási költségtérítése az 

Észak-keleti Regionális 

Találkozóra

A Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Zempléni Református Egyházmegye szervezésében 2011. 

július 1-3. között Tokajon kerül sor az Észak-keleti Református Találkozóra. A találkozón az adott régió 

anyaországi református gyülekezetei mellett és azok meghívására részt vesznek a felvidéki, kárpátaljai 

valamint az észak-erdélyi református egyházmegyék gyülekezeteinek képviselői. A két határmenti partiumi 

református egyházmegye ( a Szatmári- és a Nagykárolyi Református Egyházmegye) közösen szeretné 

megszervezni a küldöttségeinek utaztatását, étkeztetését és elszállásolását. Egyházmegyéink küldöttségei 

(énekkarok, nőszövetségek, ifjúsági zenekarok és csoportok, táncegyüttesek stb.) ezen a találkozón fel is 

lépnek és szolgálatot végeznek. Erre nézve kérjük a Bethlen Gábor Alap megtisztelő támogatását.

111 8421391 0510 1 591 000 30 000 1 561 000 200 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0017-

2011-05-31

Tarisznyás Márton 

Múzeum

Gyergyószentmikl

ós

IX. Erdélyi Magyar 

Régészeti Konferencia

A pályázat célja a 2011. november 4-6. között Gyergyószentmiklóson megrendezendő IX. Erdélyi Magyar 

Régészeti Konferencia  szervezésének támogatása. A háromnapos tanácskozás célja, hogy biztosítsa az 

erdélyi magyar régészek közötti tudományos kommunikációt, a magyarországi szakemberekkel való 

kapcsolattartást, valamint elősegítse a pályakezdő kutatók szakmai felkarolását, kiegészítse a régészhallgatók 

szakmai felkészültségét. Az évente megrendezendő konferenciák lehetőséget biztosítanak a kutatók számára, 

hogy előadások formájában beszámoljanak eredményeikről, megvitassák a felmerülő kérdéseket. A különböző 

történelmi korszakokat érintő tudományos konferencia lehetőséget nyújtana az erdélyi tudományosság 

kiterjesztésére, a tudományos párbeszédre, a pályakezdő kutatók és Phd-hallgatók számára pedig a 

bemutatkozásra.

Az elmúlt években az erdélyi megyei múzeumok és a Pósta Béla Egyesület támogatásával közösen szervezték 

meg ezt a tanácskozást. Az idei évben a Tarisznyás Márton Múzeum vállalta fel e rangos esemény 

megrendezését. A tudományos konferencia lehetőséget biztosítana a tudományosság intézményesülésében a 

Gyergyói-medencében.

1101 8421351 1010 1 090 320 517 532 572 800 350 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0024-

2011-06-01

Turul Íjász Klub 

Sportegyesület
Kolozsvár

Íjászat és hagyományos 

magyar harcművészet 

oktatása és 

népszerűsítése

Egyesületünket 2009 nyarán alapítottuk, azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben ismertessük és 

népszerűsítsük a magyar hagyományos harcművészetet, melynek része az íjászat is. Az edzéseken 

gyermekeket és felnőtteket nemtől és kortól függetlenül oktatunk.  Egyesületünk keretén belül a bemutató 

csoportunk különböző rendezvényeken vesz részt: városnapok, falunapok, iskolai rendezvények és egyéb 

hagyományőrző magyar rendezvények. A részvétel meghívás alapján történik, amelyek száma évről évre 

növekedik. 

Hogy minél több érdeklődőt toborozzunk, illetve oktathassunk, szükségünk lenne megfelelő mennyiségű 

felszerelésre és hagyományos ruházatra: íjak, nyílvesszők, vesszőfogó céltáblák, vesszőfogó hálok, karikás 

ostorok, süvegek, csizmák, különböző hagyományos fegyverek. A hagyományos életmód jobb szemléltetése 

érdekében szükségünk lenne jurta sátorra is, amit bemutatóinkon, illetve táborok alkalmával használhatnánk. 

Mindez a felszerelés, olyan környezetet teremtene, mely a résztvevőket rövid időre a honfoglalás korába vinné 

vissza. Ez egy nagyszerű lehetőség, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését nem csak az íjászat, hanem a 

magyar történelem jobb megismerése iránt is. 

Az anyagi támogatásra azért lenne szükség, mert az egyesület eddigi kiadásai, illetve tárgyi, technikai 

eszközeinek beszerzése csak saját költségen történt és ez hosszabb távon aligha folytatható.

111 8421341 0410 633 300 0 506 650 200 000
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Nyárádszentimre 

és Seprőd 

Fejlesztési 

Egyesület

Nyárádszentimre

REGIONÁLIS NÉPI 

HAGYOMÁNYŐRZŐ 

SZAKTÁBOR 10-14 ÉVES 

ISKOLÁS GYEREKEK 

SZÁMÁRA

1. Program célja

Megismertetni és felismertetni fiatal diákokkal a helybéli népművészetünkben rejlő értékeket, azokat 

összekapcsolni a mai ismeretekkel, az anyanyelvi értékeink felmutatása, szabad foglalkoztatási és kreativitási 

képességek fejlesztése, kortörténet, helytörténet ismertetése. Lehetőség élményszerűen bepillantani 

nagy/déd/ükapáik korának értékvilágába, bölcsességébe, munkájába, táncművészetébe és interaktív módon 

kipróbálni a tábor nyújtotta lehetőségeket

2. Helyszín

Székelybere község kultúrháza, udvara kínál helyet a tábori foglalkozásnak. A tábor ideje alatt látogatás 

történik a környező településeken és hegyvidéken. 

3. Meghívottak, résztvevők

A régió hét településének (Nyárádszentimre, Seprőd, Székelybere, Berekeresztur, Márkod, Mája, Kendő) 10-

14 év közötti diákjait várjuk a rendezvényre, A tábor résztvevőinek keretlétszáma 60 fő. Előadóink: nyelvtanár, 

fafaragó, helytörténész, kézműves, üvegfúfó, néptáncosok.  

5. Támogatás

A program támogatását Egyesület saját alapjából, önkormányzati és egyházi partneri együttműködéssel 

kívánjuk fedezni. További támogatást adománygyűjtés ill. pályázat útján biztosítunk.

6.Várható hasznosulás

Megismerik a diákok saját kultúrájuk és hagyományaik gyökereit. Anyanyelvi képességeik, lexikális ismereteik 

gyarapodnak. Jobb szocializálódást eredményez a hét napos együttlét. Saját értékeiket tudatosítják. Helyi 

folklórelemek megismerése általános műveltésgük gyarapodását eredményezi. Erősödik a nemzeti öntudat és 

közösségtudat.
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SZÜLŐFÖLDÜNK

ÉER EGYESÜLET
Balázsfalva

Eszközbeszerzés és 

közösségépítő programok 

egyesületünk céljainak 

megvalósítása érdekében

Mint a évek beszámolóiból is kitûnik, egyesületünk, a helyi és környékbeli magyarság körében közösségépítõ 

munkát végez. Idén és a múlt években a magyar tannyelvû iskolát és környékbeli egyházakat támogatta, 

különféle közösségépítõ rendezvényeket szervez,( farsangi és õszi bálok, március 15. Megünneplése, 

gulyásfõzõ versenyek, kirándulások, gyereknap megünneplése, stb.) ahol a helyi és környékbeli magyarok 

találkozhatnak, elbeszélgethetnek, jól érezhetik magukat. 2006-tól szerkesztjük a Küküllőszögi magyar lapot, 

amelyet jelenleg (anyagi okok miatt) négyszer évente, a vallásos ünnepek alkalmával, a balázsfalvi és a 

környékbeli templomokban ingyenesen osztjuk. E lap a környék egyedüli magyar sajtóterméke. 

A Küküllőszögi magyar lap és a rendezvényeinkre szükséges plakátok, anyagok, szórólapok szerkesztésénél 

és elkészítésénél állandó probléma egy performáns számítógép, képfeldolgozáshoz szükséges softwer, egy 

A3-as asztali olló és egy A3-as fóliázó, hiánya. 

	Sajnos, idén anyagi gondokkal kűzdünk a Küküllőszögi  ökumenikus gyerektalálkozó, Színházi előadáslátogatás 

és a Szórványban élő gyerekek karácsonya-nak nevezett programjaink lebonyolításában.
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Grafirka Egyesület Csíkszereda

Helver Éjszakája 

Bukarestben

A program egy kortárs lengyel drámaíró Ingmar Villquis - Helver Éjszakája című darabjának bemutatása a 

Bukaresti magyar közönség számára. A darab egy független előadás, melyet a Csíki Játékszín két fiatal 

színésze tett színre: Fekete Bernadetta és Bodea Tibor. 

A darab nyitott minden korosztály számára, egy örökérvényű problémát mutat be, a másság létjogosultsgát és 

elfogadását a szeretet által. Az előadás egy együtt élő pár egy éjszakájáról szól, mely alatt lepereg előttünk 

kettejük egész élete. A Férfi harmincas éveiben jár, szellemi fogyatékos, ami nem akadály abban, hogy érzelmi 

világa ugyanolyan intenzív és sokoldalú legyen, mint bárki másnak. A Nő valamivel idősebb, múltbeli csalódásai 

miatt egyetlen jó dolog az életében a fogyatékos férfi, kinek gondját viseli és aki őt viszont szereti, kiegészítik 

egymást, és ami a legfontosabb, hogy mindekettejüknek szeretetre van szükségük, amit csakis egymástól 

kapnak meg. Kettejük világa jól működik amig ki nem tör a forradalom és az „egészségesek” a fogyatékosok 

életére tőrnek, ezáltal mindketten veszélybe kerülnekA külvilággal ellentétben a szerző bebizonyítja, hogy a 

szeretetnek nincsenek határai, abban hogy két ember egymásra találjon nem számítanak a társadalmi 

különbségek, múlban elkövetett hibák, fizikai vagy szellemi fogyatékosságok. 

- két cikk ami megjelent a darabrol

http://www.honline.ro/?action=emberek&amp;phase=3329

http://www.hamlet.ro/cikkek.php?cikk=365
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Református 

Egyházközség
Nagyszeben

A templom mint a 

népművészeti értékeink 

megőrzésének és 

szellemi értékesítésének 

bölcsője

A 2011 július 2-án megszervezésre kerülő Nagyszebeni Regionális Nőszövetségi Találkozó három 

Református Egyházmegye Nőszövetségének (Brassó, Hunyad és Nagyenyedi egyházmegye) asszonyai 

számára jelentene egy értékmegőrző és értékteremtő rendezvényt. A mintegy 150 nő, Románia 30 

adminisztratív megyéjéből érkezne + Bukarestből, mely földrajzilag az ország 2/3-át fedné le. A találkozó az 

erkölcsi-hitbeli értékek megőrzésére való ösztönzés mellett kidomborítaná azoknak a varrottasoknak, 

textíliáknak a megfelelő megőrzését és szellemi értékesítését, melyek hagyományosan fellelhetők erdélyi és 

Kárpátokon kívüli templomainkban. Tekintve, hogy egyházkerületi felmérés alapján gyülekezeteink több mint 

200 éves textíliák birtokosai, ezek szakszerű megőrzése és nemzeti értékként való kezelése népművészeti és 

egyházi prioritás egyaránt. A Bálint Ágnes muzeográfus és textília-szakember előadása fényt derítene arra is, 

hogy  miként ötvöződnek a keresztyéni és néprajzi motívumok a templomi falvédők, asztalterítők varrottas-

világában. Emellett ösztönző hatást szeretnénk gyakorolni arra tekintőleg, hogy a könyvjelzők, könyvborítók, 

asztalterítők, falterítők és zászlóhímzés terén  a varrás-hímzés népművészeti és egyházi tradíciója  

áthagyományozódjon és így továbbra is fennmaradjon. A találkozó egyik fénypontja a különböző 

közösségekből, földrajzi és hagyomány-területekről érkező csoportok egyházi varrottasainak kiállítása, mely a 

Nagyszebeni Református Templom Galériában kerülne megtekintésre.
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Botorka 

Művelődési 

Egyesület

Balánbánya
15 éves a Botorka 

Művelődési Egyesület

2011-ben ünnepli a Botorka Múvelődési Egyesület megalakulásának a tízenötödik évfordulóját.

Az egyesület 1996-ban alakult. Főbb céljaink:Balánbánya város és környéke kulturális életének felelevenítése, 

a helyi népszokások felfedése és művelése,  színjátszócsoport, néptáncegyüttesek létrehozása, irodalmi kör 

szervezése, kórus, bábszínház, művelődési kör működtetése.Az elmúlt évek legnagyobb eredménye a 

többszáz fiatal és gyerek megismertetése a néptánccal, a hagyományokkal. Büszkeséggel állíthatjuk, hogy 

Balánbánya az erdélyi néptáncmozgalom egyik fellegvára lett az elmúlt 15 évben. A Botorka Néptáncfesztivált, 

amelyet eddig 14 alkalommal szerveztük meg, fontos szakmai fórumnak tartják a szakértők.

A 15. évfoduló megünneplésének legfontosabb célja megvonni az elmúlt időszak tanulságait, mérleget készíteni 

a kitűzőtt célok és megvalósítások között. Ugyanakkor kiváló alkalom a tagok, illetve a tagok és pártolók 

találkozásának, a legaktívabb tagok és pártfogók díjazásának, valamint az elmúlt évek történéseinek 

felelevenítésére.

A rendezvény programja:

14 óra: Ünnepi közgyűlés. Beszámoló. A legaktívabb tagok, pártfogók, támogatók, partnerek díjazása.

16 óra: Fényképkiállítás. Az elmúlt 15 év tevékenységének bemutatója képekben.

18 óra: Gálaműsor. Fellépnek a legfontosabb partnerink, azaz a szamosújvári Kaláka, a csíkszeredai Köpice, 

a csíkszentdomokosi Elevenek, valamint a házigazdák, a balánbányai Ördögborda és Botorka 

néptáncegyüttesek.

20.30 – Díszvacsora

111 8421341 0410 372 900 118 900 254 000 250 000
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Zúgóberek 

Kulturális 

Egyesület

Szucság

V. Györffy György 

Közösségi Napok 

Szucságon

A pályázat célja a Györffy Györgyről elnevezett szucsági közösségi napok ötödik alkalommal való 

megszervezése. A kétnaposra tervezett (2011. augusztus 27-28.) rendezvény délelőttjén gyermekprogramot 

szervezünk, melynek keretében bábos előadásra, közös játékokra és vetélkedőkre kerül sor, illetve a 

gyermekeknek könyveket, kisebb, készségfejlesztő játékokat osztunk ki. 

Délután kezdődik az ünnepi műsor, melynek ez évi központi témája a szórványok fáradhatatlan apostolának 

tekintett, Szucsághoz rokoni szálakkal kötött, 110 éve született Földes Károlyra való emlékezés. A közösségi 

házban tartandó ünnepség keretében terveink szerint előadást fog tartani Vetési László református lelkipásztor 

és megszólalnak Földes Károly községünkben élő rokonai. Az ünnepséget zenés-verses műsorral, az immár 

kialakult hagyományunkhoz híven, egy kiállítással és Györffy György emlékművének megkoszoruzásával 

zárjuk. Ezt követően a közösségi házban folytatódik az ünnep, az elszármazott és az itthon maradt szucságiak 

találkozója.

111 8421341 0410 333 000 0 290 000 150 000
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Yorick Kulturális 

Egyesület
Marsovásárhely

Színházi előadás 

létrehozása, erdélyi 

kortárs dráma ősbemutató 

- Székely Csaba: 

Bányavirág

Székelyföldön kétszer nagyobb az öngyilkosságok aránya, mint egész Romániában. Senki nem tudja, miért. 

Egyesek a zord időjárással, a hegyvidék ridegségével magyarázzák. Mások azzal, hogy a bicskához gyakran 

nyúló székely falusiak számára más az emberi élet értéke. Ilyen környezetben játszódik a Bányavirág, egy meg 

nem nevezett településen.

A dráma kiindulópontjául Csehov Ványa bácsija szolgált, ahol a jobb sorsra érdemes szereplők önmagukat 

áltatva, kétségbeesetten nyújtják ki kezüket a boldogság felé, noha tudják, hogy az sokkal messzebb van, 

mintsem elérhetnék. Ha pedig mégis közel kerülnek hozzá, gyávaságuk miatt képtelenek megragadni. 

Egy másik ihletforrás Martin McDonagh drámáinak ír vidéki miliője volt, ahol, ha közelebbről megvizsgáljuk, 

rokonságot fedezhetünk fel a falusi székelyek világlátásával és humorával. 

A Bányavirág keserű iróniával mutatja be Vajda Iván egykori bányász életét, aki a bánya bezárása óta (a 

település többi lakóival egyetemben) az alkoholba menekül. 

A szerencsétlen sorsok, a sok lemondás és pesszimizmus ellenére azonban a Bányavirág nem egy komor 

darab. Tragikomikus szöveg, ahol a fekete humor erőteljes jelenléte segít bennünket átvészelni azt, amibe a 

szereplők belepusztulnak.

111 8421341 1110 2 700 000 2 137 500 562 500 300 000
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Székely Színház 

Egyesület
Marosvásárhely

A Székely Színház 

Egyesület működési 

támogatása

A Székely Színház Egyesületet 2009-ben hozta létre a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 

Társulatának művész és műszaki személyzete azzal a céllal, hogy a társulat művészeti munkáját, a művészeket 

anyagilag és erkölcsileg támogassa. Az Egyesület tagdíjakból, pályázatokból és adományokból tartja fenn 

magát, és ezekből a forrásokból tudja támogatni a Tompa Miklós Társulat munkáját. Az Egyesület vezetősége 

önkéntesen, minden anyagi juttatás nélkül végzi feladatát, viszont egy non-profit szervezetnek is vannak 

adminisztrációs, működési költségei. Az Egyesület könyvelését nem áll módunkban saját erőből megoldani, ezt 

egy pénzügyi végzettséggel rendelkező szakember láthatja csak el. Mivel az Egyesület anyagi forrásai 

kiszámíthatatlanok, de a pénzügyi nyilvántartásnak folyamatosnak kell lennie, a Bethlen Gábor Alap által kiírt 

jelen pályázaton működési költségre kívánunk pályázni, a könyvelő megbízási szerződéssel való kifizetésére.

111 8421341 0410 150 000 0 150 000 150 000
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Csiporkázó 

Játszóház 

Egyesület

Csernáton Étkemben az életem

Tervezés szakaszai:

témaválasztás:  augusztus

tervkészítés:  augusztus

adatgyűjtés, feldolgozás: szeptember

megvalósítás:  október 

produktum összeállítása: október, november

produktum bemutatása, értékelése: december

Cselekvési sor:

programba csalogató füzet címe, a projekt nevének találgatása, elfogadtatása: “Kéznél van a lábam, fejem” 

töprengtető füzetszerkesztés (ismeretanyag, az egészség alappillérei, kifestős motívumok, táplálkozási 

szokások régen és ma, táplálkozási piramis, mozgás és táplákozás harmoniája, projektajánló, a project idejére 

eső napokhoz kapcsolódó hagyományok rögzítése, falusi és városi mese, monda, közmondás)

találkozás: kézműves foglakozások forgószínpados ismertetése

Az én nagyanyám főztje a legjobb gyűjtemény megszerkesztésének módja

Kenyérsütés Csernátonban

Kézműves foglakozások (mindig idénytevékenységek, főzések beindítása megegyezés alapján, kirándulás, 

vesszőgyűjtés)

Márton-nap: meghívottak meséje (egy városon, egy falun született idős ember története, mese Nagymamától  “ 

A mi recepjeink” könyvecske előkészítése

Disznóvágás nagyapámnál

Torján: a kiállítás megszervezése, a meghívók szerkesztése, összeállítása

a kiállított ételek eladása, a füzetek eladása, az előadások megtartása. 

Kiállításmegtekintése: beszélgetés, olvasás, érdeklődés, kivonatolás, ismeretanyag –gyűjtés.

111 8902151 0610 1 284 000 908 000 376 200 200 000
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Gyermekfilharmóni

a Alapítvány
Szentegyháza IX.Prímásképző Tánctábor

Az immáron kilencedik alkalommal szervezett Prímásképző Tánctábor egésznapos képzései alatt  a 70 

résztvevő gyermek széki és marosszéki népzenével és táncrenddel ismerkedhet meg, elevenítheti fel az eddig 

tanul táncrendeket (gyimesi, udverhelyszéki, csíki, moldvai). Mindezt neves oktatók irányításával végezzük: 1 

zenész, egy pár táncos. Célunk 40 helyi és 30 vendég fiatal bevezetése a táncházkultúrába, amelynek során 

10 gyermekből táncházzenekart indítunk, 60 gyermeket pedig a tervezett táncokra tanítunk. A 7napos táborban 

naponta lesznek képzések, elméleti órák, próbák, táncházak. Az oktatók egyeztetett program mentén 

dolgoznak (a táncrend és az annak megfelelő zenei kíséret párhuzamosan alakul), ez lehetőséget ad a 

zenészek és táncosok közös próbáira is a tanulmányi napok alatt.A délelőtti és délutáni oktatást ebédszünet és 

rövid pihenő választ el. Esténként pedig a napot táncházzal és társasjátékokkal zárjuk. A tánc- és zeneoktatást 

az Alapítvány szomszédságában levő iskola termeiben és a Művelődési Ház nagytermében végzik a meghívott 

tanárok. A vendégek elszállásolását és a résztvevők étkeztetését az alapítvány székhelyén oldjuk meg.

Fontosnak tartjuk a tábor szervezését, igény van a népzene, a néptánc iránt. Célunk, hogy a helyi 

táncházhagyományt éltető tánccsoport utánpótlását elkezdjük kialakítani.Bebizonyosodott az is, hogy azok a 

111 8421341 0610 1 035 760 836 018 199 742 200 000
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2011-06-07

Bridge Language 

Study House 

Egyesület

Kolozsvár

„Új Remény”- Nyári 

Programsorozat 

Kalotaszegi Falvakban 

Élő, Magyar Gyerekek 

Számára

Programunk fő célja az, hogy 80 kalotaszegi, hátrányos helyzetű falusi gyerek fejlődését elősegítse nyelvi, 

illetve kulturális téren valamint a program által építse az identitásukat és erősítse személyiségüket. 

A programsorozatnak két tevékenységcsoportját különíthetjük el:

- Egyhetes nyelvi és személyiséget fejlesztő program. A program párhuzamosan két faluban kerül 

megszervezésre, Mákófalván és Szentlászlón, 25-25 gyereket vonva be mindkét helyszínen;

- Egyhetes kézműves műhely Mákófalván, 30 személy számára. A kézműves műhely a következő 

tevékenységeket tartalmazza: bútorfestés, varrás, hímzés, gyöngyfűzés.

Mindkét rendezvény esetében be szeretnénk vonni úgy a helyszínen élő fiatalokat, mint a környező falvakban 

és községekben élő gyerekeket is.

111 8421331 0610 637 821 64 103 573 718 200 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0060-

2011-06-07

Tomcsa Sándor 

Színház
Székelyudvarhely

A székelyudvarhelyi 

Tomcsa Sándor 

Színházban a 2011/2012-

es évadban játszott 

előadások professzionális 

videofelvételeinek 

elkészítése

Színházunkban a 2011/2012-es évadban műsorra tűzött négy produkció professzionális videofelvételének 

elkészítése érdekében külső szakemberek segítségére van szükségünk. A szóban forgó előadások a 

következők: H. Ibsen: Nóra című darabja Csurulya Csongor rendezésében, Turgenyev: Egy hónap falun című 

darabját Barabás Olga vendégrendező állítja színpadra, A. Marriott és A. Foot: Csak semmi szexet, kérem, 

angolok vagyunk című vígjátéka, amelyet Nagy István visz színre és Görgey Gábor: Örömállam című kortárs 

darabja Vadas László rendezésében. 

Színházunk csupán egy kis kézi kamerával rendelkezik, amivel nem tudunk olyan minőségi felvételeket 

készíteni, melyeken megfelelő módon látszanak a színpadi események. Térségünkben a Székelyföldi 

Regionális Stúdió készít olyan 3 kameraállásból felvett, aztán szakszerűen összevágott videókat, amelyeket a 

darab itthoni kijátszása után fel tudunk használni arra, hogy bejelentkezhessünk fesztiválokra, határon innen és 

túl egyaránt, illetve a honlapunkra és más weboldalakra promóciós anyagokat készítsünk belőle, valamint 

turnékat szervezzünk Magyarországon és Romániában. Így nagyobb esélyünk lenne arra, hogy neves 

színházakban és fesztiválokon bemutatkozva kivívjuk a szakma és a közönség elismerését egyaránt. 

Természetesen az is fontos számunkra, hogy egy évadot követően archívumunkba olyan minőségi felvételek 

kerüljenek, melyeket évek múltán is fel tudunk használni, s melyek megfelelő „képet” nyújtanak az előadásokról, 

akár 5- 10 év elteltével is

111 8421341 0410 570 000 0 570 000 500 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0061-

2011-06-07

Gaál Mózes 

Közművelődési 

Egyesület

Barót
XIX. Erdővidéki 

Közművelődési Napok

Rendezvénysorozatunk célja, hogy az erdővidéki embereknek művelődési, szórakozási és tanulási lehetőséget 

biztosítson, gazdagabbá téve ezzel vidékünk kulturális életét. Idén 19. alkalommal kerül megrendezésre a 

rendezvénysorozat 2011. november 22-26. között. A rendezvénysorozatot Erdővidék több településére 

kiterjesztettük. Tavaly 5 nap alatt Erdővidék 17 településének 22 helyszínén sikerült 27 rendezvényt 

szerveznünk, amelyeken közel 2000 résztvevő tisztelt meg jelenlétével. A rendezvénysorozat keretében 

megnyílt 3 kiállítás, illetve 7 előadó és 13 művészeti, hagyományörző csoport, valamint együttes járult hozzá a 

színvonalas program megvalósulásához.

A Napok alkalmával neves előadókat (történészeket, természettudósokat, művészeket) hívunk meg, 

kiállításokra, vetélkedőre. Minden évben a Napok keretében adjuk át az általunk alapított Erdővidék Kultúrájáért 

Díjat is. 

(Részletes programot lásd mellékelve)

111 8421341 0410 964 277 455 758 508 517 400 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0064-

2011-06-07

Kún Kocsárd 

Egyesület
Sepsiszentgyörgy

Budapesti Trambulin 

színház turnéja 

szórványban (Hunyad, 

Fehér és Szeben megye)

Kovászna Megye Tanácsa 2010 elején testvérmegyéjévé fogadta Hunyad megyét (pontosabban annak 

magyar közösségét), 2011 tavaszán pedig Fehér és Szeben megyét (pontosabban annak magyar 

közösségét). E kapcsolat kulturális, szociális, tudományos, oktatási és gazdasági szinten egyaránt beindult. A 

Kún Kocsárd Egyesületet e kapcsolatrendszer erősítése céljából hoztuk létre, és számos rendezvény, közös 

program áll a hátunk mögött. Külön figyeltünk arra, hogy olyan településeken is legyen magyar kulturális 

rendezvény, ahol kis létszámú helyi magyar közösség van és saját bevallásuk szerint évtizedek óta nincs 

semmilyen magyar kulturális rendezvény a településen. Számos szívszorító előadáson vettünk részt, mikor az 

emberek lelkesedéssel, olykor könnybe lábadt szemmel néztek egy néptáncelőadást, vagy egy színházi 

előadást. Jó kapcsolatot építettünk ki a budapesti Trambulin Színházzal. E társulat kis technikai igénnyel 

bármelyik településen fel tud lépni és népszerű komédiákat, ad elő. Ezért szeretnénk a társulatot 

megturnéztatni 20 testvérmegyei településen Hunyad megyében (Petrozsény, Lupény, Vajdahunyad, Lozsád, 

Rákosd, Szászváros, Déva), Fehér megyében (Nagyenyed, Csombord, Gyulafehérvár, Tövis, Magyarlapád, 

Balázsfalva) és Szeben megyében (Medgyes, Kiskapus, Somogyom, Bolya, Erzsébetváros, Vízakna, 

Oltszakadát). Fontosnak tartjuk a turné létrejöttét, mert népszámlálás előtt állunk és megerősítést is 

jelenthetnek e kulturális rendezvények ingadozó magyarságtudatú közösségeinknek.

112 8421341 0411 1 225 845 572 082 572 082 350 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0065-

2011-06-07

Maros Megyei 

Magyar 

Demokratikus 

Ifjúsági Szövetsé

Marosvásárhely

A Maros megyei MADISZ 

működésének 

támogatása

A Maros megyei MADISZ egyike a legrégibb és legszélesebb tevékenységi körrel rendelkező romániai ifjúsági 

szervezeteknek. Tevékenységének célja a Maros megyei magyar fiatalok érdekeinek támogatása szociális, 

kulturális és tanügyi téren. Szervezetünk lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy elképzeléseiket 

szervezeti keretek között megvalósítsák, ugyanakkor rendezvényeivel alternatívát nyújt a város diáksága 

számára, hogy az iskolai év folyamán is kikapcsolódhasson. Szervezetünk egész éves programja az ifjúsági 

információs és tanácsadó iroda működtetése, amely lehetővé teszi a megye fiataljai számára, hogy a lehető 

legrövidebb idő alatt a megfelelő információk birtokába jussanak. A havi rendszerességű tevékenységek (XXI 

Zóna Vita Pub, irodalmi kör, Teszerakt Sci-fi Klub, The X Files World Club) mellett közismert rendezvényei a 

19. éve megrendezésre kerülő ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál és a 16 éves szovátai Ifjúsági 

Képzőművészeti Alkotótábor. A sportrendezvények, mint a MADISZ-kupa kispályás labdarúgó-bajnokság, az 

asztalitenisz-versenyek alkalmat adnak a helyi és vidéki amatőr sportkedvelőknek, hogy szervezett kereten 

belül mérjék össze erejüket, ugyanakkor a szabadidősportok népszerűsítését és a magyar fiatal közösség 

összetartozási érzésének erősítését hivatottak szolgálni. A jelen program célja a romániai magyar ifjúsági civil 

szféra egyik kiemelkedő szervezetének továbbélése, programjainak tovább folytatása és bővítése, 

működésének biztosítása.

111 8421391 1110 2 884 017 2 310 770 573 247 300 000
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2011-06-07

Corvineum 

Alapítvány
Kolozsvár

Corvineum Alapítvány 

működési költségeinek 

támogatása

Alapítványunk megalakulása óta (1996) a Kolozsváron tevékenykedő magyar előadóművészeti intézmények: a 

Kolozsvári Állami Magyar Színház (KMSZ), a Kolozsvári Magyar Opera (KMO) és a Puck Bábszínház (PUCK), 

a Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televíziós Karának (BBTE) valamint a kolozsvári „Sigismund 

Toduta Zenelíceum” (LMST) anyaországi és romániai pályázatainak pénzügyi és logisztikai lebonyolítója.

A Corvineum Alapítvány  a fenti intézményeknek 2010 január -  2011 május időszakban 17.948.760 HUF + 

131.000 RON + 46.995 EURO értékben vitelezte ki pályázatok és más események pénzügyi lebonyolítását és 

elszámolását.

Az 1996-2009 időszakban az Alapítvány működését az elnöke által működtetett Marsall Kft biztosította. (iroda, 

alkalmazottak bére, közüzemi díjak, infrastruktúra, stb.) Ehhez hozzájárult az utóbbi években a Szülőföld 

Alaphoz benyújtott 3 sikeres pályázat (működési költségek támogatása).

A 2010. évben bekövetkezett változások miatt az Alapítványt nem áll módunkban fenntartani. A működéshez 2 

személy (könyvelő és programfelelős) munkája elengedhetetlenül szükséges. A programfelelős a munkáját 

pillanatnyilag díjazás nélkül végzi.

Jelen pályázattal a könyvelő, az év végi mérleg valamint az évzáráshoz elengedhetetlenül szükséges cenzori 

jelentés kifizetését szeretnénk biztosítani.

111 8421341 1110 600 000 0 600 000 500 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0072-

2011-06-07

Sipos Domokos 

Művelődési 

Egyesület

Dicsőszentmárton

Sipos Domokos 

Művelődési Egyesület 

kulturális rendezvényeinek 

támogatása

A Sipos Domokos Művelődési Egyesület kulturális rendezvényeinek program tervezete 2011. évre:

- a Sipos Domokos kórus vendégszereplései Gyergyószárhegyen, Székelyudvarhelyen és Váchartyánon (H)

- a város műemlék épületeinek bemutatása, a város fontosabb személyiségeinek ismertetése

- a magyar oktatás története Dicsőszentmártonban

- Sipos Domokos író születési évfordulójának megemlékezése

- irodalmi délután, Petőfi Sándor élete és munkásságának bemutatása a helyi magyar tagozatos tanulók 

közreműködésével

- Sipos Domokos vegyeskar műveinek CD felvétele és kiadása

- szórvány kórustalálkozó

- a Sipos Domokos vegyeskar megalakulása 20. évfordulójának a megünneplése

- adventi hangverseny bemutatása a helyi történelmi egyházak templomaiban

- farsangi szokásaink és hagyományaink bemutatása a magyar elemisták közreműködésével

111 8421341 0410 1 030 927 451 030 579 896 250 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0074-

2011-06-08

Archívum 

Kulturális 

Alapítvány

Kolozsvár

XXI. NEMZETKÖZI 

KALOTASZEGI NÉPZENE 

-NÉPTÁNCTÁBOR 

GYEREKEKNEK ÉS 

FELNŐTTEKNEK

Idén július 31. és augusztus 7.-e között kerül sor a Kalotaszegi Népzene és Néptánc Táborra. A XXI. 

alkalommal megszervezett Nemzetközi Tábor helyszíne ismét Kalotaszentkirály Község.  Felmérések és 

előrejelzések szerint 2011-ben is több mint 350 felnőtt és 150 gyerek résztvevőre számítunk. Többségük ismét 

erdély különböző vidékeiről érkezik majd, hogy a tájegység táncaival, hagyományaival ismerkedjen.  Mint a 

mellékelt programból kiderül a tábor ideje alatt továbbra is a tánc-, ének- és zeneoktatásra fektetjük a 

hangsúlyt, de nem mondunk le a hagyományossá vált népdal- illetve legényesverseny megszervezéséről sem. 

A jelentkezők számára mint minden évben  biztosítjuk a közelben levő történelmi (magyarvalkói Vártemplom), 

illetve természeti nevezetességek (Jósikafalvi víztároló) megtekintésére kirándulási lehetőséget. A tábor 

programját, hagyományosan néprajzi előadásokkal, néprajzi kiadványok és könyvek bemutatójával színesítjük. 

Ebben az évben a hagyomá- nyos kalotaszegi népművészetről szóló előadásokat, kézműves bemutatókat is 

tervezünk. A megszo-kottnál több adatközlő énekes és táncos részvételére is számítunk. Továbbra is 

biztosítjuk Kalota-szentkirály és környékének gyerekei számára az ingyenes, korcsoportonkénti oktatást.A 

hagyományos népi hangszereken (hegedű, háromhúrós brácsa, nagybőgő) játszó fiatalok számára is lesz 

tudásszint-jüknek megfelelő hangszeroktatás Adatközlő táncosok és énekesek, műkedvelő tánccsoportok 

fellépésével fogjuk zárni a Tábort a GÁLAEST alatt.

111 8421341 0410 6 121 433 5 571 433 550 000 400 000
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VOX Iuventutis 

Egyesület
Tusnádfürdő Fiatalokért, fiatalokkal

Egy olyan 4 hónapos projektet képzeltünk el melynek célja a magyarországi és erdélyi magyar fiatalok közötti 

kapcsolat szorosabbá tétele önkéntes munkán keresztül. Magyarországi és erdélyi fiataloknak biztosítanánk a 

lehetőséget arra, hogy eljöjjenek Tusnádfürdőre (1 vagy akár 2 hétre) és a gyermekotthonban lakó, illetve a 

környéken élő gyermekek számára szervezzenek hétvégi készségfejlesztő-, és kézműves foglalkozásokat. 

Hétköznapokon elsősorban (de nem kizárólag!) a gyermekotthonban lakó gyermekek számára fogunk 

&quot;tanuló délutánokat&quot; tartani, hogy segítsük őket a mindennapi iskolai felkészüésben, házi feladatok 

megírásában.

Minden hónapban más témára fogunk összpontosítani, más téma fog előtérbe kerülni de oly módon, hogy a 

többi is terítéken maradjon:

- környezetvédelem, újrahasznosítás;

- aktív szabadidőeltöltés (kultúr programok, sport, egészséges életmód);

- hagyományörző kézműves foglalkozások;

- készségfejlesztés

Ezen tevékenységek a Szent Anna Ifjúsági Központban lesznek megtartva, melyet egyesületünk tart fent 

budapesti (Kárpát-Ifjúsági Egyesület) partnerszervezetünk támogatásával.

Az önkénteseknek a projekt blogját is vezetni kell majd, ahol mindenki megismerkedhet a felmerült 

nehézségekkel, az alkalmazott módszerekkel, szubjektív gondolataikkal. Reményeink szerint az önkénteseink, 

egyesületünk és más hasonló tevékenységet folytató szervezetek is tanulhatnak majd az összegyűlt 

indormációkból.

1101 8421331 0210 515 050 203 000 312 050 150 000

2011. 07. 14. 15
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Táncoska 

Egyesület
Zilah

I. Zilahi népzene és 

néptánctalálkozó / 

Gyerektáncház

Jelen pályázatunk két részre osztódik:

1.	I.Zilahi népzene- és néptánctalálkozó megszervezése, amelynek időpontja 2011. szeptember 22-24

2.	Az egyesület működéséhez való hozzájárulás kérése

Az I. Zilahi népzene- és néptánctalálkozó megszervezésének céljai:

- a szilágysági néptánc és népdal megismertetése, felelevenítése és tanítása

- a népi hagyományok és viselet ápolása

- a kezdő és hivatásos tánccsoportok ismerkedése 

- fellépési lehetőség biztosítása úgy a környékbeli néptánccsoportok, népzenészek számára, mint a hivatásos 

tánccsoportok megismertetése 

- régi szilágysági népdalok felelevenítése és megtanítása

Az értékelésnek a következő módozatait választottuk: - kérdőívezés,  diktafonnal való véleményezés és 

sajtóból való visszajelzés.

Ezzel a programmal hagyományt szeretnénk teremteni és szeretnénk jövőben is megszervezni.

Az egyesület működése 

Az egyesület három helyszínen vesz részt néptáncoktatással. Heti rendszerességgel gyerek és felnőtoktatás 

történik, havonta egyszer játszóházas foglalkozás keretén belül működünk.

A néptáncoktatás célja elsősorban nem a színpadi produkció létrehozása, hanem a teljes személyiség 

kibontakoztatása, komplex készség- és képességfejlesztés, a közösség építése.  A gyermekek ismerjék meg 

környezetük hagyományait és érzelmileg kötődjenek ahhoz, a  tanultakat építsék be mindennapi játékukba, 

tevékenységükbe, a táncot használják önkifejezési formaként. 

A részletesebb beszámolót csatoljuk.

111 8421341 0410 619 583 59 027 560 557 200 000
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Alapítvány a Fiatal 

Irodalomért
Kolozsvár

Az Alapítvány a Fiatal 

Irodalomért működési- és 

programtámogatása

Az Alapítvány a Fiatal Irodalomért elsődlegesen az erdélyi fiatal magyar irodalmat támogatja: 

tehetségkutatással, rendezvényszervezéssel foglalkozik, jogi és anyagi hátteret biztosít olyan irodalmi 

műhelyeknek, mint az Előretolt Helyőrség Alkotói Műhely és a Bretter György Irodalmi Kör, üzemelteti az 

Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy internetes irodalmi folyóiratot (www.irodalom.org/eloretolthelyorseg).

A műhelyek fennmaradásának, valamint szokásos irodalmi programjaink, rendezvényeink (irodalmi fesztiválok, 

szerzői estek, irodalmi humorestek stb. – lásd a 2010. évi tevékenységi beszámolónkat is!) 

megszervezésének alapvető feltétele működésünk zavartalanságának és folyamatosságának biztosítása. 

Működésünkhöz minimálisan szükséges kiadásaink az állandó alkalmazottak (jelenleg 2 fő) bruttó bérét és 

annak a munkaadót terhelő járulékait tartalmazzák – ezekhez kérünk támogatást jelen pályázatunkban. 

Jelenleg nem áll rendelkezésünkre önrész a működési kiadásainkat illetően, de reményeink szerint a Bethlen 

Gábor Alap és más támogatók segítségével ez a probléma hamarosan megoldódik.

111 8421341 1110 600 000 0 600 000 350 000
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Csíki Játékszín 

Csíkszereda 

Önkormányzati 

Színháza

Csíkszereda
A Csíki Játékszín 

vidékjáró programja

A Csíki Játékszín bérletes nézőinek egy része vidéken él, Hargita-megye községeiben, ahol rendszeres 

színházi kínálatot nyújtva egy évben három-négy előadással lépünk fel. Előadásaink szinte egyharmada ezeken 

a helyszíneken valósul meg, nézőszámunk egy évadban 3000-3600 látogatóval gyarapszik vidéki 

fellépéseinknek köszönhetően. A kiszállások költségeit nem tudjuk vidéki jegyárainkra ráterhelni. Bár a megyei 

önkormányzat időnként támogatja fellépéseinket, a költségvetésünkben erre nincs fejezet, nem rendelkezünk 

más normatív forrással, ezért a vidékjárás további támogatásra szorul.

2011 szeptember-december között, terveink szerint nyolc községben tudjuk folytatni a bérletezést és mintegy 

tíz-tizenkét alkalommal fellépünk a helyi művelődési otthonokban. Gyergyóditróban, Gyergyócsomafalván, 

Gyergyóremetén, Csíkszentdomokoson, Szentegyházán, Kászonaltízen, Csíkmadarason, Csíkkozmáson.

Tíz előadás részköltségeire pályázunk. A kiszállások főbb tételei a művészeket szállító autóbusz és a díszletet 

szállító teherautó bérleti díjai, a műszaki csapatot szállító kisbusz üzemanyag-költsége, a műszakosok napidíja, 

reklám-költségek. Ezek azok a többletköltségek, melyek révén Hargita-megyében, saját településükön élő 

színházban részesülhetnek az érdeklődők.

111 8421341 0410 603 904 203 904 400 000 400 000
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Diaszpóra 

Alapítvány
Kolozsvár

A Diaszpóra Alapítvány 

működése

Alapítványunk folyamatosan végzi Erdély szórványterületeinek a gondozását. Kiemelkedő jelentőségű és 

hatású a havasalföldi, dobrudzsai, moldvai magyarság felmérése, gondozása a „lélektől lélekig misszió” 

keretén belül. A szórványban élők meglátogatása nem csupán pásztori beszélgetést jelent, a tevékenységet a 

meglátogatott területeken, kisközösségekben megszervezett művelődési eseményekkel is bővítettük 

(találkozók, jeles események és évfordulók megünneplése, emlékjel hagyások). A tevékenységek döntő 

többségének kivitelezésében az erdélyi református gyülekezetek támogatnak. Jelen pályázatban az 

alapműködést szolgáló költségtételek mellett, a tizenöt éves múlttal rendelkező  magyarság összeíró munkánk 

2011. évi kiadásaira igényelnénk támogatást (szállás, utazás, étkezés,). Hagyományainkhoz híven július első 

hetében kerítünk rá sort, az idén alapítványunk munkatársai nyolc fős csapattal indulnak és a fő célpont Krassó- 

Szörény megye. A programok nagy részének helyszíne Karánsebes, bentlakási szállásunk és étkezésünk 

helye. Idei kiemelt szándékunk a magyar lakosság felmérése : Karánsebes, Nádorhegy, Krassóvár, Kavarán, 

Herkulesfürdő településeken és a régióban. Emellett a program részét képezik a közösségépítő és 

magyarságtudatot ébresztő-erősítő találkozások és tevékenységek, áhítatok, bibliaórák, vetített képes 

előadások, szükség szerinti gyülekezetben végzett fizikai munka, a régió magyar vonatkozású emlékhelyeinek 

felkeresése.

112 8421391 0811 683 321 226 361 456 961 300 000
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Teleki Társaság Nagybánya

A nagybányai Teleki 

Magyar Ház kisebb épület-

állagmegóvási, 

infrastrukturális 

költségeinek részleges 

fedezése

Egyesületünk az észak-erdélyi Bányavidék (Nagybánya és környéke) egyetlen magyar civil kulturális-közösségi 

intézménye, a jövõ tavasszal 10 esztendõs Teleki Magyar Ház bejegyzett TÁMOGATÓ szervezete. A gr. 

Teleki Sándor egykori tulajdonát képezõ XIX. századi mûemlék épületetegyüttest az Illyés Közalapítvány, a 

Szülõföld Alap és a helyi közösség támogatásával sikerült megvásárolni 2001-2006-ban. Tucatnyi nagybányai 

magyar egyesületnek, társaságnak, számtalan civil kezdeményezésnek biztosítunk székházat és otthont, 

mentesítve õket a fenntartás költségeitõl. Az elmúlt években nagyon sok közmûvelõdési program szervezõi, 

házigazdái voltunk, táboroktól kézmûves foglalkozásokig, tanfolyamoktól képzõmûvészeti tárlatokig. 2011-ben 

elnyertük a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács TEHETSÉGPONT minõsítését. Éves mûködési és 

programköltségünk kb. 9 millió Ft volt 2010-ben. Idéntõl azonban szükségessé vált egy fõállású fizetett 

munkatárs alkalmazása, ami további 1 millió forinttal növeli kiadásainkat. Költségeink több mint felét 

adományokból, programjaink bevételeibõl és egyéb jövedelmekbõl (pl. irodahelyiségek bérbeadásából) 

fedezzük. A fennmaradó közel 4 millió forintot alapítványi forrásból próbáljuk évrõl-évre elõteremteni. 

Pályázatunk célja a 800 m2-es épületegyüttes legfontosabb külsõ-belsõ épületkarbantartási, állagmegõrzési 

munkálatainak elvégzése (tetõ, kémények, beomlott kõkerítés javítása, festés stb.), valamint a mûködést segítõ 

kisebb infrastrukturális költségek részleges fedezése.

111 8421341 0410 700 000 0 600 000 400 000
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Udvarhely 

Néptáncműhely
Székelyudvarhely

Az Udvarhely 

Néptáncműhely 

infrastrukturális 

fejlesztése

Az Udvarhely Néptáncműhely 13 éves fennállása óta - szűk költségvetése miatt - alig ruházott be 

infrastrukturális fejlesztésekbe. Ennyi idő alatt 3 db. középkategóriás számítógépre, ugyanennyi nyomtatóra, 1 

db. iratmegsemmisítőre, 1 db. asztali telefonkészülékre, 1 db. szolgálati mobiltelefonra tett szert, ami az irodai 

felszereléseket illeti, a tánckarnak pedig 1 dvd- és cd-lejátszó, egy tv és két hangfal áll a rendelkezésére. A 

gördülékenyebb működéshez elengedhetetlenül fontos az irodai és műszaki felszerelések bővítése, vagy 

legalábbis cseréje.

Intézményünk folyamatosan nyit a kortárs táncművészet irányába, ezért lépést kell tartanunk a kor 

vívmányaival is, hisz a rendezők/koreográfusok manapság gyakorta alkalmaznak az előadásokban különféle 

technikai malőröket, például vetített képes megoldásokat, ehhez pedig projektor, vetítővászon és minimum egy 

laptop szükségeltetik. 

Emellett az archiválás szempontjából fontos lenne egy kamerát és egy fényképezőgépet is beszerezni. Nem 

mellékesen ezek a műszaki cikkek a tánckar fejlődéséhez is hozzájárulnak, hisz visszanézve róluk a színpadi 

teljesítmény javítható lenne.

111 8421341 0410 700 000 100 000 600 000 500 000
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Ziccer Egyesület Székelyudvarhely

Néptáncoktatói képzés 

pedagógusoknak, felnőtt 

tánctanfolyam, táncház 

gyermekeknek és 

felnőtteknek

A Ziccer Egyesület a népi hagyományok megőrzésének és átörökítésének fontosságát szem előtt tartva főleg 

pedagógusoknak szóló néptáncoktatói alapképzést szervezne. Ez lenne sorban a harmadik ilyen képzés. 

Kezdeményezésünk iránt nem csak a városi, hanem a környékbeli falvak óvó- és tanítónői is nagy érdeklődést 

tanúsítanak.

A képzésen belül néptánc, népzene, néprajz, gyermekjátékok oktatása folyik, mely tantárgyakon át betekintés 

nyerhető a népi hagyományok világába, illetve elsajátíthatók azok a tánclépések, melyek egy igényes 

gyermekműsor előkészítéséhez nélkülözhetetlenek. A foglalkozások hétvégente zajlanak. 

A visszajelzések szerint Székelyudvarhelyen a felnőttek körében nagy az igény a néptánc tanulására. Mivel 

táncházakban aligha lehet elsajátítani a tánclépéseket, szervezett keretek közt annál inkább, 2010. október 6-

ától tánctanfolyamot indítottunk kezdő és haladó szinten. A heti rendszerességgel zajló foglalkozásokat ősztől 

folytatni szeretnénk. 

Az egyesület emellett rendszeres felnőtt és gyermektáncházat is működtet. Előbbiben tánctanítás is folyik, 

hivatásos táncosok, adatközlők irányításával. Az apróNÉPtáncoktatás néven indított gyermekprogrammal 

pedig azt kívánjuk elérni, hogy az óvodáskor előtti és óvódáskorú gyermekek hétről hétre belekóstolhassanak a 

ritmus világába, mindezt játékosan közelítve meg gyermekjátékok, énekes mondókák, illetve az első 

tánclépések elsajátítsa révén.

1101 8421331 0110 660 000 60 000 600 000 150 000
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Antropocentrum 

Egyesület
Gyergyóalfalu

Faludyfeszt - Faludy 

György Irodalmi Fesztivál

Az Antropocentrum Egyesület idén is megrendezi a Faludy György tiszteletére alapított irodalmi fesztivált. 

Szándékunk az, hogy az idei évtől minél több diák számára elérhetővé tegyük rendezvényünket, ezért az idei 

Faludyfeszt Hargita megye minden 5-12. osztályos művészetszerető diákjának szól. 

A 2011. szeptember 6-10. között megszervezésre kerülő irodalmi fesztivál olyan oktatási és pedagógiai 

szempontokat tart szem előtt, amelyek érvényesítésére az iskolai oktatás keretei nem adnak lehetőséget.

Holott Faludy György nemzeti kultúránk kimagasló egyénisége volt, életműve mégsem kapott helyet a hazai 

kerettantervben, Magyarországon is csak nemrég került be a kötelező iskolai tananyagba.

Fontosnak tartjuk a magyar kortárs irodalom és kultúra megismertetését a diákokkal, ezáltal – a tájékoztatás 

szándékán túlmenően – aktív bekapcsolódásra nevelni őket az élet eme területén és felvillantani előttük a 

minőségi szórakozás és játszva tanulás lehetőségét.

A gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Házban ideiglenesen berendezett Faludy Caféban színházi 

előadások, író-olvasó találkozók, kiállítás, vetélkedők és koncertek várják az érdeklődőket a fesztivál minden 

napján 16 órától. 

A Faludyfeszt második kiadását Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes emlékének ajánljuk, ezért a 

képzőművészeti és zenei pályázatok az ő életművükhöz kapcsolódnak, míg az irodalmi pályázat tematikai 

111 8421341 0410 2 339 743 1 730 768 576 923 150 000
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&quot;KOLTÓÉRT 

ALAPÍTVÁNY&quo

t; EGYESÜLET

KATALIN

LISZT FERENC ÉS 

TELEKI SÁNDOR 

BARÁTSÁGÁNAK 

EMLÉKE KOLTÓN

Tekintettel a Liszt Ferenc és Teleki Sándor közt létrejött szoros,életreszóló barátságra,valamint a Liszt-évre, 

elhatároztuk, hogy zeneóriásunknak szobrot állítunk az idei év folyamán a már létező Teleki-szobor 

mellé.Tekintetbe vettük azt is,hogy Erdély területén a mai napig nem állítottak emléket szobor formájában a 

magyar zene nagy képviselőjének.A tervezési és engedélyeztetési folyamatot megindítottuk.A szobor 

leleplezését szeptember elejére tervezzük,ugyanakkor egy Liszt Ferenc emlékkiállítást is megnyitunk a Teleki 

kastély-múzeumban.A szobor elkészítése magába foglalja vasbetonból készült,fehér márvánnyal burkolt 

alapzatot,egy, a szoborhoz vezető sétány kialakítását,valamint a szobor környékén kialakítandó 

virágágyásokat.A szobor leleplezése ünnepség keretében történik,amire az eddigi ünnepségekhez viszonyítva 

500-600 személyre számítunk.Ez az esemény a Teleki és Petőfi kapcsolata iránt érdeklődőkön kivül ide vonza 

a magyar zeneóriásunk iránt érdeklődőket is.Annál is inkább mert szándékunkban áll egy Liszt emlék-koncert 

megrendezése is ebből az alkalomból.Az ünnepi műsor részeként elhangzik egy Liszt-kutató előadása is,aki 

ismertetni fogja a művész életpályáját,munkásságát,kötődését Teleki Sándorhoz.Meghívottak:15.A két 

személyiség barátsága,ennek bemutatása az elkövetkezendő időkben is nagyszámú látogatót vonz majd,akik 

felkeresik ezt az emlékhelyet.Ilyen formán ez a zarándokhely lehetőséget teremt a Kárpát-medencében élő 

magyarok találkozásához,kapcsolatok kiépítéséhez

111 8421341 0410 990 000 440 000 550 000 400 000
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Koltói Református 

Egyházközség
Koltó

Északkeleti Református 

Találkozó 2011.

Bizonyára tavaly a trianoni emléknap kapcsán a Magyar Kormány által meghirdetett Nemzeti Összetartozás 

napja jegyében a Zempléni Református Egyházmegye megkereste a Partium három északi Egyházmegyéjét 

(Nagykárolyt, Szatmárt és Nagybányát), hogy részt vennénk-e a 2011. július 1-3 között Tokajon 

megrendezendő Észak - Keleti Református Találkozón. A Nagybányai Egyházmegye érezvén az esemény 

határokon átívelő jelentőségét és lelki hozadékát, jelezte részvételi szándékát. Két gyülekezet (Koltó és 

Nagybánya Óváros) készül, hogy kórusaik, illetve a koltói ifjúsági néptánccsoport szolgálatukkal szinesebbé 

tegyék a találkozót. A szolgálatot végzők összlétszáma 55 fő, ezek elszállásolásához, étkeztetéséhez és 

utaztatásához kérjük az Alapítvány szíves támogatását. Az első tájékoztatások úgy szóltak, hogy a fellépőknek 

nyújtott szolgáltatások ingyenesek, sőt a három észak-partiumi megye résztvevőinek egy-egy autóbusz 

utiköltségét biztosítják. Mi ezen információk ismeretében döntöttünk a részvétel mellett. Ugyanis amennyiben 

anyagi vonzata van a részvételnek, mi ezt nem tudjuk felvállalni. Itt elsősorban a Nagybányai Egyházmegyére 

gondolok, hisz ez az egyházmegye egy szórvány megye, ahol 300 km-es körzetben kell a református szórvány 

magyarok ügyét képviselnünk. A jelenlegi gazdasági helyzet különösen megnehezíti részvételünket egy-egy 

ilyen ünnepi alkalmon. Ezért kérjük újra hangsúlyozottan pályázatunk szíves támogatását.

111 8421341 0510 566 250 141 563 424 687 300 000
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Erdélyi Magyar 

Közmûvelõdési 

Egyesület 

Nagybánya

Nagybánya

A nagybányai Teleki 

Magyar Ház mûködtetési 

költségeinek részleges 

fedezése

Egyesületünk az észak-erdélyi Bányavidék (Nagybánya és környéke) egyetlen magyar civil kulturális-közösségi 

intézménye, a jövõ év tavaszán 10 esztendõs Teleki Magyar Ház MÛKÖDTETÕ szervezete. A gr. Teleki 

Sándor egykori tulajdonát képezõ XIX. századi mûemlék épületetegyüttest az Illyés Közalapítvány, a Szülõföld 

Alap és a helyi közösség támogatásával sikerült megvásárolni 2001-2006-ban. Tucatnyi nagybányai magyar 

egyesületnek, társaságnak, számtalan civil kezdeményezésnek biztosítunk székházat és otthont, mentesítve 

õket a fenntartás költségeitõl. Az elmúlt években nagyon sok közmûvelõdési program szervezõi, házigazdái 

voltunk, ifjusági táboroktól kézmûves foglalkozásokig, honismereti tanfolyamoktól képzõmûvészeti tárlatokig. 

2011-ben elnyertük a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács TEHETSÉGPONT minõsítését. Éves mûködési és 

programköltségünk kb. 9 millió Ft volt 2010-ben. Idéntõl azonban szükségessé vált egy fõállású fizetett 

munkatárs alkalmazása, ami elõreláthatóan további 1 millió forinttal növeli kiadásainkat. Költségeink több mint 

felét adományokból, programjaink bevételeibõl és egyéb jövedelmekbõl (pl. irodahelyiségek bérbeadásából) 

fedezzük, a fennmaradó közel 4 millió forintot alapítványi forrásból próbáljuk évrõl-évre elõteremteni. 

Pályázatunk célja a Teleki Magyar Ház folyamatos mûködtetéshez kapcsolodó közüzemi (gáz, víz), 

kommunikációs- (vezetékes telefon) és internetköltségek, valamint a különbözõ fogyóanyagok és irodaszerek 

beszerzési költségeinek részleges fedezése.

111 8421341 1110 84 666 666 0 600 000 500 000

2011. 07. 14. 18
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BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0100-

2011-06-09

Reményik Sándor 

Művészstudió 

Alapítvány

Kolozsvár

Kalotaszeg kincseinek 

képmejelenítéseés 

értékeinek megőrzése

A 16. alkalommal megrendezendő Kalotaszegi Alkotótábor fő célja, a hagyományok megőrzése és ezeknek a 

művészetekben való felhasználasa. A tábor résztvevőinek munkái segítenek  Kalotaszeg táját, népviseletét, 

éptett örökségeit (Kos Károly hagyatéka), hétköznapjait megörökíteni. Rendezvényünk hozzájárul ahhoz, hogy 

a vidék fiataljai jobban megismerjék, megőrizzék, továbbadják és feldolgozzák a még létező gazdag, de ma már 

elhanyagolt hagyománykat, népi kultúrákat.

Célunk érdekében vándortáborként bejárjuk a vidék falvait; a projekt kiindulópontja Zsobok, ahonnan 

kiszállásokat szervezzünk a többi kalotaszegi falvakba.A Kalotaszegi Alkotótábor fontos szerepet tölt be Erdély 

kultúrális életében értékmentő, értékteremtő, hagyományörző munkája által. 15 éves fennállása alatt több mint 

100 neves erdélyi, innen elszármazott és külföldön élő, magyarországi és külföldi művész alkotott. A 

munkáikból létrejött gyűjtemény nem csak Kalotaszeget, hanem Erdélyt is gazdagítja.Az idén megszervezendő 

alkotótáborban felszeretnénk karolni minden koloszvári magyar középiskolából két-két diákot, akik 

eredményeket mutattak fel a képzőművészet terén, így lehetőségük lesz két héten keresztül neves 

művészektől tanulni. Az idén megszervezendő alkotótáborban felszeretnénk karolni minden koloszvári magyar 

középiskolából két-két diákot, akik eredményeket mutattak fel a képzőművészet terén, így lehetőségük lesz két 

héten keresztül neves művészektől tanulni.

111 8421341 0410 1 794 067 1 205 000 589 067 400 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0105-

2011-06-09

Téka Művelődési 

Alapítvány
Szamosújvár

A TÉKA MEZŐSÉGI 

SZÓRVÁNY 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

MŰKÖDÉSÉNEK ÉS 

PROGRAMJAINAK 

RÉSZTÁMOGATÁSA

A Téka Alapítvány Mezőségi Művelődési Központot működtet Szamosújváron és közösségi házakat a Tóvidék 

két településén. A szamosújvári művelődési központ állandó tevékenységeit hetente 600 személy látogatja ( 

közművelődési, néprajzi, honismereti, irodalmi, művészeti stb. jellegűek ). Minden évben több nemzetközi 

jelentőségű fesztivált és találkozót szervezünk ( Tavaszi és Őszi Fesztiválok , Mezőségi Fesztivál, Betlehemes 

Találkozó - több mint 10 éves hagyománnyal). Ezeket a rendezvényeket évente több ezer személy látogatja. 

Minden nyáron három néprajzi és honismereti jellegű tábort szervezünk , elsősorban mezőségi gyerekek , 

fiatalok számára. A Téka Ház helyet ad időszakos rendezvényeknek is: konferenciák, szakmai műhelyek, 

versenyek, szórakoztató rendezvények, közösségi és vendégprogramok stb. A 2005-ben indított Tóvidék 

Programunk célja az , hogy támogassuk a mezőségi falvak modernizációs, közösségregeneráló törekvéseit is. 

Ennek keretén belül működik a Tóvidéki Közkincs Kerekasztal, táborközpontok és faluházak korszerű technikai  

és kézműves infrastruktúrával ellátva.  A Téka Művelődési Központ külön épülettel rendelkezik , több , 

célszerűen felszerelt helyiséggel. Az itt zajló programok és a működési költségek résztámogatását kérjük 2012 

február hónapig.

111 8421341 1110 865 000 265 000 600 000 350 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0106-

2011-06-09

Tövishát Kulturális 

Társaság
Szilágycseh

A Szilágycsehi Magyar 

Ház működési 

támogatása

A Tövishát Kulturális Társaság tulajdonában levő és a Társaság által működtetett  Magyar Házban négy civil 

szervezet készíti elő és bonyolítja tevékenységeit. Ez a szilágycsehi magyarság sajátos tevékenységeinek 

színtere. Mivel a tevékenység állandó,indokolt a folytonosság biztosítása, a közüzemi szolgáltatások 

igénybevétele.A Társaság tagjai nem tudják kifizetni az iroda fenntartásának közüzemi költségeit csak pályázati 

támogatással. A Magyar Háznak nincsenek fizetett alkalmazottai, amit lehet önkéntes munkával oldunk meg. Az 

évi állagmegőrző munkálatokat viszont szintén csak pályázattal tudjuk biztosítani. A város központjában levő 

iroda plafonja minden évben repedezik a közúti forgalom miatt és a több mint százéves épület falairól pereg a 

vakolat. Hogy elkerüljük a nagyobb kiadásokat minden évben elvégzünk egy állagmegőrző munkálatot, melynek 

tevékenységi típusai:faljavítás, glettelés, plafonjavítás, tisztasági festés-mázolás.A program megvalósulásának 

hatásai:1. javulnak a közművelődési munka körülményei 2. Vonzóbbá és higiénikusabbá tesszük a magyar 

közösségi élet színterét 3.az internet és kábelTV csatorna segítségével a Házban zajló munka minősége javul. 

A program megvalósulását csak az anyagi fedezet hiánya gátolhatja.Ennek elkerülésére gyűjtést rendeztünk a 

tagság körében, az összegyűlt 500 lej képezi a mi saját forrásunkat, a hiányzó részre pályázunk. A program 

célcsoportja a szilágycsehi és az egész tövisháti magyar közösség. Rendezvényeinkre a környék is bejön.

111 8421341 1111 191 249 32 680 158 569 150 000

2011. 07. 14. 19
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RO-0107-

2011-06-09
Kide Egyesület Kide

A borsa-völgyi 

szórványmagyarság 

összefogása a Kidei 

Falunap alkalmával - 

hagyományőrző ünnepi 

találkozó, megemlékezés 

az aradi vértanúkról

A borsa-völgyi magyarok szórványsorsba jutottak. Kide az egyetlen falu a régióban, amely megmaradt 

magyarnak. Indokolt, hogy felelősséget vállaljunk a környékünk nehezebb sorsú magyar nemzetiségű 

embertársainkért, hogy programjainkba bevonjuk őket, rendezvényeinkre pedig meghívjuk őket. Programunk 

céljai: Kide és a régió szokásainak és hagyományainak megőrzése, megemlékezés nemzeti hőseinkről, a kidei 

és borsavölgyi származásúak találkozása és közösségbe kovácsolása, az összetartozás megtartó erejének 

erősítése. 

Érintettek: Kide népe és az innen elszármazottak, valamint a Borsa-völgyi szomszéd falvak lakossága. A 

szervezők közel 350-400 személyt várnak, amelyből kb. fele helybéli, a többiek pedig a környező falvakból 

illetve városokból érkező vendégek. 

Tervezett tevékenységek: a közösségi ház felújítása és alkalmassá tétele közösségi események 

szervezéséhez, néptánccsoport szervezése, táncpróbák rendezése, plakátok elkészítése és kifüggesztése, 

meghívók szétküldése, közösségi ünnepi vacsora megszervezése, tombolatárgyak beszerzése, a bálterem 

feldíszítése, táncmulatság lebonyolítása. 

Ahhoz, hogy Kide vállalhassa Borsa völgyének szórványközpont szerepét, elengedhetetlenül szükséges, hogy 

művelődési és közösségi házunkat alkalmassá tegyük 300-400 személy befogadására. Segítségükkel végre 

befejezhetjük a három éve elkezdett felújítási munkálatokat. E célra kalákákat szervezünk, hogy önkéntes 

munkával jelentősen csökkentsük a költségeket.

Egyházaink a legfontosabb partnereink.

112 8421341 0411 1 080 000 1 080 000 510 000 250 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0108-

2011-06-09

PRO BALVANYOS 

TURISZTIKAI 

EGYESULET

Torja kozseg, 

Balvanyos furdo

II Nemzetközi Bálványosi 

Művésztelep -ART Camp

A PRO Bálványos Egyesület nagy mértékben hozzájárult a helyi látványosságok fejlesztéséhez, a környező 

csodákat felújította, ingyen elérhetővé tette és róluk szakmai kiadványokat jelentetett meg.

 Egyesületünk a helyi értékek megőrzése céljából felújította az Apor Timsó fürdőt, ásványvíz forrásokat, 

valamit a Torjai Büdös Barlangoz vezető turista ösvény és jelzőtáblákat 

A környezetjavító tevékenységből nőtte ki magát az a gondolat hogy a Bálványoson felépült Grand Hotel 

Bálványos szálloda adna otthont művésztáborok szervezésének, ahol a művészek különböző tekhnikákkal 

megörökítenék az utokór valamint a nagyközönség számára Székelyföld eme csodálatos gyöngyszemét. 

2O11 ben immár második alkalommal szerveződik meg a Grand Hotel Bálványos Art Camp neves  festő-

szobrászművészek ,művészettörténész valamint fotóművészek részvételével Június 2o és 27 között 

Bálványosfürdőn.

Projektunk célja:

Székelyföld gyöngyszeme Bálványos bemutatása a nagyközönség számára olyan művészek alkotásainak 

eredményeként akik ismert és elismertek az országhatáron innen és túl

Megvalósítani bálványos turisztikai értékeinek művészi bemutatását és megnyitását a nagyközönség számára.

Bor a művészetben valamint a bor és a gasztronómia összekapcsolódása egri borászok közremüködésével.     

A határokon átnyúló összmagyarság művészeti képének kialakítása, képzőművészek kapcsolatainak ápolása 

amelynek alapja lehet egy jővőbeni vándorkiállításnak ami a szeékelység gyöngyszemét hivatott bemutatni.

111 8421341 0410 1 889 758 1 326 000 563 758 150 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0109-

2011-06-09

Háromszéki Mára 

Egyesület
Csernáton

Szőjük tovább 

hagyományainkat

Egyesületünk széleskörű tevékenységgel rendelkezik. Célcsoportjaink többnyire hátrányoshelyzetű gyermekek. 

E pályázat kapcsán egy újabb tevékenységet szeretnénk kiaknázni, amely egy kézműves tábor szervezésével 

venné kezdetét. ( 40 gyerek venne részt, 20 helyi+20 a régióból). A tábor megvalósításának célja a gyermekek 

kreativitásának és ügyessségének fejlesztése, valamint a hagyományok és identitástudatuk megerősítése a 

népművészet segítségével.

A tábor fő atrakciójaként a szövés-fonást választottuk, mivel a mi régiónkban ez a kézműves foglalkozás nincs 

lefödve, ezért szeretnénk két szövőszéket vásárolni és a tábor ideje alatt, népi iparművészek segítségével, 

beindítani ezt a foglalkozást. Feltett szándékunk, hogy  e tábor  sikeres szervezése után kezdetét vegye, egy 

immár feledésbe merült népi foglalkozás újjá élesztése. Szeretnénk berendezni egy szövő-fonó műhelyt, ahol 

majd folyamatasan felelevenítenénk e mesterséggel kapcsolatos hagyományokat. 

A kézműves foglalkozások mellett természetesen számítunk egy olyan fiatal közösség kialakítására, akik a népi 

hagyományok  megismerése és gyakorlása, - mint például guzsalyasba járás, népdalok, népi játékok, néptánc 

tanulás -, felkeltse érdeklődésüket és értékként könyveljék és éljék meg e tevékenységeken való részvételt.

A pályázati támogatás lehetővé tenné, hogy a hátrányos helyzetben lévő gyermekek is részt vegyenek a 

111 8421331 0610 1 120 000 620 000 500 000 150 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0110-

2011-06-09

Nagykárolyi 

Református 

Egyházmegye

Nagykároly
Egyházmegyei Ifjúsági 

Tábor

Az évente megrendezésre kerülő tábor az egyházmegye ifjúságának erkölcsi, kulturális és hitbeli nevelését 

vállalta fel. Különösen fontos rendezvényünk az egyházmegye szórványban élő fiataljainak felkarolása és más 

református magyar ifjakkal való közösségépítése, kapcsolatépítése szempontjából is. 

A tábor szervezett program alapján működik, melynek szervezését, levezetését az egyházmegye lelkészi kara 

vállalja. 

Mivel a tábort a  hátrányos helyzetű ifjak számára is elérhetővé kívánjuk tenni, ezért az anyagi oldalának 

előteremtését is egyházmegyénk vállalta fel, hogy ezáltal is segítse azon ifjak részvételét, akik egyébként 

egyetlen más közösségi, kikapcsolódási lehetőséget sem tudnának megfizetni. 

Minden esztendőben kb. 150 fiatal táboroztatása révén szerzünk számukra feledhetetlen élményeket, 

ugyanakkor pótolhatatlan lelki és kulturális kincsekkel gazdagítjuk őket. 

Jelen gazdasági helyzetben azonban egyházmegyénk is küszködik anyagi korlátai miatt, ezért is fordulunk 

önökhöz és az úgy fontosságát tekintve kérjük és reméljük az önök támogatását.

111 8421391 0510 3 375 000 1 905 000 1 470 000 150 000

2011. 07. 14. 20
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2011-06-10
Artera Alapítvány Székelyudvarhely

Artera Míves Ház - 

Hagyományőrző 

tevékenység és 

hagyományos népi 

mesterségeket oktató 

műhely  működésének 

részletes leírása.

Az Artera Alapítvány egy civilszervezet a népművészetért, és mint olyan, fontosnak tartja a népművészet 

intézményesítését. A népművészet egy nép identitását hordozza és egy globalizációra törekvő társadalomban, 

mint amilyen Románia is, egyre kevesebb esély marad a hagyományok megőrzésére, azaz a saját identitásunk 

tudatosítására. Ebben szeretnénk segítséget kapni, MŰKÖDÉSÜNK BIZTOSÍTÁSÁRA, mert hisszük, hogy 

amit teszünk jövőnk érdekében cselekedjük.

Az Artera Míves Ház minden érdeklődő előtt nyitva áll, így történt meg, hogy a nyári alkotótáborokban kedvet 

kapva egy-egy mesterséghez nem tartották elegendőnek az évi egy hetes alkalmat tudásuk fejlesztéséhez, 

hanem rendszeres tanulási lehetőséget igényeltek. Kérésüknek eleget téve oktatókkal és szakemberekkel 

karöltve megterveztük több lépcsőből álló oktatási tervünket.

1101 8421331 0110 928 125 365 625 562 500 350 000

BGA-11-LB-
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EMKE - 

Szilágysomlyói 

Magyar Ház

Szilágysomlyó

Az EMKE - Szilágysomlyói 

Magyar Ház 

infrastruktúrájának 

fejlesztése

A Magyar Ház Szilágysomlyó város magyar lakosságának kulturális, közművelődési, művészeti és közösségi 

központja. Napi, heti, havi rendszerességű programjaink a kisiskolásoktól a legidősebb korosztályig sokaknak 

szólnak. A Magyar Házban működik az EMKE, a Diáktanács, a Nyugdíjas Klub és az IPP Art művészcsoport, a 

pedagógusok klubja, valamint 2006 őszétől a Báthory Alapítvány és az alapítvány könyvtára (a város egyetlen 

magyar nyelvű közkönyvtára) is. Az épület egy régi családi ház, melynek két kisebb szobáját irodaként, egy 

nagyobbat könyvtárként, és két összenyitott szobáját közösségi- illetve rendezvénytérként használunk. Ez egy 

16.73 és egy 23.69 m2-es tér falbontással való összenyitásából áll, így áll rendelkezésünkre egy 40.42 m2-es 

helyiség, itt tartjuk rendezvényeinket, a képzőművészeti kiállításokat, klubtevékenységeinket, stb. A tavalyi év 

során sikerült ennek a teremnek a falait, világítást felújítanunk, de kereteink nem maradtak a padlózat 

cseréjéhez. A teremösszenyitás miatt egy zavaró szintkülönbség is létezik, valamint a terem egyik felében 

linóleum, a másikban egy 50-es évekbeli szúette faparketta található. Ezt szeretnénk kicserélni egy új, 

kopásálló felületre, a két irodahelyiségben szeretnénk festeni, mert kilenc éve volt az utolsó felújítás ebben a 

két helyiségben. A felújítás mellett nagy szükségünk lenne egy notebookra, valamint egy multifunkcionális 

nyomtatóra (fénymásoló. lapbeolvasó), melyet a napi munkához és a rendezvények szervezéséhez 

használnánk.

111 8421341 1110 423 565 41 400 382 165 300 000
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Civilek 

Háromszékért 

Szövetség

Sepsiszentgyörgy
Civil szervezetek napja 

Háromszéken

Civilek Háromszékért Szövetséghez, mint a civil szervezetek képviseletével foglalkozó szervezet, több felkérés 

is érkezett a civil szervezetek részéről, hogy közösen szervezzék meg a más megyékben is minden évben 

megrendezésre kerülő civil szervezetek napját. A fesztivál lehetőséget biztosít a civileknek, hogy kötetlenebb 

és hangulatosabb formában bemutathassák tevékenységeiket, megvalósításaikat, eredményeiket, kulturális és 

közösségi szolgáltatásaikat és programjaikat.A rendezvény fő célja, a háromszéken működő civil szervezetek 

ismertségének növelése, kulturális és közösségi programjaik népszerűsítése a háromszéki lakosság körében. 

A civil szervezetek napjának megrendezése egy rég megfogalmazott igénye a háromszéki civil 

szervezeteknek, amelyre eddig még semmilyen formában nem került sor. Egy 2010-es felmérésből kiderült, 

hogy a helyi lakosság alig vagy csak részben ismer egy-egy civil szervezetet, minden 10-ik személy vesz részt 

egy önkéntes akcióban. Programfelépítése előkészítés regisztráció és szervezés, rendezvény 

megszervezése, szakmai nap, civil szervezetek bemutatkozása, önkétes nap. Eredmények 50 civil szervezet 

bemutatása, 10000 fő részvétel a civil napon, 100 civil képviselő részvétele a szakmai napon, előtérbe kerül az 

önkéntes munka fogalma, kaláka szelem, egy újabb háromnapos hasznos rangos rendezvénnyel gazdagodik a 

város kulturális élete, a város lakosai könnyebben kaphatnak információkat bizonyos kérdésekben, mint 

szociális ellátás, otthoni betegápolás.

111 8421391 0810 849 191 278 891 570 300 200 000
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Abrudbányai 

Magyar Kulturális 

Egyesület

Abrudbánya

Az Abrudbányai Magyar 

Közösség Napja – Erdélyi 

hagyományőrző táncok 

interetnikus fesztiválja

A  már másodszorra szervezendő kulturális rendezvény megvalósítása hasznossá válhat nemcsak a város kis 

létszámú magyarságára nézve, hanem az általános értelemben vett városi közösségre nézve is, sőt az egész 

vidékre jó hatással lenne. Célunk az, hogy Abrudbánya magyarságának életében megállítsuk az asszimiláció 

folyamatát, legalább olyan szinten, hogy magyar származását senki ne érezze hátrányosnak. Véget szeretnénk 

vetni annak az általánossá vált átkos gondolkodásnak, hogy a helyi magyarság beolvadásra van kárhoztatva. 

Egyesületünk ezzel a céllal született meg és ennek érdekében szeretne rámutatni egy olyan hagyományőrző 

kulturális program fontosságára, amelyben nem elhatárolódni szeretne, hanem inkább az egyre gazdagabb és 

sokszínűbb  interkulturális viszonyok ápolását tűzné ki céljául. Ilyen értelemben kapna helyet a programban a 

magyar mellett a román és a szász népi muzsika és tánc valamint a gulyás és a kürtöskalács mellett a bálmos 

és a miccs.Egy olyan nap megünneplését tervezzük, melynek megvalósítása esetén az öntudat, a felelősség, a 

kölcsönös tisztelet, minden a maga helyére kerülne.

A kulturális program 11 órától kezdődik a református templomban:Istentisztelet, előadások, orgona- és 

kóruskoncertek.Ezt követi egy festmény- és fénykpkiállítás megnyitása, majd egy rövid séta Abrudbánya 

történelmi közpöntjának bemutatására . 14 órától gulyás és bálmos kostolás, majd a hagyományörző 

tánccsoportok lépnek fel.Az est folyamán magyar és román könnyűzene koncertek lesznek.

111 8421341 0411 1 680 600 1 680 600 543 000 250 000
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ARANKA 

GYÖRGY 

Alapítvány

Marosvásárhely

A LÁTÓ Irodalmi Színpad 

decemberi 

rendezvényének, a 2011-

es Látó-nívódíjak 

kiosztása valamint, az 

ARANKA GYÖRGY 

Alapítvány működési 

költségeinek részleges 

támogatása

Az Aranka György Alapítvány a Látó szépirodalmi folyóirat pályázatainak lebonyolítója, támogatója.Az 1991-től 

működő Látó Irodalmi Színpad a kortárs magyar szépirodalom népszerűsítését és megismer-tetését tűzte ki 

célul 2011-ben is, az ott fellépő írói műhelyek, hazai és határon túli magyar lapok, kiadók, kulturális 

szervezetek, különféle szerzőgárdák bemutatásával és egyéni írói estek rende-zésével.Az utóbbi három évben 

rangos írói műhelyek, szerkesztőségek és szerzők léptek föl.Húsz év alatt mintegy 150 alkalommal került 

megrendezésre a Látó Irodalmi Színpad.A program célcsoportja elsősorban a magyar kortárs szépirodalmat 

szeretők és olvasók köre.A cél elsősorban a fiatal olvasóréteg megszólítása, a jövő olvasójának a nevelése. 

2011 decemberében a Látó-nívódíjak kiosz-tására kerül sor, amelynek keretében vers-, próza-, esszé- és 

debüt kategóriában díjazzuk folyó év legjobbnak ítélt szerzőit.A Látó-nívódíj mára a kortárs romániai magyar 

irodalom egyik legfontosabb kitüntetésének és elismerésének számít.Az elmúlt tizenkilenc évben sok jeles író, 

költő, valamint pályakezdő fiatal kapta meg.Látó-nívódíjat a lapban publikáló szerzők kapnak.Az idén 

decemberben tartandó díjátadó, mint mindig, most is a nagyközönség előtt történik.A díjhoz pénzjutalom (1.000 

RON honorárium) és egy-egy bronzplakett társul.A rendezvény célközönsége a költészetet, szépprózát és 

esszét szerető olvasóközönség, valamint kiemelten a fiatal alkotók és irodalombarátok.

111 8421341 0410 986 985 419 656 567 329 250 000
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Karácsony János 

Alapítvány

Gyergyószentmikl

ós

Elhull a virág, eliramlik az 

élet; XXII. Őszi 

Szavalóverseny - 2011

Az idén XXII.alkalommal kerül megrendezésre népszerű szavalóversenyünk(immár hagyományosan november 

első hétvégéjén),amelyen 11-12 erdélyi és 2-3 magyarországi középiskola legtehetségesebb versmondói 

vetélkednek.Céljaink:a versmondásban való önkifejezés művelése,költőink őszi tematikájú lírai 

gyöngyszemeinek népszerűsítése,a művészi igényességre való nevelés,a tehetséges diákok önbizalmának 

növelése.Programunk péntek délután veszi kezdetét;a vendég- és a házigazda szerepét betöltő diákok 

közösségteremtő játékok keretében ismerkednek,ezzel párhuzamosan a kísérő-felkészítő magyartanárok 

szakmai találkozójára kerül sor.Szombat délelőtt 9 órától kezdődik a verseny a gyergyószentmiklósi Salamon 

Erno Gimnázium Dísztermében.A döntőbe jutott versenyzők két korcsoportban(IX-X és XI-XII.-esek)mérik 

össze tehetségüket egy-egy általunk kötelezővé tett,őszi tematikájú verssel és egy-egy szabadon választott 

lírai művel.A szavalókat egy,a színészekből,költőkből,újságírókból és magyartanárokból összetevődő héttagú 

zsűri bírálja el.Korcsoportonként 3-3 fődíjat,de közönségdíjat és dicséreteket is osztunk ki.Délután a szavalók 

és a zsűritagok találkozójára kerül sor,ahol a diákok személyesen kikérhetik a zsűri szakvéleményét.A nap 

táncesttel zárul.Az ősz tematikája mélyen megérinti a fiatalokat is(Gyergyóból mintegy 40 diák jelentkezik az 

eloválogatásra);A rendezvényen szerzett tapasztalatok sok esetben meghatározóak, a résztvevő diákok 

jórészt színi, vagy magyartanári pályát választanak.

1101 8421331 0210 243 000 38 800 204 200 150 000
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Váróterem Projekt 

Egyesület
Kolozsvár

A Váróterem Projekt 

erdélyi turnéja, és 

működési támogatása

A Sorsjátékkal Tejúton turnésorozat keretén belül két sikeres előadásunkat - az Ismered a Tejutat? és a 

Sorsjáték (Faites vos jeux!) címűt – mutatnánk be olyan városokban, ahova az alternatív színház frissessége 

még nem jutott el. Konkrét meghívásaink vannak Temesvárról, Kézdivásárhelyről, de színházilag izolált 

városokból is, mint Brassó, Nagyenyed és Zilah. Célcsoportunk nem csak a színházi közönség; olyan 

rétegeket is meg akarunk szólítani, akik eddig a színházat luxusnak, vagy épp haszontalan időtöltésnek vélték. 

Mindezt utcai performance-ok, közvetlen megszólítás, osztálytermi előadásrészletek által szeretnénk elérni. A 

program legfőbb tevékenysége az előadások utaztatásának megszervezése, illetve az alternatív 

közönségszervezési módszerek kiaknázása, egy új társadalmi réteg megszólításának az érdekében. 

Programunk másik része a Váróterem Projekt Színházi Társulat folyamatos működésének biztosítása. Célunk 

egy olyan stabil anyagi alapokon működő társulat kiépítése, amely állandóan magas színvonalon tud jelen lenni 

a magyar- és ezen belül az erdélyi színházi világban, s amely alternatív jellegénél fogva a klasszikus színházak 

számára elérhetetlen rétegeket tud megszólítani. Ennek elérésében állandó próbatermet és irodahelyiséget 

bérelnénk. Állandó anyagi kiadást jelent az előadások reklámanyagainak (plakát, szórólap, médiapartnerségek) 

finanszírozása, kommunikációs költségek.

111 8421341 0410 740 500 265 500 475 000 250 000
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Bihar Megyei és 

Nagyváradi Civil 

Szervezetek Szöve

Nagyvárad

Magyar Kultúra Ünnepe 

Nagyváradon  és Biharban 

2012

MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE 2012

XII. rendezvénysorozat

2012. január 8- február 5.

A Magyar Kultúra Napját Nagyváradon 2001-ben kezdeményeztük és elsőként ünnepeltük meg egész Erdély 

szintjén. Később programsorozattá nőtt, amely a határ mindkét oldalán több helyszínen, főleg Nagyváradon és 

Berettyóújfaluban zajlott. 

A rendezvény Biharország magyar közösségének egyik kiemelt eseménye lett, amely hatással van identitására 

és önbecsülésére. A program célja a jeles nap közös bensőséges megünneplése, a civil szféra, az egyház, és 

az önkormányzat magyar intézményei és képviselői által. 2012-ben a rendezvény az egész térség 

magyarságát érinti, tehát valódi közösségépítő és érték felmutató jellegű lesz. A négy hét alatt összesen 10 

rendezvényre kerül sor, Nagyváradon és Berettyóújfaluban és több településen a határ mindkét oldalán, 

melyekben szövetségünk főszervezőként, vagy partnerként lesz jelen. A nagyváradi Tibor Ernő Galériában 

képzőművészeti kiállításra, az Ady Endre Líceum dísztermében könyvbemutatók, előadások és kulturális 

műsorok, zenei események, kulturális szimpóziumok kapnak helyet a programban. Utóbbi fő témája a magyar 

kultúra jelenlegi helyzete lesz, mivel annak idején ezzel kezdtük el a rendezvénysorozatot. Több eseményre is 

sor kerül majd a BINCISZ  a váradi várban lévő termében, ahol kiállításokat, előadásokat, illetve találkozókat 

szervezünk. A program 10 rendezvényén összesen mintegy 2500 résztvevőre számítunk, számos kiemelkedő 

meghívott részvételével.

111 8421341 0410 325 000 32 500 292 500 200 000
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Kovászna Megyei 

Magyar Ifjak
Sepsiszentgyörgy

Pro Historia 

rendezvénysorozat

A Pro Historia egy négy fejezetből álló rendezvény, amely egy előadássorozatot tartalmaz előadókkal, a 

koncepciót pedig egy fotóverseny, egy rövidfilm-verseny és egy esszépályázat egészíti ki (téma: 550 éve 

város Sepsiszentgyörgy)

A rendezvény időpontja: 2011. augusztus 20 - 2011. december 10.

Helyszínek: Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Barót, Kézdivásárhely

Célok: öntudaterősítő programok és versenyek szervezése, főként fiatalok számára, minél több résztvevő 

bevonásával (1275 személy). 

Indokoltság: a közösségi élet hiánya, a hagyományoktól való eltávolodás, értéktelenedés zsákutcájából meg 

kell találni a kivezető utat. 

Elsődleges célcsoport: a fiatalok, akik ellátogatnak az előadásokra, a versenyek pedig alkalmat nyújtanak 

tehetségek felfedezésére. Az elõadások alkalmat teremtenek arra hogy az ifjabb nemzedéket nevelni, oktatni 

tudjuk a kultúrájára és a történelmére.

Másodlagos célcsoport: tapasztalt fotósok, filmrendezők akik az utólagos véleménynyilvánítás során  

átadhatják tapasztalataikat a versenyeken résztvevő fiataloknak. Értelmiségiek, tanárok más kutatók.

Harmadlagos célcsoport: a partnerszervezetek, a kiállításokra, filmvetítésekre ellátogató személyek, 

meghívottak, akik megtekintik a fényképeket.

Az előadások tematika szerint több csoportra oszthatóak: helytörténeti vonatkozású előadások, melyek a 

székelység határvédő szerepét hangsúlyozzák, intézményépítés és -fejlesztés, magyar identitástudat, közéleti 

témává váló történelmi esemény tisztázása

1101 8421331 0110 440 000 40 000 400 000 300 000
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Jókainé Laborfalvi 

Róza Alapítvány
Sepsiszentgyörgy

A Cimborák Bábszínház 

Dél-Erdélyi 

szórványmagyar 

turnéjának 

megszervezése

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház tagozataként működő Cimborák Bábszínház feladatának tekinti az 

egész Dél-Erdélyi régió gyerekközönségének bábelőadásokkal való ellátását, hiszen földrajzilag ez az a 

magyar bábtársulat, amely leginkább lefedheti ezt a vidéket. Így  a bábtagozat már háromszor szervezett 

sikeres turnésorozatot Dél-Erdély szórványmagyar helységeiben – Négyfalu (Brassó megye), Brassó, 

Fogaras (Brassó megye), Alsórákos (Brassó megye), Kőhalom (Brassó megye), Segesvár (Maros megye), 

Medgyes (Maros megye) és Nagyszeben. Ebben a térségben nem, vagy csak nagyon ritkán fordulnak meg 

hivatásos magyar színházi társulatok. Célunk olyan helységeket megcélozni, ahol már évek óta nem lépett fel 

magyar nyelvű hivatásos színház és terveink szerint szeretnénk eljutni Erdély legdélebbre fekvő Magyar 

közösségeihez is A Zsil völgyébe Déva,  Lupény illetve Petrozsény városokba. A turnésorozat tapasztalatai 

szerint szinte küldetésnek tekinthető, hogy ezekre a településekre bármilyen eszközökkel eljuttassuk a magyar 

nyelvű kultúrát. Így 2011 október16 és 28 között újra meg szeretnénk ismételni a turnésorozatot, a Benedek 

Elek: A szegény ember királysága című bábelőadásunkkal. A turné állomáshelyei –  Fogaras,  Nagyszeben, 

Déva, Lupény, Petrozsény, Alsórákos, Kőhalom, Homoróddarócz, Segesvár és Medgyes. Meggyőződésünk, 

hogy bármilyen anyagi nehézségek árán is folytatni kell, újra meg újra el kell juttatni ezeknek a régióknak az 

embereihez a magyar nyelvet és magyar kultúrát.

112 8421341 0411 762 000 185 200 576 800 350 000

2011. 07. 14. 23



Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi Erdélyi nyílt pályázat támogatottairól 2. 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)

Rendelkezésre 

álló saját vagy 

egyéb forrás 

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0136-

2011-06-12

Pusztinai Házért 

Egyesület
Pusztina

II. „Lackó Katalin” 

Népdalverseny, és a II. 

Pusztinai Szavalóverseny

Idén a 8. alkalomhoz érkezik a Szeret menti Népdalvetélkedő, amelyen minden csángó falu képviselteti magát 

akár több kategóriában is. Az eddig zajlott 7 versenyen a pusztinai énekes diákok kiemelkedően teljesítettek. 

Ahhoz, hogy minél ügyesebb énekesek képviseljék Pusztinát az évek folyamán helyi szinten is megrendeztük a 

selejtezőt, tavaly először hivatalosan is, nevet is adva a versenynek Pusztina egyik kiemelkedő énekese, 

adatközlője emlékére: Lackó Katalin Népdalverseny, amely versenyt Katalin-napon vagy a közelébe eső 

hétvégén szervezünk.

A Frumószai Szavalóverseny is az iskolai és iskolán kívüli magyar nyelvet tanuló gyerekek versenye, itt is 

korkategóriákban versenyeznek a gyerekek, és itt is a pusztinai gyerekek kiemelkedően teljesítenek. A helyi 

selejtezőt, szavalóversenyt a Mikulás-nappal szoktuk egybekötni, így a gyerekek nemcsak az őszes jóságos 

öregtől várnak ajándékot, hanem ők is megajándékozzák a társaikat, szüleiket, vendégeinket tudásukkal, tanult 

verseikkel.

Mindkét verseny győztesei a pusztinaiakat - az oktatást, az egyesületet - képviselik a regionális versenyeken, 

majd az országos vagy a nemzetközi összemérettetéseken. Népdalénekeseink a szatmárnémeti Hajnal akar 

lenni népdaléneklési versenyen is első helyen végeztek az utolsó két alkalommal. Ezért is tartjuk fontosnak, 

hogy minél jobban felkészüljenek, és a legjobbakból a kiemelkedő diákok képviseljék Pusztinát. A 

felkészítésükről Nyisztor Ilona népdalénekes és Bilibók Jenő magyar tanár gondoskodik.

112 8421331 0711 600 710 20 065 580 645 150 000
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Kazun 

Közművelődési és 

Közéleti Egyesület

Kászonaltíz

A Kazun Közművelődési 

és Közéleti Egyesület 

működési költségeinek 

támogatása

Egyesületünk 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy olyan kulturális és oktatási tevékenységet folytasson 

Kászon vidékén, amely elsősorban a fiatalok nemzettudatát és kulturális identitását erősíti. Kötelességünknek 

tartjuk a kulturális hagyományok és értékek megőrzését, továbbéltetését, hiszen ez a fiatal generáció helyben 

maradásának egyik záloga. A közel 10 éves tevékenysége alatt a Kazun egyesület számos kulturális 

programot bonyolított le. A térségben az egyesület által kezdeményezett kulturális programok jelentik az 

egyetlen lehetőséget a fiatalok számára, hogy kulturális identitásukat megőrizzék, értékeiket ápolják, tiszteljék 

és a közösséghez való tartozásuk megerősödjön.

2011-től kezdődően tevékenységünket bővíteni tervezzük a helyi igényeket figyelembe vevő új és változatos 

programokkal: kulturális örökség és néphagyományaink digitalizálása, közkinccsé tétele és ez által a közösség 

bevonása az európai kulturális körforgásba; felnőttképzési tanfolyam, szociális ösztöndíjprogram és tanórán 

kívüli oktatási tevékenységek indítása. Prioritást jelent ebben az évben az önkéntesek bevonása, 

partnerkapcsolat és kommunikáció kialakítása szakemberekkel, kulturális és oktatási szervezetekkel, 

intézményekkel és döntéshozókkal.

A bővülő feladatok igénylik, hogy az egyesület 1 részmunkaidős alkalmazottat foglalkoztasson.  A 2011–2012-

es évre a személyi jellegű kiadások és az eszközbeszerzés jelentik az egyesület legnagyobb költséghányadát.

111 8421341 1110 701 000 135 000 566 000 200 000
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Marosvásárhely 

Felsővárosi 

Református 

Egyházközség

Marosvásárhely

IV. Vakációs Bibliahét és 

Borszéki táborozás 2011 

jún. 20-28.

A Vakációs Bibliahét a KOEN Alapítvány nagysikerű programja, amely évente mintegy 30 000 kárpátmedencei 

magyar vallásóráskorú és ifjú számára kínál tartalmas szünidei elfoglaltságot. 2008 nyara óta elöregedő 

tagságú egyházközségünkben is rendszeresen megszervezzük a Bibliahetet, amelyen naponta átlag 50-60-an 

vesznek részt. Egyházi alkalmazottak, szülők és önkéntes fiatalok segítenek a napi tevékenységek 

lebonyolításában. A VB nálunk megszokott időpontja a tanévzárás utáni hét, a nyári napforduló időszaka, amely 

alkalmat kínál a központilag kiadott/ajánlott téma mellett magyar nemzeti és keresztyén hagyományok 

felelevenítésére ( pld. Szent Iván éj, Péter-Pál ). Az idei &quot;Vigyázz, kész, rajt!&quot;-jelszóval kiadott 

kerettörténet a bibliai Gedeon katonáinak hősiességétől, az Irgalmas Samaritánus lovagiasságától elindulva 

ismerteti meg a gyerekeket a Hit Hősei, a középkori betegápoló lovagrendek világába, Nagy Magyarok ( Szent 

Erzsébet, Batthyány Strattmann László ) és egyetemes keresztyén Példaképek ( Henry Dunant, Albert 

Schweitzer ) erényes életével. A hét munkanapjain 9-14 óra között tartandó foglalkozásokat követően 

vasárnap a gyerekek ünnepélyt tartanak a templomban, majd a jutalomtáborozás következik Borszéken, a 

borvizéről, természeti szépségeiről nevezetes székely fürdővároska református egyházi nyaralójában. 

Tekintve, hogy Gyülekezetünk cserkészei is résztvesznek a programokon, találkozót szervezünk a borszéki 

cserkészekkel és ifjú önkéntes tűzoltókkal.

111 8421391 0510 320 000 192 000 128 000 100 000
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Udvarhelyi Fiatal 

Fórum
Székelyudvarhely

A Siculus Ifjúsági Ház és 

az Udvarhelyi Fiatal 

Fórum kulturális 

programjai és működése

Az Udvarhelyi Fiatal Fórum létezésének több mint 21 évében ifjúsági rendezvények sokaságát szervezte, 

értékteremtő és hagyományőrző események sorát honosította meg Székelyudvarhelyen. Mindezek mellett 

alkotóan vették ki részüket a fiatal fórum tagjai az országos rendezvényekből is, a 90-es évekbeli Erdélyi 

Diáktalálkozók, a későbbi Erdélyi Folk- és Néptáncnapok, valamint a jelenlegi Bálványosi Nyári Egyetem is az 

UFF-os fiatalok segítő hozzájárulásával valósultak, illetve valósulnak meg.

Jelen projekt a Siculus Ifjúsági Ház és az Udvarhelyi Fiatal Fórum tevékenységét és fenntarthatóságát 

biztosítja, annak érdekében, hogy a jövőben a városunkban működő középiskolák és a helyi civil szervezetek 

rendezvényeinek színvonalas megvalósítási lehetőségeket biztosítsunk. Az elmúlt évek során közösségi 

események színes skálája talált otthonra intézményünkben, melyek sora terveink szerint tovább színesedne és 

sokasodna (drogprevenciós előadások, Rendhagyó Tanórák, iskolák vetélkedői, Diáknapok, évzáró 

ünnepélyek, táncházak és táncbemutatók, amatőr színjátszó találkozók, konferenciák).

Az ifjúsági kulturális intézményünk teljesen önfenntartó, hisz nem kapunk működési támogatást sem a helyi, 

sem az országos költségvetésekből. Ennek alapján ifjúsági szervezetünknek folyamatos kihívást jelent a 

működés feltételeinek biztosítása. Jelen pályázat pozitív elbírálása esetén tevékenységük akadálymentesen 

folytatódik a jövőben, programkínálatunk bővítésére és színesítésére is lehetőség adódik.

111 8421341 0610 820 000 250 000 570 000 400 000
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KOVÁCS 

ANDRÁS FÚVÓS 

EGYESÜLET

Réty

XX.MEGYEKÖZI 

FÚVÓSTALÁLKOZÓ 

NEMZETKÖZI 

RÉSZVÉTELLEL

a XX. Megyeközi Fúvóstalálkozó Nemzetközi részvétellel című pályázat egy már huszagik alkalommal 

megszervezésre kerülő nagyszabású rendezvény mely az Erdélyi fúvószenei hagyományok ápolása mellett a 

rétyi hét évtízedes fúvószenei élet folytonosságát annak fejlődését és nemzetközi kisugárzását is szolgálja. 

Rétyen működik a Romániai Magyar dalosszövetség fúvóstagozata mely évenként szervez fórumot és képzést 

a magyar zenekarvezetőknek és fenntartóknak.

Mivel a képzést mindig a találkozó előtti héten szervezzük éppen azzal a céllal, hogy a képzés résztvevői jelen 

legyenek fontos mozzanata az erdélyi fúvószenei életnek . A rétyi nagy multú fúvószenei hagyományok arra 

késztetnek, hogy évente rangos  rendezvényt szervezzünk erdélyi, anyaországi és más külföldi együttesek 

részvételével. A rendezvényt egy nagy szervezési és médián hirűl adott információ előzi meg melynek kapcsán 

nagyszámú érdeklődő van jelen a rétyi találkozón. Az erdélyi fúvószene igazi ünnepe ez melyet szakmai 

kiértékelő követ és melynek mottója&quot; merre tart az erdélyi magyar fúvószene&quot;. Meghivott 

zenekaraink a kötelező számok melett szem előtt kell tartsák ebben az évben Liszt Ferenc alkotásait tekintettel 

a Liszt évre. Igy fölkértem agyaországi zenekarokat, hogy müsorukon Liszt mű is szerepeljen. Mint a Romániai 

Magyar Dalosszövetség rendezvénye is évről -évre jelen van a szövetség vezetősége és szakemberek az 

edrélyi zenei élet külömböző területeiről. Rendezvényünk az erdélyi magyar közművelődés fontos szelete.

111 8421341 0410 2 670 000 2 170 000 500 000 200 000
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Lövey Klára 

Közművelődési 

Egylet

Máramarossziget

A Lövey Klára 

Közművelődési Egylet 10 

éves évfordulójának 

lebonyolítása

A Lövey Klára Közmővelődési Egylet 2001 szeptemberében lett bíróságilag bejegyezve és kezdte el 

működését. Az elsődleges cél az önálló magyar oktatás újraindítása Máramarosszigeten. Ez, mint látható, meg 

is valósult. Az Egylet pályázatokkal segítette és segíti a Líceum felszereltségének és működési szintjének 

javítását. Figyelembe véve a tényt, hogy szeptemberben lesz 10 éve hogy létezünk és működünk, ez 

alkalommal szeretnénk pár programot szervezni és lebonyolítani, ami a következőkből lesz összeállítva: rövid 

történeti bemutatás képekben és szavakban, majd az aktívan résztvevő alapítótagok és tagok oklevéllel való 

kitüntetése, amely oklevél mellé egy emlékkönyvet szeretnénk összeállítani és kinyomtatni. A fent 

felsoroltakhoz kérnénk pénzbeli segítségüket.

111 8421331 0211 185 860 0 185 860 150 000
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Romániai Magyar 

Népmüvészeti 

Szövetség

Csikszereda

Romániai Magyar 

Népművészeti Szövetség 

részére működési 

támogatás

A Romániai Magyar Népművészeti Szövetség 1995-ben alakult, a kezdetekre jellemző lelkesedéssel 89 

személy beíratkozásával. A szövetség 16 éves fennállása alatt folyamatosan bővült, ma már 200-nál  több 

aktív tagja van az egész Erdély területén megtalálható 20 tagszervezetben, míg a törzskönyv szerint a tagok 

száma megközelíti az ötszázat. A tagszervezetek kordinálása és saját tevékenysége, anyagi támogatás 

hiányában egyre nehezebb körülmények között történik. Megfelelő stratégiával és kellő hozzáállással és 

szervezési intézkedésekkel, terepmunkával, fenntartható a meglevő taglétszám, sőt bővíthető is. 

E cél érdekében E-hírlevelet küldünk tagjainknak, amelyben közöljük az őket érintő témákat.  Szándékunk van 

minél több erdélyi népművészt felkútatni és alapvető információkkal ellátni, ugyanakkor feltérképezzük a tárgyi 

népismeretek és az azzal összefüggő területek potenciális előadóit, akiket úgyszintén körlevélben informálunk 

sajátos problémáink megismerése és előadásaik dokumentálása érdekében. Ugyanakkor kéthavonta 

regionális találkozókat szervezünk a tagszervezetekkel partnerségben, ahol szakmai előadásokat tartunk és a 

témát a vezetés és tagok felelősége oldaláról közelítjük meg. Pályázatunk a fent emlitett tevékenységekhez 

szükséges anyagi fedezetet biztosítaná:  megbízási dijak, irodaszerek, kommunikációs -, utazási-, szállás- és 

reprezentációs költségek. Sok a megoldandó feladat, de reméljük, hogy a működési támogatás által kis részét 

tervünknek teljesíthetjük.

111 8421341 1110 621 750 29 500 592 250 150 000
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Bartók Béla 

Alapítvány
Temesvár

Temesvári magyar Játszó- 

és alkotóház

Magyar nyelvű tartalmas szabadidőprogramként indult 2009 végén a temesvári játszó- és alkotóház. A 

programra minden hónap utolsó szombatján kerül sor, számtalan lehetőséget nyújtva a gyerekes családoknak 

a kulturált foglalkozásra. A programban számos pedagógus, képzőművész, színész, diák vesz részt, akik 

önkéntesként vállalják a műhelyek vezetését és szervezését.  A Játszó- és alkotóház mindig egy adott témára 

épül az évszaknak valamint a nagy ünnepeknek megfelelően. Így került az elmúlt tanévben  megszervezésre a 

Hívogató, a Tarka-barka őszi, a Mikulásváró, a Karácsonyi, a  Farsangoló, a Tavaszváró, a Húsvét, az Anyák 

Napi, a Gyermeknapi valamint a Vakációs Játszó- és alkotóház. A tartalmas szabadidő foglalkozás mellet a 

program bővíti a magyar nyelvhasználati lehetőségeket, alkalmat ad a tehetséges kisdiákok felfedezésére, a 

magyar tannyelvű oktatási intézmények megismerésére valamint a magyar közösséghez való tartozás 

élményének megtapasztalására. Egy-egy programra mintegy 70 gyerek és hozzátartozója jön el. A programról 

bővebben a http://jatszohaz.bartok.ro/jatszohaz.php lehet tájékozódni. 

A pályázat célja a program működéséhez szükséges fogyóeszközök, eszközök, játékok beszerzése valamint a 

népszerűsítő anyagok sokszorosítása.

A pályázat időtartama: a 2011. szeptember- 2012 február

Célcsoport: 0-10 éves korú magyar vagy nyelvileg vegyes családokból származó gyerekek és családjaik.

A pályázati támogatásból 6 hónapig működhet a program.

111 8421331 0611 330 000 110 000 220 000 150 000
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Szatmárnémeti 

Magyar 

Demokrata Ifjak 

Szövetsége

Szatmárnémeti
Szatmárnémeti MADISZ 

működése

A Szatmárnémeti Magyar Demokrata Ifjak Szövetsége (MADISZ) 22 éves tevékenysége alatt igyekezett 

tartalmas időtöltéssel szolgálni - elsősorban kulturális és oktatási téren- az ifjúság (fiatalok és gyermekek) 

számára. A gyermek rendezvényeink által, a gyermekeket sikerült a mozgalmi élet színterére vinni. Elsődleges 

célunknak a jövő nemzedék nevelését tekintjük, ezért rendezvényeink nagy része gyermekeknek szól. 

Társadalmunk rákfenéje a családi kötelékek szorításának gyengülése. Pénzközpontú napjaink családjai nem 

fektetnek hangsúlyt, gyakran önhibájukon kívül, a sok évtizedes hagyományok átörökítésére. A Szatmárnémeti 

MADISZ felismerte, hogy értékvesztett világunk egyik túlélési formája a családi élet újraélesztése. Az 

&quot;Ünnepváró&quot;-k létrehívó alapgondolata is ez volt, megismertetni a gyermekekkel az ünnep igazi 

varázsát. Rendezvényeink önkénteseink révén valósulnak meg, akik zömében szakmailag elhívatott 

pedagógusok vagy középiskolai diákok. Rendezvényeink a következőek: játszóházaink-gyermekek és szüleik 

részvételével: I. Március 15.(500 fős), XII. Húsvéti (500 fős) és XI. Karácsonyi (500 fős) Ünnepváró, XXII. 

Gyermeknap (3000 fős)-gyermekek és szüleik részvételével; Csángó Gyermekek VII. Anyanyelvi tábora (50 

fős, 8 napos)-csángó gyermekek részvételével; XII. Angol (gyermek nyelv) Tábor (100 fős, 7 napos); XV. 

Kézműves és Néptánctábor (150 fős, 7 napos), Folk Színpad-Partiumi Magyar Napok (140 fő néptáncos  

fellépő és 500 néző).

111 8421341 0610 812 165 235 204 576 961 100 000
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Magma Kortárs 

Közeg Egyesület
Sepsiszentgyörgy

A Magma Kiállítótér 

működésére és 

programjaira

A sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, 2010 április 1-én nyitotta az első tárlatát. Azóta 

mintegy 16 kiállítást és számtalan szakmai beszélgetést rendezett amelyre több mint 5 500 néző volt kíváncsi. 

Civil szervezetként a tevékenységünket nagyban befolyásolja a kiszámítható támogatások léte és mértéke. 

Jelen pályázatunkkal három nagyon fontos program és működési költségre pályázunk:

1. A pillanatnyilag (2011. június 10 – július 15.) látogatható BAÁSZ Imre akcióművészetét és installációit 

bemutató kiállítás füzet katalógusának nyomdaköltségeire. Amely illeszkedne a Magma által korábban kiadott 

és későbbiekben tervezett kiadványaihoz, amit év végén egy közös borítóval is (kb. 9 különböző kiállítás 

kiadványával közösen) publikálunk az előző évhez hasonlóan.

2. A 2011. november 2–30. között megrendezésre kerülő BUKTA Imre első erdélyi egyéni kiállításának a 

műtárgy szállítási, biztosítási  költségeire.

3. Hangosító berendezésre, amelynek a hiányát már többször is jelezték a látogatók, akik megnyitókon, 

szakmai beszélgetéseken, konferenciákon stb. nem mindig hallották a meghívott elméleti szakembereket, 

alkotókat stb.

111 8421341 0410 1 682 553 1 147 462 535 091 250 000
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Gyimesi 

Hagyományőrző 

Egyesület

Gyimesközéplok

Gyimesi csángó 

hagyományőrző ház 

működtetése

Gyimesközéplokon 1934-ben egy hagyományos stílusú községházát építettek, melyet 1937-ben kibővítettek. 

Ez az épület, miután az évek során többféle rendeltetése is volt, romos állapotban, de stílusát megőrizve ma is 

a község tulajdonát képezi. 2007 május 30-án az önkormányzat átadta az épületet a kultúrigazgatónak és a 

már tevékenykedő egyesületi tagoknak azzal a céllal, hogy ott egy hagyományőrző házat hozzanak létre. A 

munkálatok elkezdődtek önerőből és 2010 szeptember 25-én megnyílt a Hagyományőrző Ház, a 

gyimesközéploki tudás háza öt szobával, melyből három hagyományosan van berendezve. Itt folyik a népi 

kismesterségek oktatása. Tervben van a ház további bővítése, a tetőtér kiépítése is. A hagyományőrző ház 

működtetéséhez szükség lenne egy alkalmazottra, aki oktat, szervez és ellátja a gyűjteménykezelői feladatokat, 

valamint folyamatosan tartja a kapcsolatot a térség iskoláival, tánccsoportjaival, énekeseivel és zenészeivel. 

Továbbá nagy szükség volna egy számítógépre  és telefon-internetkapcsolatra az adminisztrációval járó 

levelezések lebonyolítására és adattárolásra, egy digitális fényképezőgépre, a közművelődési munkánk 

dokumentálására, gyűjteményünk nyílvántartására. A legszükségesebb utazások lebonyolításához, elsősorban 

a régió szétszórt településein élő tagjainknak, rendezvényeink résztvevőinek szállításához szükséges 

üzemanyagköltségek fedezésére lenne igen nagy szükség, valamint a mesterségek oktatásához szükséges 

anyagok (bőr, fonalak) költségeinek fedezésére.

112 8421341 0711 8 890 000 290 000 600 000 150 000
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Szentgericei 

Református 

Egyházközség

Szentgerice
Regionális egyházmegyei 

ifjúsági tábor

A Küküllői Református Egyházmegye Nyárád menti régiójában található gyülekezetek ifjúságát szeretnénk egy 

közös ifjúsági táborba összegyűjteni a projekt alkalmával. Az év elején elindult egy közös ifjúsági istentiszteleti 

alkalom,amit minden hónapban megtartunk, és ahol nagyszerű kapcsolat alakult ki a a gyülekezetek fiataljai 

között. Ennek a kapcsolatnak, közösségnek a megerősítése lenne ez a nyári tábor. Több gyülekezet ifjúsága 

jelezte már, hogy részt szeretne venni, úgy mint Márkod, Havad, Nyárádszentimre, Nagyadorján, Nyárádselye, 

Szentgerice, de további közösségek fiataljainak a jelentkezését is várjuk.

A hét folyamán közösségépítő, anyanyelvápoló, hitmélyítő,nemzeti identitástudatot erősítő programokra kerül 

majd sor, mindezt nagy közösségben és csoportos foglalkozások során szeretnénk megvalósítani. De 

lehetőség lesz túrázásra sportolásra, túrázásra és kikapcsolódásra is. Segíteni szeretnénk a fiataloknak 

tanácsadással és konkrét felkészítéssel a pályaválasztás kapcsán is.

Úgy gondoljuk, hogy tömbvidéken is nagyon fontosak az ilyen jellegű alkalmak a fiatalok számára. Mert egyre 

inkább elszigetelődnek az ifjak, csak a kocsmában vagy a diszkóban találkoznak egymással,és eléggé 

kilátástalan az életük, a jövőjük ezekben a Felső nyárádmenti falvakban. Mindenképp szükség van arra, hogy 

egymással intenzív és komoly kapcsolatban legyenek,és ez csak ilyen programok révén valósítható meg.

111 8421391 0510 1 690 000 1 100 000 590 000 150 000
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Ikafalvi 

Református 

Egyházközség

Ikafalva
Keskeny út ökumenikus 

fesztiválmisszió (VII. évad)

A Keskeny út ökumenikus fesztiválmissziós csoport azt vállalta magára, hogy előadások, bemutatók, kézműves 

foglalkozások, filmvetítés, láthatatlan színház által a fiatalok életébe belopja azokat a keresztyén értékeket, 

amikre egy egészséges társadalomban mindannyiunknak szüksége van.

Az ökumenéről sokat beszélnek. Kevés olyan hely van, ahol a gyakorlatban működik is. A Keskeny út 

fesztiválmissziós csoport egy ilyen hely, ahol római katolikusok, reformátusok, unitáriusok és evangélikusok 

együtt dolgoznak egy cél érdekében.

A csapatot a feladatra kiképzett önkéntesek alkotják. A kiképzéseket a fesztivált megelőző időszakban 

tartottuk.

A program céljai: 

- A történelmi egyházak valódi értékekeinek képviselete a diákok, fiatalok által látogatott fesztiválokon.

- Bemutatni a fiataloknak, hogy ugyanolyan hús-vér emberek, mint ök tudnak keresztényként élni és boldogulni.

- Lelki segélyt biztosítani az arra szorulóknak.

- Meghallgatni a fiatalok problémáit, és megfelelő helyre irányítani őket.

- Megmutatni a világnak, hogy istennel lehet élni és hogy ez jó.

Érintettek:

Közvetlenül érintettek:

- a Keskeny út sátorban tevékenykedő fiatalok,

- a fesztiválon résztvevö fiatalok

Közvetett módon érintettek: 

- az erdélyi (délvidéki) társadalom,

- a kisközösségek, ahonnan a fiatalok jöttek,

- a családok,

- a gyülekezetek, ahová a fiatalokat irányítjuk.

Helyszínek ahol a programok zajlanak:1. Tusványos (Tusnádfürdő) 2. EMI tábor (Gyergyószentmiklós) 3. 

Magyarkanizsai EMI tábor (Délvidék)

111 8421391 0510 741 725 316 231 425 494 350 000

2011. 07. 14. 27
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EBEN HAEZER 

EGYESÜLET
Lupeni

Zsilvőlgyi Magyar 

Kulturális Napok

A Zsilvőlgyi Magyar Kulturális napok fontos eseményt képeznek a helyi magyar kőzősségek életében.A VIII-ik 

kiadáshoz jutott esemény kiváló kulturális kinálatárol ismeretes. Idén a betervezett rendezvények ujból teret 

adnak a hagyományőrző előadásnak mely fénypontja a szüretibál, a szinpadi előadásnak ahol a magyar opera 

előadói vannak meghiva,záró előadásként egy korus előadás van betervezve ahol teret kap a Gizzela korus 

Várpalotarol és nem utolso sorban a Kecel város polgármestere ezuttal zongora előadómüvész minőségében. 

Nem véletlenül hagytuk a nyitó rendezvény leirását utoljára.A megnyitó napra egy szorvány konferenciát 

szervezünk remélhetáleg Szabo Csaba ujságiró támogatásával ahol az országos média bevonása kaput 

nyithat a szorvány élet megismerése felé és annak esetleges átértékelését generálná azok szempontjábol akik 

fontosnak tartják a kis kőzősségek életben maradását. A szorvány konferencia mottoja Létünk 

bizonysága.Vagyunk.és a mindennapi szorványéletre fog koncentrálni egyházi, oktatási és kőzősségi 

szempontbol .Ennek a rendezvénynek a fontosága abbol is kővetkeztethető hogy 4 város bevonásával tőrténik 

éspedig Lupény, Urikány,Petrozsény, Vulkán és Aninosza.Minden évben átlagban megmozdit rendezvényeire 

1000-1500 embert. Tapasztalatbol tudjuk azt hogy van igény erre a rendezvényre, a célcsoport magában foglal 

mindenkit kor, valás, felkászültségi szinttől függetlenül és hogy nagyon magas kőzősség ápitő hatása van.

112 8421341 0411 594 374 86 470 507 904 200 000
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Pro Castrum 

Bethlen Egyesület
Marosvásárhely

II. Keresdi Kulturális Nap - 

2011

2010-ben először került sor a Bethlen kastély területén a Keresdi Kulturális Nap megszervezésére, melynek 

keretében annak a 6 tábornak az erdeményeit mutattuk be, amelyek a nyár folyamán a kastély területén 

zajlottak.

Ebben az évben ezt a hagyományt szeretnénk folytatni, az ezévi nyári tevékenységek bemutatásával a 

keresdiek és a meghívottak számára.

Ebben az évben 3 szakmai gyakorlatot tervezünk a kastély területén és ezeknek az eredményeit szeretnénk 

bemutatni a kulturális nap keretében:

- tájépítész és kertészeti szakmai gyakorlat - a tavaly elkezdett munka folytatása - konkrét javaslatok a kert 

revitalizációjával kapcsolatosan

- régészeti kutatások - a Maros Megyei Múzeum segítségével régészeti kutatásokat fogunk végezni a kastély 

több pontján. Ezen kutatások eredményeit szeretnénk a közönség számára is megmutatni.

- építész-felmérő tábor - a tavaly elkezdett felmérés folytatása - falkutatás, geodéziai kutatás, epületbiológia, 

épületfizika és a kastély művészettörténeti tanulmányának az elkészítése

A kulturális nap keretében a következő programokat tervezzük:

:: szakmai bemutatók 

:: fényképkiállítás

:: zenés és-vagy színházi előadás

:: a régészeti kutatások eredményeinek bemutatása

A rendezvényt elsősorban a falu lakói számára szeretnénk népszerűsíteni, valamint a gyakorlatok 

résztvevőinek. Ezen kívül a helyi (megyei) sajtóban es internetes honlapokon is népszerűsítjük az eseményt.

1101 8421331 0410 648 000 188 996 459 000 300 000
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Zöld Nap 

Egyesület
Kézdivásárhely

Ember és természet - 

székelyföldi 

vándorkiállítás

2009 őszén egy fotópályázat sorozatot indítottunk útjára.   A pályázat témája a négy évszak Háromszéken.  

Pályázatonként Kovászna megye területéről több száz amatőr és profi fotós kapcsolódott be. Az eddigi 

tapasztalataink birtokában úgy gondoljuk folytatni kell a fotópályázatok szervezését. &quot;Ember és 

Természet&quot; címmel 2011 augusztus 13-án meghirdetjük fotópályázatunkat, lehetőséget biztosítva a más 

megyékben élő alkotóknak is.  A pályázat célja a fotósok művein keresztül felhívni a figyelmet az ember és a 

természet közötti szoros kapcsolatra annak szépségeire és értékeinknek megóvására. Programjaink nagy 

része Kézdivásárhelyen történik, így ez a vándorkiállítás egy nyitás lesz Székelyföld más települései felé is. 

Négy erdélyi településen mutatjuk be a kiállítást: Ojtoz, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és Kézdivásárhely. Az 

első megnyitóra 2011. szeptember 19-én az ojtozi Anselmo kastélyba kerül megszervezésre. Helyszínenként a 

legjobb beérkezett alkotások két hétig lesznek megtekinthetőek. A fotókiállítás megnyitója azonos forgatókönyv 

szerint fog zajlani. Az események során beszédet mond a Zöld Nap Egyesület elnöke, Ráduly Attila, a nyertes 

fotókat értékeli és összegzi, Nagy Lajos zsűri elnök valamint verset szaval Porczel Beáta rádiós műsörvezető. 

Az esemény színvonalát emelni fogja a Vasárnapi Iskolások Zenekara és az Üzenet együttes. A nyertes 

pályaművekből ismételten egy 2012-es forgatható színes falinaptárt készítünk.

111 8421341 0410 302 320 124 856 177 462 100 000
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Székelyudvarhelyi 

Művelődési Ház
Székelyudvarhely

KÉPZŐMŰVÉSZETI 

KIÁLLÍTÁSOK 2011.

A székelyudvarhelyi Művelődési Ház 12 éve évente közel 30 képzőművészeti kiállításnak ad helyet. Számos 

jeles alkotónak, a magyar képzőművészet nagyjainak, mint Kondor Béla ,Kubinyi Anna, Kusztos Endre vagy 

Nagy Pál.

Számos kiállításunk programszerűen valósult meg.

A Kondor Béla grafikai vagy akár a Kusztos Endre, Nagy Pál erdélyi grafikusok kiállításai.

Három független kiállítótermünkbe a művészet számos témája fordult elő, legfőbb súlypontok az értékmentés 

és az értékteremtés. A kortárs – alkotóművészet számtalan új technikával „előadásmóddal” ismertette meg a 

nagyszámú kiállítás látogatót. Intézményünk művészeti gyűjteménye is szépen gyarapszik. Számos egyéni, 

csoportos és gyűjteményes kiállításnak voltunk szervezői, társszervezői.

Együttműködésünknek köszönhetően számos kiállítást cseréltünk a következő intézményekkel:

Keszthely – Balaton Színház

Törökbálint – Munkácsi Mihály Művelődési Ház

Vác – Madách Imre Művelődési Központ

Tatabánya – Művelődési Ház

Békéscsaba – Kulturális Központ

Tihany – Művelődési Ház

Hajdúdorog – Görög Demeter Művelődési Ház

Szeretnénk minőségi előrelépést eszközölni. Pályázatunk célja, hogy az anyagi forrásokat megteremtsük a 

célunkhoz.

1. A kurátorokat honorálni lehessen, ne társadalmi munkában végezzék, az utazási költségeikkel is terhelve 

őket.

2. A kiállítást kísérő katalógust szeretnénk továbbra is kiadni, a források előteremtése igen nehéz volt.

Számos költséget sikerült saját erőforrásból, támogatásból biztosítani. A szervezési, bizonyos

111 8421341 0410 961 000 39 700 564 000 300 000
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Bástya Egyesület Vice Élet a mezőségen

A vicei Bástya Egyesület két csángó-szórványmagyar Kollégium működtetésén kívül felvállalta a régió kulturális 

életének fellendítését is. Mivel a vicei iskola a Mellyes völgy 5 falu(Vice, Magyarborzás, Mezőveresegyháza, 

Delőapáté, Kékes) gyermekeit oktatja, nagy  hangsúlyt fektetve a hagyományok megőrzésére, kulturális 

központ szerepet játszik ezen a vidéken.2009-ben megalakult a Színafű Néptáncegyüttes, melynek tagjai a 

vicei iskola diákjai.A Bástya Egyesület szervezésében évente részt vesz a kollégium csángó gyermekeinek 

csoportja, valamint a vicei és környékbeli gyermekek néptáncsoportja különböző hagyományőrző 

rendezvényeken, néptánctalálkozókon. Például 2009-2010-ben a Beszterce-i Örvendj ég nevű megyei 

karácsonyi ünnepélyen, Marosludason,  Várkudun, Bethlenben és Apanagyfaluban hagyományőrző 

rendezvényeken léptek fel, a magyarországi Lakiteleken néptánctalálkozón vettek részt, a vicei Hagyaték 

Népdal- és Néptánctalálkozón és felléptek a Csíkszentmártoni napokon.A Bástya Kollégium délutáni  

programjának  keretén belül a következő tevékenységek kerülnek lebonyolításra:1. Magyar nyelv oktatás-heti 5 

óra 2.Kézműves tevékenységek, hagyományápolás3. Magyarságtörténelem óra-heti 3 alkalom 4. 

Néptáncoktatás,népi gyermekjátékok-heti 1 alkalom 5. Mezőségi és csángó népdaltanítás-heti 2 alkalom

 Egyesületünk aktív szerepet vállal a vidéken túlnyúló régió kulturális életében is, egyik főszervezője a 

Hagyaték Népdal és néptánctalálkozónak,amely idén XVI-ik alkalommal volt megtartva.

112 8421341 0711 11 853 865 11 253 865 600 000 500 000
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Minerva 

Művelődési 

Egyesület

Kolozsvár

A Minerva Művelődési 

Egyesület működési 

költségeinek támogatása

A Minerva Művelődési Egyesület Kolozsvár, Napoca (Jókai) u. 16. szám alatti székházában működteti a 

Kolozsvári Magyar Média, Tudományos és Kulturális Központot, amely egyszerre kapcsolódik a kolozsvári és 

az erdélyi magyar újságíráshoz, a város magyar egyetemeinek média- és kommunikáció szakos oktatásához, 

ezek háttérintézményeihez, a médiával és a társadalommal kapcsolatos tudományos kutatáshoz, Kolozsvár 

magyar sporttörténetéhez, de ugyanakkor a város és a térség legszélesebb magyar közönségéhez is, 

számtalan kulturális rendezvény (képzőművészeti kiállítások, könyvbemutatók, filmvetítések, kerekasztal-

beszélgetések, előaói estek stb.) révén. A Minerva felújított Jókai utcai helyiségeiben a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem és a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem médiaszakos oktatói és diákjai 

mesterkurzusokat, előadásokat tartnak, az egyesület médiakönyvtárát, valamint média-, fotó- és 

filmarchívumait pedig diákok százai használják szakdolgozataik elkészítésére, kutatásra. A Minerva másik fő 

tevékenysége a kolozsvári és az erdélyi magyar kulturális és sajtóörökség digitalizálása. Az elmúlt hónapokban 

a Szabadság napilap 1989-1990. évfolyamainak digitalizálását végeztük el, a következő időszakban ezt a 

tevékenységet az 1991-1992. évfolyamokkal tervezzük folytatni. Jelen projektünkkel ezen fontos oktatási, 

kutatási és kulturális tevékenységek működtetési költségeinek (villanyáram- és földgáz) támogatásáért 

pályázunk. Ezek fedezése programjaink biztosítékát jelentené.

111 8421341 1110 832 000 232 000 600 000 250 000

2011. 07. 14. 29
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Maros Megye 

Cserkészeiért 

Egyesület

Marosvásárhely

Dalos Pacsirta; VIII. 

Országos Cserkész 

Dalverseny

A Maros megye Cserkeszeirt Egyesulet 2008 nyaran alakul es a Romaniai Magyar Cserkeszszovetseggel 

kozosen dolgozik. A cserkészet célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és érzelmi adottságainak, valamint 

szociális érzékének kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. Arra akarja nevelni a fiatalokat, hogy 

kibontakoztathassák képességeiket és jellemes egyéniségként hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a 

nemzetnek és az emberiségnek és ezáltal járuljanak hozzá a világ jobbá tételéhez. Az erdélyi magyar 

cserkészet fontos célja a megmaradás a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolásán 

keresztül. A program létrejöttének ötlete 2004 tavaszán született. Mivel a cserkészek egyik tulajdonsága a 

dalos jó kedv és próbáljuk megõrizni, ápolni a népi hagyományokat, döntöttük el hogy megszervezzünk egy 

Országos Cserkész Dalversenyt.Mindenkinek találunk az adottságaihoz, képességeihez megfelelõ munkát, 

feladatot akár versenyzőként, akár segítségként érkezik. Azoknak a cserkészeinknek, akik részt vesznek 

versenyzõkként a programon azoknak rendszeres felkészítõket tartunk, amelyen feleleveníthetik a már ismert 

dalokat énekeket, illetve újakat tanítunk nekik.A rendezvény célja a népdalok, ifjúsági énekek és cserkész 

dalokat felelevenítése, a különbözõ földrajzi területeknek jellegzetes népdal stílusainak megtanulása.A célok 

között elsõdleges szerepet kap a magyar nép kultúrájának, hagyományainak, mûvészetének a megismese.

111 8421341 0610 1 190 000 720 000 470 000 100 000
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Vigadó Kulturális 

Alapítvány
Kézdivásárhely

Szép Ernő: Lila ákác című 

művének bemutatása 

László Csaba 

rendezésében

A Vigadó Kulturális Alapítvány a kézdivásárhelyi Városi Színház fenntartójaként alakult meg, tekintve, hogy az 

Önkormányzati támogatásból bajos vagy akár teljességgel lehetetlen, még egy regionális színházat is, 

működtetni. A színház művészeti igazgatója, Kolcsár József, egyben a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 

színésze, mindenki számára kedves, elfogadható színjátszást szorgalmaz, ami művészi értékekkel is bír. Így 

szeretnénk minél nagyobb társadalmi réteget bevonzani, színházra nevelni a kézdivásárhelyi régió lakóit. Fiatal 

intézményként nagyon nagy szükségünk van az anyagi támogatásokra, mivel az Önkormányzat támogatási 

lehetősége nagyon is véges.

A 2011/2012-es évad nyitó előadása Szép Ernő: Lila Ákác című műve lesz, László Csaba, marosvásárhelyi 

színművész rendezésében, a kézdivásárhelyi fiatal társulat és frissen végzett színművészeti főiskolások 

közreműködésével. Ez a szerelmi komédia széles közönségréteg érdeklődését befogja, egyre több nézőt 

vonzva így színházba, egyben lehetőséget biztosítva a fiatal művészek szakmai kibontakozására. A fenn 

nevezett előadás Háromszék számtalan településén kerül színpadra. Az előadás létrejötte megadhatja azt a 

kulturális élményt a környező városok és falvak lakóinak, amit csak a színházból kaphatnak meg. Főként azért, 

mert a Városi Színház azon kevés színházak egyike, mely turnéztatja előadásait, így kínálva izelítőt az 

intézmény repertoárjából olyan emberek számára, akiknek hiányzik ez a darab kultúra életük palettájáról.

111 8421341 0410 2 117 835 1 544 586 573 249 250 000
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Solidaritas 

Transsylvaniae 

Egyesület

Csikszereda
Néptáncelőadások 

vidéken

A Solidaritas Transsylvaniae Egyesület Néptáncelőadások vidéken elnevezésű programjának fő célja az, hogy 

négy alcsíki falu lakóinak lehetőséget adjunk arra, hogy a saját településükön, utazás nélkül láthassanak 

színvonalas néptáncelőadásokat, illetve a népzene és néptánc világában otthonosan mozgó emberekkel együtt 

vehessenek részt táncházban. A program elsődleges célcsoportját az egyes falvak aktív lakói alkotják. A négy 

faluból összesen mintegy 450 nézőre számíthatunk. Ezeknek az embereknek mintegy fele részt venne 

táncházban is. A közvetlen érintettek tehát az előadások nézőközönsége, de ugyanakkor a program 

közvetetten érinti a négy falu teljes lakosságát is, azokat is, akik nem jönnek el az előadásra, hiszen hallanak a 

programról, az előadásról, és talán egy másik alkalommal kedvet kapnak hozzá. 

A négy faluban október hónap négy szombatján kerül sor az előadásokra. Október 1 Lázárfalva, október 8 

Verebes, október 15 Csatószeg, október 22 Fitód. A Solidaritas Transsylvaniae Egyesület az előadások 

időpontját plakátokkal (falvanként 15 plakát), valamint a két széles terjesztésű helyi lap (Csíki Hírlap és Hargita 

Népe), illetve a környék leghallgatottabb rádiója, a Fun FM segítségével népszerűsíti. Továbbá a helyi 

plébánosok is népszerűsíteni fogják a programot. Az Együttes programjában is szerepelni fognak a fellépések 

időpontjai és helyszínei. Minden egyes népszerűsítési csatornán többször is kihangsúlyozzuk, hogy a belépés 

díjtalan.

111 8421341 0410 516 129 193 548 322 580 150 000
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Pro Erked 

Egyesület
Erked

Tövishát kistáj 

közművelődését ellátó 

Közösségi Ház 

működésének 

támogatása

A Szivárvány Közösségi Ház a Szilágyerkedi Református Egyházközség tulajdona. Tőlük béreljük a 

rendezvényeik lebonyolításának helyszíneként, valamint innen koordinálunk, generálunk más közművelődési 

programokat: képzések, játszóházak, előadások, kiállítások, könyvtárak számára könyvek szétosztása, amiket 

mi is Magyarországról kapunk (így kapott tőlünk könyveket a kusalyi, varsolci, diósadi, magyargoroszlói 

könyvtár). Az egyesületünk hivatása közösségünkben erösíteni az összetartozás tudatát, valamint a szervezeti 

élet szempontjából hátrányos helyzetü településen olyan programok kezdeményezése, amelyek által a 

közösség elindul az önszervezödés útján. A Magyar Ház célja a fiatalság rendszeres képzése mellet, 

müködtetni az eddig elindított szabadidös tevékenységeket. A 2006-ban beindult Magyar Ház számos kulturális 

és szabadidös programnak adott helyet, összefogván ezáltal a helyi fiatal közösséget. E programok mellet 

megszervezésre kerülnek olyan csereprogramok is, amelyek kapcsolattartást eredményeznek más régióbeli 

egyházi- és külföldi közösségekkel.Annak érdekében, hogy minél változatosabb tevékenységeket és 

programokat tudjunk szervezni, szükség van különféle felszerelésre is, technikai eszközökre: video projektor, 

laptop, nyomtató.

111 8421341 1110 862 142 3 053 925 556 750 200 000
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Pro Presens 

Alapítvány Arad
Arad Jelen Galéria

Az alapítvány 2009 óta rendszeresen szervez fotó és festmény kiállításokat, ami Jelen Galéria néven épült be 

a köztudatba. Az alapítvány a helyi magyar sajtó- és  könyvkiadó mellett fejti ki szervesen tevékenységét,  a 

helyi magyar közösség identitás tudatának megtartásáért és erősítéséért kifejtett munkájában. A galéria 

egyedülálló kezdeményezés és azért is tartja fontosnak a továbbiakban is a működését, hogy  művészeti téren 

is jelen legyünk a szülőföldünkön. A tárlat vezetők 2011. szeptembere és 2012. februárja között  a következő 

kiállításokkal szeretnének kedveskedni az aradi magyar közönségnek: Kölcsey Kultúrális Egyesület, Takács 

Mihály, Kocsis Csaba (Magyarország), Kett Groza János, Siska Szabó Hajnal. A szervezés a Nyugati Jelen 

újság kulturális rovatvezetőinek önzetlen munkáját dícséri. A tárlat megynyítóra 50-75 meghívótt küldünk ki, az 

újságban leközlünk 2-3 beharangozót, majd az eseményről beszámoló jelenik meg, A kiállítás időtartama alatt a 

látogatók részére kb. 200 darab a művészt és az eseményt népszerűsítő anyag, leporeló készül. A galéria 

Aradon a Jelen Házban a Szabadság szobor tőszomszédságában található, ahová évközben szépszámú 

turista érkezik, ilyenkor felkeresik a galériát is. Aradon keresztül érkeznek Magyarországról a turisták, akik dél-

nyugat Erdélybe akarnak jutni, itt a 1948-49-es szabadságharc leveréséhez kötödő történelmi emlékhelyeket 

keres(nék)ik fel leginkább viszont amióta a galéria működik a művészeti értékek is előtérbe kerülnek.

111 8421341 0410 422 550 40 383 382 167 200 000
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Argo Audiovizuális 

Egyesület
Kolozsvár

Az Argo Audiovizuális 

Egyesület működésének 

támogatása

Tekintettel a magyar filmkészítés, és ezen belül az erdélyi magyar filmkészítés támogatottságának gazdasági 

okokból következő csökkenésére az európai koprodukciók létrehozása kiemelt fontosságúvá vált az erdélyi 

filmkészítők számára. Az Argo Audiovizuális Egyesület, mint az egyik legkiemelkedőbb teljesítményű erdélyi 

magyar filmes szervezet ilyen értelemben a koprodukciókra helyezi a hangsúlyt, hogy a kialakult új helyzetben 

projektjeit megvalósíthassa. Az Egyesület a következő projekteket szándékozik megvalósítani a pályázat 

futamideje alatt: 1. Lakatos Róbert Indiai feleség című nagyjátékfilmjének előkészítése (ez feltételezi az indiai 

helyzínre való kiutazást). 2. Lakatos Róbert Big Székely Só, illetve Indiai feleség című nagyjátékfilmjeinek 

előkészítése (a folyamat során koprodukciós tárgyalásokat folytatunk Budapesten, illetve nemzetközi pitching 

fórumokon veszünk részt). A projektek lebonyolításához jelentős mértékű telefonos kommunikáció szükséges 

(nyilván a megítélt összeg 20 %-át nem meghaladva), továbbá nélkülözhetetlen a fogyóanyagok (DVD-k és 

DVD-borítók) beszerzése. Emellett az Egyesület fejleszteni szerenté az eszközparkját, amelyhez e pályázat 

támogatottsága esetén egy lézeres nyomtatót szerezne be, amelynek segítségével megoldható a DVD-k 

felületére való nyomtatás.

111 8421341 0410 593 133 0 593 133 250 000
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Erdélyi Magyar 

Filmszövetség
Kolozsvár

Az Erdélyi Magyar 

Filmszövetség 

működésének 

támogatása

Az erdélyi magyar filmgyártás fejlődésének ahhoz a pontjához érkezett, amelyet egyrészt a már befutott, illetve 

az erdélyi egyetemeken végzett fiatal filmesek által készített filmek nemzetközi jelenléte és sikerei, másrészt a 

pénzügyi források beszűkülése jellemez. Szükségessé vált tehát egy érdekvédelmi szervezet létrehozása, 

amely hatékonyan fel tud lépni az erdélyi magyar filmkészítés érdekében a hazai, magyarországi és európai 

fórumokon. Így született meg 2011-ben az Erdélyi Magyar Filmszövetség, melynek alapító tagjai Lakatos 

Róbert, Bálint Arthur és Krézsek (Felméri) Cecília filmrendezők, akik eddig külön-külön is aktív szervezői voltak 

az erdélyi filmes életnek. A Szövetség elsőrendű prioritása az erdélyi filmesek érdekeinek feltérképezése és 

képviselete a hazai és külföldi fórumokon. Ehhez elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk egy megfelelő 

minőségű honlap létrehozását, amelynek kölségei magukba foglalják a domain név lefoglalását, a tárhely 

bérlését, a honlap elkészítését és a tartalom feltöltését, majd gondozását. Emellett az EMF tevékenységének 

első szakaszában kiemelt fontosságúnak ítéljük a szakmai jellegű találkozók, tagtoborzók szervezését (ezek 

nyomdai, illetve reklámköltségeivel együtt), melynek során megvalósulhat az erdélyi filmes szakma konkrét 

igényeinek feltérképezése. A nemzetközi fórumokon való részvétel, az erdélyi magyar filmes szakma 

reprezentációs imázsának elengedhetetlen feltétele az erdélyi filmkészítők alkotásai promóciós DVD-inek 

elkészítése.

111 8421341 0410 600 000 0 600 000 250 000
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HETI ÚJ SZÓ 

BARÁTI KÖR
Temesvár

A HETI ÚJ SZÓ regionális 

újság technikai 

felszereltségének 

korszerűsítése

A tíz éve alakult HETI ÚJ SZÓ BARÁTI KÖR tevékenységének elsődleges céljaként jelölte meg a régió magyar 

kulturális és történelmi hagyományainak ápolását, ezen belül a másfél évszázados múltra visszatekintő 

bánsági magyar nyelvű újságírás támogatását.A Temesváron szerkesztett és a régió négy megyéje magyar 

közösségének lapja, mely közszolgálati szerepet felvállalava, törekszik hitelesen tájékoztatni az asszimiláció 

különböző fokain álló magyar közösségeket a saját és a világ történéseiről, esetenként az utolsó kapocs e 

közösségek tagjai számára. Két évitzede a lap mindenkori veztősége tudatosan törekszik arra, hogy tartalmilag 

megbízható, változatos és grafikailag is a lehető legjobb kivitelezésű újságot nyújtson az Olvasóknak.Ez utóbbi 

célkitűzés megvalósítása érdekében vált szükségessé a szerkesztőség technikájának a felújítása, 

korszerűsítése, nevezetesen egy nagykapacitású számítástechnikai rendszer - számítógép, képernyő és 

perifériák - amely a nyomdai előkészítő munka minőségi javítását eredményezné, illetve a kommunikációs 

folyamatok javítására egy multifunkcionális berendezés - fax, szkenner és fénymásoló - üzembe helyezése.

111 8421341 1111 320 000 45 000 275 000 200 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0203-

2011-06-14

Guzsalyas 

Alapítvány
Sepsiszentgyörgy

Kézműves ház működési 

költségeinek 

résztámogatása

Alapítványunk állandó székhellyel, állandó programmal és főállású munkatársakkal, felszerelt műhelyekkel, 

egész éves programmal várja a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket játszóházas, kézműves 

tevékenységekre, tanfolyamokra, heti rendszerességgel megszervezett táncházainkba, nagy ünnepkörök 

alkalmával megszervezett (farsang, húsvét, szüret, regölés) rendezvényeinkre. 

A Guzsalyas Alapítvány célkitűzése a magyar népi hagyományok (tárgyi és szellemi) átörökítése, megtartása 

az erdélyi magyarság körében. Munkásságunk eredményeként gyermekek, fiatalok és felnőttek százai 

ismerkedtek meg és vesznek részt ünnepkörökhöz kötődő (farsang, tojásírás, szüret, regölés) 

rendezvényeinken, óvodás, kisiskolás és ifjúsági táncházainkban, kézműves foglalkozásainkon.

Az alapítvány felszerelt műhelyekkel – fazekasműhely, nemezkészítő és bőrműves műhely, egy átrendezhető 

különböző foglalkozásokra alkalmas műhellyel, munkaeszközökkel rendelkezik. Technikai felszereltség: 

számítógép, nyomtató, projektor, TV, fényképezőgép. Állandó és bedolgozó munkatársaink szakképzett 

oktatók, a budapesti, nádudvari és békéscsabai szakképző intézmények végzettjei.  Havonta 6oo-7oo gyerek, 

fiatal és felnőtt vett részt a rendezvényeinken, foglalkozásainkon.

Rendszeres tevékenységeink: gyermektáncház, kézműves tanfolyamok, kézműves és játszóházas 

foglalkozások, táborok, kiállítások, pedagógus képzés.

Pályázatunkban működési költségeink résztámogatását kérjük.

111 8421341 0410 7 139 376 6 539 376 600 000 250 000
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Mikházi 

Csűrszínház 

Társaság

Mikháza

Federico Garcia Lorca: 

Vérnász című színműve, 

Illyés Gyula fordításában

A produkció a mikházi Csűrszínházban kerül bemutatásra július 29-30 között. Azért választottuk ezt a 

települést, mivel Nyárádmente területén az igények ellenére, nagyon ritkán kerül sor színházi előadások 

bemutatására, egy színházzal kevéssé ellátott térség és az itt található települések közül Mikházán vannak 

erre a legmegfelelőbb körülmények. 

Mikháza egy 800 éves történelmi múlttal, kulturális hagyományokkal rendelkező település. A mikházi 

Csűrszínház 2009 őszén egy romos csűr helyébe korszerű, de a csűr rusztikus jellegét megőrző modern nyári 

színház átépítésével jött létre.

Nyárádmente Lorca költői balladaszerű színműve jól illeszkedik a mikházi táj varázsába, valamint a környezet 

és a mű mondanivalója között is jelentős hasonlóságok fedezhetünk fel. A Vérnaszban megjelenő figurák 

érzésvilága, konfliktusai aktuálisak ma is. Az egyén létezéséről szól a közösségben, akik megpróbálják 

megtartani örökölt életterüket és a hozzátartozó hagyományokat, viszont önmagukhoz is hűek szeretnének 

lenni. A meghasonlás elkerülhetetlen.

A főbb szerepeket játszó színészek az egyéni, illetve családi sorsok megjelenítői, a Bekecs néptáncegyüttes 

tagjai a hagyományőrző, de aktívan provokáló közösséget idézik meg.

Az előadásban feldolgozott erdélyi magyar- és cigánytáncok a hagyományokhoz való ragaszkodást, illetve a 

kitörés bűvöletét hivatottak érzékeltetni.A produkció a főbemutatót és a bemutatót követően július 31.-én is 

bemutatásra kerül Nyárádszeredában, a Nyárádszeredai Napok keretében.
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Pro Musica Zenei 

Alapítvány
Réty

XIX. MEGYEKÖZI 

FÚVÓSTÁBOR

a XIX. megyeközi fúvóstábor annak a fúvóshangszerképzésnek a folytatása mely 1993-ban kezdődött és 

azóta sok száz gyerek fúvóshangszer tudását pallérozta. A képzés ahogy a kezdetén is megfogalmazódótt 

abbol a szükségből szerveződik, hogy az utobbi években gomba módra alakuló gyerekzenekarok tagságát 

szakemberek által két hét alatt intenziv formában hangszer és fújás tehnikai ismereteiket bővítsük és 

zeneelméleti tudásaikat gyarapítsák. Ma amikor  Erdély szerte de kiemelten a székelyföldön a fúvóshangszer 

oktatás szakember hiánnyal küzd táborunk népszerűsége évről-évre nő és az utobbi években nem sikerült az 

összjelentkezők számát teljes egésszében fogadni.

Táborunkban 250 gyerek és ifjú hangszerest fogadunk nagy részük formálodó zenekarok tagjai 15-20 % 

zeneiskolák tanulói. Minden fúvós és ütőhangszert oktatunk megnyerve táborunkba  kiváló hazai és 

anyaországi szakembereket.

A tábor Rétyen az Antos János iskola központban lesz megszervezve az oktatás több helyiségban bontakozik 

ki ahol közel 40 csoport működik külömböző hangszercsaládokban.

hiánypotló azért mert a zenekarok egy részének vezetői nem szakemberek a külömböző hangszerek 

oktatásában ezért szükség van hogy a szakemberek hangszer ismereti gyakorlatokat vezessenek be az 

oktatásba .

1101 8421331 0610 7 861 026 7 348 206 512 820 300 000
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Vinca Minor 

Egyesület
Sepsiszentgyörgy

Merjünk nagyok lenni! - 

Képzés szervezetépítésről 

a civil szféra képviselőinek

A Vinca Minor Egyesület 2005-ben jött létre, mint nem-kormányzati, nonprofit, apolitikus szervezet, melynek fő 

célja a fenntartható fejlődés regionális, nemzeti és nemzetközi szinten való támogatása. A Vinca Minor 

Egyesület támogatja a környezet minőségének javítását célzó oktatást és tudományos kutatásokat, támogatja 

és népszerűsíti az ökoturizmust és a néphagyományok őrzését a gyerekek és fiatalok körében. Egyesületünk 

tevékenységének változatossága érdekében több, kisebb civil szervezettel a régió különböző településeiről, 

állunk kapcsolatban, amelyek bár még újak és tagjai tapasztalatlanok a lendületük és a kitartásuk hosszú távon 

nagyban hozzájárul közös céljaink megvalósításához, de ugyanakkor saját szervezetüket és programjaikat is 

életképesebbé tehetik. Azért, hogy az általuk nyújtott segítséget viszonozni tudjuk, ezeknek a szervezeteknek a 

képviselőit és munkatársait meghívjuk egy olyan képzésre, amelynek elsődleges célja hogy felvilágosítást 

adjon, támaszpontokat nyújtson a kezdő szervezetek felépítésére és megmaradására. Olyan témaköröket 

fogunk érinteni meghívott előadóinkkal, mint a stratégia tervezés, HRM és önkéntes menedzsment valamint PR 

és Fund Raising. Képzésünkre Sepsiszentgyörgyön kerül sor 2011. szeptemberében és októberében, 

összesen három hétvégén, amikor két-két előadó segítségével összesen 15 személy, Háromszékről, 

Kézdiszékről, Orbaiszékről és Erdővidékről, interaktív módon jut a hasznos tudás birtokába. Két 

sajtóközlemény népszerűsíti a programot.

1101 8421331 0110 680 400 80 400 600 000 400 000
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Kolozsvár 

Társaság
Kolozsvár

A Kolozsvár Társaság 

regionális szervezet 

működése, 

programtámogatása és 

eszközfejlesztése

A Kolozsvár Társaság székhelyén négy állandó kiállítás működik. Mindemellett időszakos kiállításokra is sor 

kerül itt . Gyakoriak a könyv és fotókiállítosok, melyek leginkább a fiatalabb generációt vonzzák. Havonta, 

hetente kerül sor író-olvasó találkozókra, beszélgetésekre, konferenciákra. A Társaság igyekszik a városban 

és a régióban felmerült kulturális hiányosságokra odafigyelve szervezni rendezvényeit, meghívottai sok 

esetben külföldi meghívottak (történészek, írók). Célja egyre magasabb kulturális programok szervezése és 

lebonyolítása,  a kultúra és a művelődés kiterjesztése Kolozsvár és környékére. Az elmúlt évben 

Kalotaszentkirályon szerveztünk faluturizmussal kapcsolatos gazdag tanácskozást a falubeliek valamint a 

kolozsváriak részére. Sikeresen és folyamatos jelenlétünk van a médiában, a írott sajtóban s ennek 

köszönhetően a rendezvényeinkre nagyon sokan rendszeresen látogatnak. Megvalósításként általában 

kulturális célú valamint európai rangú projekteket szervezünk. Társadalmi szempontból az itt működő 

rendezvények hozzájárulnak Kolozsvár európai szintű várossá emeléséhez, hírnevünk a határon túlra is 

eljutott. Kapcsolataink alakultak magyarországi közművelődési egyesületekkel, kapcsolatainkat folyamatosan 

építjük és fenntartjuk. A Kolozsvár Társaság 2009-ben 1956-os szobrot állítatott fel a város és a környék 

lakossai számára. A  megvalósított emlékműnél évente október 23-án ünnepélyes keretek közt tartunk 

megemlékezést a kolozsvári magyar konzulátussal közösen.

111 8421341 0410 843 050 232 304 573 248 300 000
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Szent-Györgyi 

Albert Társaság
Szatmárnémeti

XIX. Gellért Sándor vers 

és prózamondó verseny 

Szatmárnémetiben

A szatmárnémeti Szent-Györgyi Albert Társaság az Árpád Egyesülettel partnerségben immár 19ik alkalommal 

szervezi meg a Gellért Sándor vers-és prózamondó versenyt, mely a legtekintélyesebb szavalóverseny 

Romániában. Megrendezésére minden év decemberében kerül sor, a neves szatmári költő születésnapjához 

legközelebb eső hétvégén. 

A versenyt a világon bárhol élő, 16. életévét betöltött, magyar műkedvelő előadók számára írjuk ki. A verseny 

helyi vetélkedővel indul és a megyei döntők legjobbjai jutnak a kárpát-medencei döntőbe.

Tapasztalati tény nyelvünk romlása. Azok, akik verseket tanulnak sokkal pontosabban és választékosabban 

tudják kifejezni magukat, mint a tömegkultúra áldozatai. Az anyaországon kívüli magyarlakta területeken az 

anyanyelv ápolása még fontosabb. Ügyünk a nyelvünk, mert ezen múlik a megmaradásunk.

A rendezvény célja a kisebbségi magyar irodalom, a népköltészet és az egyetemes magyar irodalom 

népszerűsítése, anyanyelvünk ápolása, a tiszta szép magyar beszéd iránti igény felébresztése és ébren 

tartása. Két fontos célt tűz maga elé és ezekben különbözik más szavalóversenyektől: az anyaországon kívüli 

magyar irodalom népszerűsítése, másrészt fiatal tehetségek felkutatása. A XIX. Gellért Sándor versenyen 

előreláthatólag 70 előadó és zsűritag fog részt venni. 

A regionális és helyi média ( rádió, TV, napilapok) teret biztosít a verseny felhívásainak népszerűsítésében, 

állandóan tudósításokat ad közre és az eredményeket versmondás-illusztrációkkal ismerteti.

111 8421341 0410 625 000 60 000 565 000 400 000
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Tamási Áron 

Színház
Sepsiszentgyörgy

A sepsiszentgyörgyi 

Tamási Áron Színház 

hangosítótárának bővítése

A Tamási Áron Színház technikai felszereltsége - hasonlóan más erdélyi színházakéhoz - igen szegényes. 

Kellő költségvetési ráfordítás híján intézményeink csak kínkeservesen tudják tartani a lépést a 

színházművészet technikai fejlődésével. Színházi hangosítás, világítás, videotechnika terén az utóbbi 

évtizedben rohamos fejlődésnek voltunk a tanúi - kellő költségvetés híján sajnos tétlen szemlélői is. Sajnos a 

költségvetésben technikai fejlesztésre igényelt összegekről az intézménynek évről évre le kell mondania, hogy 

előadásterveit ki tudja vitelezni. Ilyen fejlesztésekre - ha kis

mértékben is, de legalább rendszeresen - néhány év előttig az Illyés Közalapítvány pályázati rendszere 

biztosított lehetőséget, az utóbbi években azonban ezen forrásaink is elapadtak.

Előadásaink szükségleteinek szorításában a 2011-es év során többó színháztechnikai beruházás vált 

halaszthatatlanná: a költséghatékony működés jegyében több olyan berendezést be kell szereznünk, melyeket 

mindeddig béreltünk vagy más színházaktól kértünk kölcsön (videotechnikát, hangosító felszerelést stb.). Ezen 

berendezések sorában jelen pillanatban a legfontosabb hangosító-tárunk bővítése drótnélküli kézi 

mikrofonokkal és mikroportokkal.

111 8421341 0410 2 074 385 1 521 105 553 280 500 000
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Heltai Gáspár 

Könyvtári 

Alapítvány

Kolozsvár
A Heltai Alapítvány 

közművelődési programjai

A Heltai Alapítvány tevékenységének kezdetei óta egyik alapvető feladatának tekinti, hogy lehetőségeihez 

mérten támogassa a népi kultúra hagyományos értékeinek megőrzését, minél szélesebb körű megismertetését 

és a regionális közösségi tudat erősítésének szolgálatába állítását. Ennek érdekében az idén is heti 

rendeszerességgel szeretné megszervezni a már évek óta működő Heltai táncházat minden kedden a 

fiataloknak, egyetemistáknak, illetve minden csütörtökön délután az óvodás és kisiskolás diákoknak. A 

táncházban erdélyi táncok és népdalok oktatására, illetve népi játékok, mondókák, csujogatások tanítására 

kerül sor. Tapasztalataink szerint táncházainkba 20-40 fiatal jár, illetve 15-45 gyerek alkalmanként.

       Az adventi időszakban és a Farsangot megelőző időszakban heti rendszerességgel barkácsműhelyt és 

játszóházat tervezünk szervezni óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek. A barkácsműhelyben gyöngyfűzésre, 

origamira, fonásra, bogozásra és farsangi álarcok készítésére kerül sor. A játszóházban gyermekjátékokat, 

gyermekdalokat tervezünk tanítani, mesét olvasni, mesefilmet vetíteni, illetve kisebb szerepeket szeretnénk 

összeállítani Karácsonyra a résztvevő gyerekekkel.

       A programok helyszíne a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány konferencia terme és könyvtárunk 

olvasóterme lesz. A szervezésben együttműködünk a magyar óvodák és iskolák óvonőivel és tanítónőivel.

111 8421341 0410 521 410 162 988 358 422 250 000
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Bodor Péter 

Művelődési 

Egyesület

Erdőszentgyörgy

Műkedvelő színjátszók VII. 

egyhetes továbbképző 

tábora Kőrispatakon

Műkedvelő színjátszás sokrétű haszna mellett az anyanyelvű közművelődés egyik jelentős területe is, 

különösen vidéki településeken. Eredményesen azonban csak akkor töltheti be szerepét, ha színvonalas 

előadásokkal örvendezteti meg a közönséget. Ehhez szükséges a színjátszók szakmai képzése.Táborunk ezt 

a célt szolgálja. Mintegy 30,12-25 év közötti Maros megyei és celldömölki ( magyarországi testvértelepülésünk) 

színjátszóra számítunk.A szállást és étkeztetést a kőrispataki (Hargita megye) Szőcs-panzió biztosítja. A 

fiatalok korcsoportokra osztva színházi szakemberek irányításával szakmai képzésen vesznek részt.A 

program reggel 8-tól tornával,reggelivel kezdődik, 9-13 között szakmai foglalkozás, 13-15 között ebéd, majd 16-

19 között folytatódik a szakmai program, 19-20 között vacsora, majd 20-23 között filmvetítés, megbeszélések, 

közös népdaltanulás, szórakóztató játékok lesznek. A foglalkozások inkább gyakorlati jellegűek, amelyeken a 

színpadi beszéd és mozgás, a díszlet, a kellék, a zene, a kosztümök fontosságát ismerik meg szituációs 

helyzetgyakorlatok, improvizációk, drámajátékok, színésztréningek segítségével. A fiatalabb korosztály 

számára a délutáni foglalkozások kötetlenebb jellegűek lesznek, számukra kézműves-foglalkozásokat is 

tervezünk.A csoportok egyéni produkciókkal is készülnek, amelyeket a záró előadáson közönség előtt is 

bemutatnak.Tervezünk rövid kirándulást is a környék és lakóinak megismerésére. Tábortűzzel és a produkciók 

bemutatásával zárul a tábor.

1101 8421331 0610 668 790 95 541 573 249 150 000
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Quadro Egyesület Kolozsvár

Quadro Galéria működési 

résztámogatása

A 2010-ben alakult Quadro Egyesület a 2008-tól sikeresen működő Quadro Galéria háttérintézménye. 

Küldetése a klasszikus, modern és kortárs művészet értékeinek átdolgozása és népszerűsítése, valamint a 

kortárs művészet mozgalmához való hozzájárulása kiállítások, kiadványok, dokumentumok és kutatás, 

művészeti impresszárió tevékenységek, ösztöndíjak által vagy bármilyen más módon. Tevékenységünk az a 

meggyőződés képezi, hogy a kutatás és műkereskedelem összekapcsolódása lehetővé teszi jelentős 

műalkotások felfedezését és bemutatását. A kutatás az életművekre vonatkozóan értékes adatokkal szolgál a 

művész tanulmányairól és életrajzáról, művészeti nyelvezetéről, művészetének egyediségéről és tartalmáról.

A Quadro Galéria abból a felismerésből alakult, hogy Erdélyben és Kolozsváron szükség van egy szakszerű 

galériára, amely bemutathatja és népszerűsítheti a hiteles erdélyi művészeti értékeket. Galériánk célkitűzése, 

hogy elsősorban az erdélyi művészetet tanulmányozza, kiállítsa és értékesítse. Noha a nagybányai 

művésztelep, illetve a kolozsvári művészet nagy presztízsnek és elismertségnek örvend, ezek a jelenségek a 

hazai múzeumokban és művészeti kiadványokban nem eléggé képviseltek. Magas színvonalú kiállításokat, 

aukciókat, kiadványokat, művészekkel és szakemberekkel való találkozókat, illetve kamarazene koncerteket és 

színdarabokat is nyújtunk a közönségnek.

111 8421341 0410 1 170 000 585 000 585 000 250 000
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Csíki Székely 

Múzeum
Csíkszereda

Múzeumi vártábor 

(szaktábor)

Második alkalommal szervezzük meg az állandó- és időszaki kiállításainkhoz kapcsolódó múzeumi nyári tábort, 

ahol a 7-13 évesek múzeumpedagógus, néprajzos, régész, történész szakemberek tartanak játékos elméleti 

foglalkozásokat és kézműves tevékenységeket. A tárlatok és a múzeum gyűjteményei a helytörténet, irodalom, 

környezetismeret, történelem, vizuális kultúra ismeretanyagának bővítéséhez járulnak hozzá.  Célunk, hogy a 

gyerekek játékos formában fedezzék fel, hogy az olvasmányaiknak, tanulmányaiknak valóságtartama van. A 

tábori foglalkozások a következő irányelvek mentén szerveződnek: szakmailag színvonalas 

információközvetítést biztosítanak, manuális gyakorlatokat és kompetencia-fejlesztő feladatokat biztosítanak, a 

múlt és a kultúra megismerését támogatják, az információkat játékos, élményszerű, kreatív, interaktív, 

korosztályhoz igazodó témafeldolgozásban sajátíthatják el, emellett értékközvetítők: a kultúra megbecsülését, a 

helyi identitás kialakítását is megcélozzák, segíthetik a pályaválasztást. Romániában elenyésző azon 

múzeumok száma, ahol múzeum szakemberei szerveznek vagy bonyolítanak le táborokat, és végzik ezt a 

társadalmi feladatot. A múzeumi tábor a tanulás iránt elkötelezett diákok számára az önálló tanulást is 

szorgalmazza, további kutatásra ösztönözi a gyerekeket; a gyengébb képességűek és az elutasítók számára a 

kreatív környezet inspiráló hatású az ismeretszerzésre; élményszerűsége maradandó hatást eredményez.
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Sulelmedi 

Reformatus 

Egyhazkozseg

Sulelmed
Sulelmedi Regionalis 

Szorvanytabor

Az idén nyolcadik alkalommal szervezzük meg a sülelmedi regionális szórványábort, a sülelmedi,  szamoscikói 

és rodinai szórványtelepülések magyar gyerekei számára. Célunk a vidék magyar gyerekeinek vallásos 

nevelése, közösségépítés, a résztvevők kommunikációs készségének fejlesztése. A táborban a gyerekek 

bibliai történeteket tanulnak, rajzolnak, énekelnek,  kézmíves tevékenységet folytatnak, illetve szabadtéri 

játékokat játszanak. A tábor utolsó estéje, a „Szülők estéje”, ahol a gyerekek bemutatják szüleiknek, amit a 

héten tanultak. Igy alkalom nyilik nemcsak a vidék gyerekeinek közös találkozására, hanem ezek szülei is 

találkozhatnak egymással.

A délutánok folyamán alternativ programok vannak.

-bábszinház

-kézmíves tevékenység

-gitártanulás,  illetve ritmusfejlesztő gyakorlatok bendzsó segitségével

-sporttevékenységek

A program megvalósulása révén a következő eredményekre számitunk: a gyerekek vallásos ismereteinek 

bővülése, zenei nevelés, a magyar nyelv hasznalata, a magyar identitastudat apolasa személyiségfejléesztés, 

közösségépités.

A tábor révén a gyerekek között barátságok szövődnek. A tábor végén a szervezők mindig kiértékelik a tábor 

eredményét. 

A gyerekek elszállásolása ,étkeztetése es szallitasa anyagi kiadást  jelent, ehhez kérjük az alapítvány 

támogatását.
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Agnus Média 

Alapítvány
Kolozsvár

Hit, kultúra, közösség - 

Magyarnak maradni 

Erdélyben, Kolozsváron

Az Agnus Média Alapítvány 2012-ben ünnepli 10 éves évfordulóját. A közösség szolgálatában eltöltött évtizedet 

három rendezvényben kívánja megünnepelni: 

2012 január 10 - Hitünket megőrizni, kitartani

2012 február 24 - Kultúránk, örökségünk

2012 február 7- Közösség - összetartás, megmaradás

Ezeken az alkalmakon a helyi közösség hitben, kultúrában és a közösségi életben tevékenykedő 

személyiségeket kíván megszólaltatni e három közönségtalálkozón. A témák Kolozsvárt érintő évfordulókhoz 

kötődnek. Nemcsak az ünneplés a célja ennek a sorozatnak, hanem válaszkeresés arra, hogy hogyan élhetjük 

meg napjainkban magyarságunkat azon a helyen ahol élünk e három tényező hatása alatt. Ugyanakkor 

feltöltődés a továbblépésre: az új utak keresésére, feladatok elvégzésére. A kerekasztalokat, interaktív nyílt 

interjúkat, előadásokat, művészi performance-okat az Agnus Radió rögzíti hanganyagban és sorozatban 

közvetíti az éterben helyi szinten és interneten tágabb földrajzi térben. 

Az egyes rendezvényekre 50 - 100 résztvevőre számítunk, de a kisugárzott közvetítésekkel ez a szám elérheti 

a tízezret is.
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Szucsági 

Református 

Egyházközség

Szucság
NÁDAS MENTI FALU III. 

SZAVALÓVERSENYE

A program célkitűzése lehetőséget biztosítani a magyar költészet iránt komolyabban érdeklődő fiataloknak arra, 

hogy necsak jobban megismerjék és megbecsüljék, hanem meg is szeressék a magyar költészetet. Ezen 

elsődleges célon túl, még azt is fontosnak tartjuk, hogy a szavalás, versenyzés által segítsünk legyőzni 

félelmeiket, szorongásaikat és nyerjenek önbizalmat. Tudjuk, hogy a versek olvasása és tanulása által - amit 

önként és kedvük szerint tesznek - fejlődik és alakul szépérzékük, gazdagodik alapműveltségük és belsőleg is 

fejlődnek. Mivel  azt tapasztaltuk - az előző években - , hogy minél korábban éri ilyen hatás, ösztönzés a 

fiatalokat, annál sikeresebbek lesznek később, a szavalóverseny célcsoportja a 8 - 15 év közötti korosztály.

A szavalóversenyen résztvevő fiatalok két verset szavalnak el kivülről. Egyiket maguk választják, a másikat - a 

mindenki számára közöset - a szervezők, és ezt időben minden versenyzőhöz eljuttatják. A verseny napján egy 

zsűri dönti el az elhangzó szavalatok alapján a sorrendet, a díjazást. Minden résztvevő részesül jutalomban, 

hogy így is bátorítsuk őket és érezzék, hogy fáradozásuk nem volt hiábavaló.

Az előző évek sikerei és visszajelzései &quot;köteleznek&quot; arra, hogy minden évben megszervezzük ezt a 

versenyt.
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PanArt Egyesület Dézs

PanArt egyesület 

programjainak 

weblapfejlesztése

A PanArt Egyesület célja az erdélyi magyar kulturális élet az európaihoz való felzárkóztatása, kulturális és 

etnikai párbeszéd megteremtése. Ennek érdekében számos ötlet, kezdeményezés, projekt született, mely – a 

változás iránt a legfogékonyabb közegnek – a fiataloknak szól. A szórakozást és kulturális oktatást egyaránt 

biztosító projektek elindítására 2010 nyarán került sor. Ezek közé tartozik a Kolozsvár mellett megszervezett 

Erdélyi Színháztábor (www.szinhaztabor.ro), a kisebbeknek szóló Erdélyi Zenetábor (www.zenetabor.ro), 

valamint a tavaly nagy átalakuláson átesett Erdélyi Gitártábor (www.gitartabor.ro). Az Erdélyi Színháztábor a 

PanArt Egyesület és Váróterem Projekt közös munkája. A délelőtt és délután zajló, elméleti és gyakorlati 

workshopokon sor került improvizációs, koncentrációs, képzeletet és fantáziát, ritmusérzéket fejlesztő 

játékokra. A Zenetábor ének-, zongora-, dob-, illetve gitároktatásra fókuszáló rendezvény, melyen 6 – 13 éves 

gyerekek elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt, tanulhattak zeneelméletet, hangtechnikát, közös 

zenélésre, fellépésre és zenés rádióműsorok szerkesztésére is sor kerül. A Gitártábor alapját a színvonalas 

gitároktatás képezi úgy elméleti, mint gyakorlati szinten. A szakma és a közönség által elismert hazai művészek 

oktatják a fiatal (14–25 év) résztvevőket a gitárművészet különböző formáira. Jelen kezdeményezés a táborok 

fő kommunikációs-információs-promociós eszközének, a weblapok felujításának célját szolgálja.
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Marosvásárhelyi 

Örmény-Magyar 

Kulturális 

Egyesület

Marosvásárhely
Marosvásárhelyi örmény-

magyar eszköztárért

Az Egyesület a városban és környékén élő örmény származású magyarokat egyesíti, kulturális 

tevékenységével meghatározó módon résztvesz a város életében. Célja: a) a városi erdélyi magyarságba 

három évszázaddal ezelőtt betagozódótt örmény származásúak önismeretének segítése, önazonosságának 

erősítése, az erdélyi örmény örökség felkutatása; b)az örménység és erdélyi magyarság kapcsolatának 

megismertetése, tudatosítása Marosvásárhelyen és Erdélyben, rámutatva az örménység szerepére az erdélyi 

társadalom gazdasági, kulturális életében. Ennek érdekében szervezi havonta az Örmény Estet, kulturális 

jellegű rendezvényeit. Az Estek keretében tematikus előadások hangzanak el erdélyi örmény jellegű 

irodalomról, vallásról, történelemről, gasztronómiáról. Tavasszal és ősszel nagyobb jellegű rendvényt 

szervez(Örmény Kaleidoszkóp és Örmény napok). Részt vesz Erdély örmény jellegű rendezvényein (búcsúk, 

kulturális rendezvények, stb.), nyáron kirándulásokat szervez. A kulturális programok lebonyolítása (előadások, 

bemutatók megszervezése) komoly nehézségbe ütöközik kellő technikai háttér hiányában. Mindeddig különféle 

intézmények (iskolák és egyházak) segítettek számítógéppel, vetítővel, kihangosító készülékkel és 

vetítővászonnal, de hosszú távon ez nem megoldás. Egy ilyen felszerelésre leghamarabb a 2011-es Örmény 

ősz c. rendezvényen (okt.14-15) lesz szükség. A felszerelés nagyban megkönnyítené az Egyesület további 

életét, hisz elengedhetetlen feltétele lett korunk kulturális életének is.
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Báthory István 

Alapítvány
Szilágysomlyó

XIX. Báthory Napok. XVIII. 

Orvostovábbképző

A BIA a magyar kulturális nemzeti értékek megõrzését,a magyarságtudat erősítését tűzte ki célul.Ennek 

érdekében a program több réteg igényeit elégíti ki,ugyanakkor tudományos nevelő célokat szolgál. Szept.23-

án,fogadjuk a vendégeket,előadókat, és sor kerül az orvostovábbképzõ első részére.Szombat de.folytatódik a  

továbbképző, melynek védnöke Cseke Attila Eü miniszter. A továbbképző kisrégiós,határokon átnyúló,(tavaly 

Kolozs,Bihar,Szatmár,Maros,Hargita,Temes megyékből érkezett orvosok,gyógyszerészek és egyetemisták 

mellett előadók és résztvevők voltak jelen a Kárpát-medencéből (H,UA,SGC,SLO),valamint 

Németországból,Kanadából és az AEÁ-ból,több mint 210 regisztrált személy.A továbbképzõt a román 

Orvoskollégium kreditpontokkal jutalmazza.A szombat du. a kultúráé:képzőművészeti tárlat,a város egyetlen 

komolyzenei vagy népzenei koncertje,irodalmi előadás fémjelzi,és ekkor kerülnek kiosztásra a Szilágysági 

Magyarok díszoklevelei.Vasárnap is hagyományos a program: a magyar és lengyel konzulátusok,a 

testvérvárosi küldöttségek,a megyei és a helyi vezetőség valamint a pártok és képviselõk számára fogadással 

kezdődik a nap a polgármesteri hivatalban.Utána a római katolikus templomban ökumenikus Istentiszteletre 

kerül sor,melyet koszorúzás követ Báthory István (Erdély fejedelme,Lengyelország királya) mellszobránál.Mint 

mindig,a programmal az alapítvány a magas szintű tudományt és kultúrát igyekszik támogatni, lehetőséget adva 

egy kisváros 23%-nyi magyarságának a kultúrált szórakozásra.
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Pro Press 

Egyesület
Kézdivásárhely

Székely Kalendárium 

2012 kiadása

A Székely Kalendárium egy hagyományőrző, kulturális értékkel bíró kiadvány, melyet a Pro Press Egyesület 

2007. óta évente megjelentet. A kalendárium kétségkívül hasznos olvasmány volt a régi családok tékájában és 

az egyszerű parasztok életében is. Nemcsak rongyosra olvasták, hanem hasznos feljegyzésekkel is ellátták, 

ami később fontos adatként szolgált az utókor számára. 

A Pro Press Egyesület immár a hatodik Székely Kalendárium kiadásához érkezett, mióta hosszú évek után 

úttörőként vállalta fel a szerepet, hogy hidat épít a régmúlt idők, a jelen, illetve a jövő világa között. A 228 

oldalas (amiből 32 polikrómia) megjelenő, igényes kiadvány a magyarság megmaradásához elengedhetetlenül 

szükséges szellemi táplálékhoz kíván maradandó módon hozzájárulni. A Székely Kalendárium első 51 oldala 

egy rövid bevezető után egy naptár részt tartalmaz (a valódi kalendárium), a nemzeti, vallásos és 

hagyományőrző ünnepek, népi hiedelmek, rigmusok, mezőgazdasági és állattartási tanácsok taglalásával, majd 

a többi majd a többi 177 arányosan feloszlik helyi/regionális témák, riportok, magyarság/történelem, nagyvilág, 

egészség, irodalom, gasztronómia, életmód asztrológia és fejtörők témák között. Egész Székelyföldön igény 

van rá, a legutóbbit Maros megyéből is megrendelték (Hargita, Kovászna, Maros megyék).

A Székely Kalendárium lapjain az ősi magyar és székely népi műveltség lel menedékre, és évről évre azért 

születik, hogy azt minden székely otthonába - kedvezményes áron, 10 lejért - eljuttassa
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Mészáros 

Bornemisza 

Alapítvány

Felvinc
Felvinci Magyar Kulturális 

Napok

Az idén immár 6. alkalommal szervezzük meg a Felvinci Magyar Kulturális Napokat. Célunk hagyományaink 

megőrzése, kultúránk továbbadása, értékeink megmutatása, közösségünk erősítése. Fontosnak tartjuk, hogy 

legyen egy olyan kulturális esemény, mikor az innen elszármazottak is hazajönnek és családjaikkal, barátaikkal 

együtt ünnepelhetnek; előadásokat hallgathatnak meg, kiállításokat tekinthetnek meg; vetélkedőkön, 

versenyeken vehetnek részt; helyi borokat kóstolhatnak, nótázhatnak. Az idei rendezvényünk fő témája a 

család. Előadást hallgathatunk meg a család összetartó erejéről. Ugyanakkor felhívást intéztünk elsősorban a 

fiatalok felé, hogy állítsák össze családfájukat. Ennek eredménye egy családon belüli kutatómunka: milyen 

forrásokat tudtak felhasználni, hány nemzedéken tudják visszavezetni eredetüket, kiemelkedő személyiségek, 

milyen hagyományokat őriznek családon belül stb. Ezzel szeretnénk az egyházközség világháborúban 

megsemmisült anya-, illetve családkönyveit is pótolni. A vasárnapi ökumenikus istentiszteleten közösen 

ünnepelünk az ezüst, illetve aranylakodalmukat tartó testvéreinkkel. Az istentisztelet keretében orgona és 

hegedű koncert lesz helyi művészek előadásában. Istentisztelet után megemlékezünk a falu egykori 

főszolgabírójáról, Mészáros Istvánról, és a felújított családi sírkertben koszorút helyezünk el. A helyi 

néptáncegyüttes mellett, meghívtuk az ugyancsak aranyosszéki várfalvi táncegyüttest, valamint egy 

magyarlapádi népzene együttest.
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Harmonia Cordis 

Egyesület
Marosvásárhely

Szimfonikus- és 

kamarazene-

koncertsorozat

A szimfonikus- és kamarazene-koncertsorozat magában foglalja az október elején megszervezendő 

kamarazene-hangversenyt, amely Babeş–Bolyai Tudományegyetem évnyitó ünnepségének része. A másik 

kiemelkedő koncert a decemberi karácsonyi szimfonikus hangverseny. Megszervezésének szükségességét a 

romániai zenekedvelők és az ifjúság szépérzékének fejlesztése indokolja. A koncertek célja új kibontakozási 

lehetőségek megteremtése a klasszikus zene magas színvonalú művészei és jövendőbeli előadói számára. 

Hosszabb távú társadalmi célunk, koncertlehetőséget teremteni színvonalas, erdélyi zenészeknek. Ezáltal is 

növelve a klasszikusgitár, mint szólóhangszer népszerűségét a szimfonikus zenekarban. A fiatal tehetségek 

teljesítménye által felkeltsük a közönség érdeklődését a klasszikus zene és ezen belül mind a vonós, mind 

peding a pengetős és fúvós hangszerek iránt. A zenekar karmestere és a szólisták a kolozsvári Gh. Dima 

Zeneakadémia tanárai. A zenekar a kolozsvári Gh. Dima Zeneakadémia hallgatóiból, a kolozsvári magyar és 

román opera és a Transilvania Filharmónia tagjaiból áll össze. Ezt a két nagyobb hangvételű koncertet kisebb 

koncertek is kiegészítik. Célkitűzéseink: - a klasszikus zene népszerűsítése az ifjú értelmiség körében; - 

egyetemi szaktanárok és hallgatók közös produkciójának megvalósítása egyetemi kereteken kívül; - ifjú 

tehetségek felkarolása, lehetőséget biztosítva számukra a szélesebbkörű közönség előtti fellépésre; - 

színvonalas zenészek széleskörű népszerűsítése.
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UGRON 

ALAPÍTVÁNY

SZÉKELYUDVAR

HELY
IX. Magyarfalusi Napok

Kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Magyarfalusi Napok rendezvény, a magyarság legkeletibb 

bástyájának számító faluban.

A rendezvény célja, hogy teret adjon a helyi kultúra kibontakozására. Több hagyományőrző csoport készül, 

hogy fellépjen és bemutassa a helyieknek és a vendégeknek azt, ami a múltban a helyieket éltette. 

A helybeliek és az idelátogatók megcsodálhatják a környező falvakból, Erdélyből, Magyarországról vagy más 

tájakról érkezők előadásait. Az elmúlt években számos ismert személység tisztelte meg jelenlétével az 

ünnepséget, olyanok mint Sebestyén Márta, Kóka Rozália, Gerák Andrea, Kilyén Ilka, Borbáth Erzsébet, 

Kozma Imre atya, Sára Sándor, vagy mint a néhai Deák András és mások. 

Idén a magyar állampolgárság és a népszámlálás témája kerül előtérben.
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Csángó Ifjak 

Középloki 

Közössége

Gyimesközéplok

Gyimesi, Felcsíki és 

Moldvai adatközlők 

találkozója

Szervezetünk 2006 óta minden évben megszervezi a Gyimesi, Felcsíki és Moldvai adatközlők találkozóját. A 

rendezvény idén július utolsó hétvégéjén lesz Gyimesközéplokon a központi kultúrházban. E rangos esemény 

egyben a Nemzetközi Gyimesi tánctábor gyöngyszeme is, mivel a tábor zárógálájának napján zajlik. Az 

adatközlők fellépése kiválló alkalom arra, hogy a közönség találkozzon annak a korosztálynak a képviselőivel, 

akik apáról fiúra szállva őrizték hagyományainkat, szokásainkat, amely a fellépőknek nem egy vásári 

mutatványt jelent, hanem értéktartó, értékmentő életformát. Ez az előadás nagyon jó alkalom a még fellelhető 

kulturális értékeink regisztrálására és dokumentálására. Az elődeink szokásainak, hagyományainak 

megismerésével, megtanulásával a fiatal generáció hozzájárul identitástudatának erősítéséhez, a 

nemzedékekre szóló gyökerek növesztéséhez e globalizált világban. Az adatközlő csoportok fellépése 

lehetőséget ad arra, hogy a tánctábor résztvevői eredeti forrásból lássák mindazt amit megpróbáltak egy héten 

keresztül elsajátítani, és összehasonlítási alapot kapjanak tudásukhoz, annak gyarapítására, fejlesztésére 

ösztönözze. A három gyimesvölgyi település táncsoportjai bemutatják a gyimesek jellegzetes táncrendjét. A 

felcsíki táncrendet a Csíkszentdomokosról és Csíkmadarasról érkező táncosok adják elő, a moldvai táncokat a 

Pusztináról és Klézséről érkező tánccsoportok mutatják be, több mint száz táncos fellépésével. A zenészek 

reggelig tartó táncházat biztosítanak.

112 8421341 0711 330 380 89 880 240 500 150 000
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Rákosdi 

Református 

Egyházközség

Vajdahunyad
Rákosdi gyülekezeti nap 

és falutalálkozó

Immár hetedik alkalommal rendezzük meg Rákosdon a gyülekezeti nappal egybekötött falutalálkozót. Az elmúlt 

hat évben minden augusztus utolsó előtti vasárnapján került sor erre a rendezvényre, mely e Hunyad megyei 

szórványtelepülés legkiemelkedőbb közösségi eseménye volt. 

Ebben az esztendőben a templom építésének 230. évfordulóját szeretnénk megünnepelni. Az esemény a 

templomban kezdődik majd egy hálaadó istentisztelettel egybekötött ünnepséggel. Ezt követően a gyülekezeti 

házban egy közös ünnepi ebédre kerül majd sor.

A Hunyad megyei szórványokban élő magyarok nagy része nyelvileg veszélyeztetett környezetben él, van olyan 

település, ahol a magyar már szakrális nyelv, csak a templomban, vagy az egyházi eseményeken használják. 

Ezért is nagyon fontos, hogy olyan alkalmakat szervezzünk, melyeken a közösség tagjai anyanyelvünket 

használják, ápolják, identitásukban erősödnek meg, tudatosul bennük az, hogy szellemi, kulturális és anyagi 

értékekkel rendelkezünk,melyeket becsülni és őrizni kell. Ez a rendezvény elsősorban ezt a célt szolgálja.
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Bokréta Kultúrális 

Egyesület

Mákófalva, 

Egeres község

Kalotaszegi himző-varró 

tábor Magyarkapus

Magyarkapuson, az egyik hagyományos népi hímzést-varrást őrző kalotaszegi faluban, folyó év július 17-23 

között, immár 3. alkalommal, kerül megszervezésre a népi himző-varró tábor.

Eddigi tapasztalatok és visszajelzések szerint 20 személyre számítunk, akiknek szállást és étkeztetést 

biztosítunk. A tábor általános célja népi hagyományaink ápolása, népművészeti értékeink megőrzése és 

átörökítése a következő nemzedéknek.A hagyományossá vált és nagy érdeklődésnek örvendő egy hetes tábor 

fő célja, a Kalotaszeg, mint néprajzi egységen létező hagyományos hímzés, gyűjtése, oktatása, 

megismertetése. A hagyományossá vált és nagy érdeklődésnek örvendő egy hetes tábor fő célja, a 

Kalotaszeg, mint néprajzi egységen létező hagyományos hímzés, gyűjtése, oktatása, megismertetése. A 

táborozók, varrás-himzés közben kalotaszegi énekeket tanúlnak, helyi önkéntesek közreműködésével. 

Tanúlmányozva a kalotaszegi mintákat, elkészítik saját munkáikat, amelyet a tábor zárónapján megszervezett 

kiállításon be lesznek mutatva. A kiállítást népi táncok, zene, színjátszó csoport előadása teszi 

ünnepélyesebbé, amelyen szokás szerint a faluközösség is részt vesz. Egy alkalommal ellátogatunk 

Kolozsvárra is, szakmai kiállítást tekintünk meg.

111 8421341 0410 608 000 9 200 598 800 200 000
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Petőfi Társaság Torda

Torda és a tordaiak az 

1848-49-es 

szabadságharcban - 

tudományos konferencia-

Városunk igen fontos szerepet játszott a múlt század elejéig Erdély történelmének alakulásában. Az 1848-

1849. évi események, Torda és a környék népességét is cselekvésre késztették. Városunk lakói fontos 

szerepet vállaltak Erdély katonai eseményeiben, harcoltak a hazáért és városukért. Nevezetes tordai 

személyiségek, mint Jósika Miklós vagy Kemény Farkas meghatározó egyéniségei az erdélyi és 

magyarországi eseményeknek.

A konferencia szervezésében szerepet vállal a budapesti Hadtörténeti Intézet Múzeum. Dr. Kedves Gyula 

ezredes – igazgató és Dr. Hermann Róbert történész, előadásaikkal is megtisztelik az érdeklődőket. A 

konferencia meghívottjai továbbá: Dr. Hites Sándor- irodalom - történész, MTA munkatársa, Dr. Egyed Ákos- 

történész.

Az esemény szervezői a Petőfi Társaság, a helyi RMDSZ, a történelmi egyházak, a Jósika Miklós Elméleti 

Líceum, a budapesti Kárpát Alpok Alapítvány. A szervezőknek az a célja, hogy neves kutatók érdeklődését 

felkeltse a téma iránt. Az elképzelés az, hogy az itt bemutatott munkák két könyv magját vagy inkább csiráját 

képezzék, amelyek 2012-2013. folyamán jelennének meg Torda és a tordaiak az 1848-49-es 

szabadságharcba és Jósika és a reformkor,- a szabadságharcos, - a politikus címmel.

Bár városunk történelme ebben a korszakban igen gazdag, de Orbán Balázs óta, neves
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Dél-Erdélyért 

Kultúrális 

Társaság

Déva
Történelmi táncjáték 

rendezés és oktatás

A Dél-Erdélyért Kulturális Társaság fő célkitűzése a nevében is szereplő, történelmi emlékekben rendkívül 

gazdag, de mára elszórványosodott magyarság által lakott vidék kulturális, épített örökségének ápolása, 

népszerűsítése. E cél megvalósítása érdekében alapítottuk meg a Társaságon belül a Renaissance zene- és 

táncegyüttest is. 

Az értékápoló tevékenységünket felkaroló fiatalokból megalakult együttes az elmúlt öt évben több tucatnyi 

fellépéssel gazdagította elsősorban a szórványvidéki kulturális életet. Néha olyan településeken (kastélyokba, 

kúriákba) elevenítve fel a magyar szót, magyar történelmet, ahol már mutatóba is alig maradt magyar ember. 

Az együttes szakmai fejlődését budapesti és kolozsvári előadóművészek, oktatók támogatták az elmúlt 

években. Nekik köszönhetően sikerült tavaly megrendezni a Bethlen Gábor udvarában című három-felvonásos 

történelmi táncjátékunkat, amely több ízben is nagy sikert aratott, a szórványban és tömbvidéken egyaránt. 

Idén szeretnénk tovább fejleszteni az együttest, újabb, szintén Erdély történelméhez kötődő előadás 

előkészítésével. Ehhez azonban további szakmai irányításra van szükségünk, aminek anyagi hátterét csak 

egészen kis részben tudjuk önerőből fedezni. A több hétvéges szakmai felkészüléshez kérnénk tehát anyagi 

támogatásukat: kolozsvári oktatók utazási, elszállásolási költségeinek, illetve tiszteletdíjának részbeni 

megtérítését, hogy újabb történelmi táncjátékkal kelthessük életre a dél-erdélyi elárvult kastélyokat, kúriákat.

111 8421341 0411 353 100 26 600 326 500 200 000
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Pro Museum 

Egyesület Zabola
Zabola

Iskolai élet a háromszéki 

Zabolán

A Pro Museum Egyesület a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum tulajdonosa és működtetője. A Múzeum 2011. 

augusztusában egy orbaiszéki iskolai élettel kapcsolatos kiállítást tervez megrendezni. Annak keretében 

kiállítunk egy 20. század eleji osztálytermet korhű berendezésével együtt. Másodsorban  bemutatjuk az iskolás 

élettel kapcsolatos tárgyak (táskák, írószerek, tankönyvek, szemléltetési eszközök, viseletek) változását. Az 

összegyűjtött iratok, dokumentumok segítségével a helybéli oktatás 20. századi változásait reprezentáljuk. 

Kinagyított fényképek segítségével szemléltetjük az iskolai élet kiemelt pillanatait: az évkezdést,  ballagást, 

sport vetélkedőket, kirándulásokat. Külön teret szentelünk a kommunista korszak tárgyi világának (párt vezetők 

portréi, jelszavak, címerek, zászlók, dobok, kürtök, viseletek, egyenruhák) bemutatására. Nem utolsó sorban a 

néptanítók hétköznapi és ünnepi életmódját, a helyi közösségek gazdasági, higiéniai, kulturális életére gyakorolt 

hatását is szemléltetjük.  A kiállítást 2011. augusztus második hetén, a település lokális ünnepén nyitjuk meg, 

majd rendszeres interaktív foglalkozásokat tartunk benne: pl. hagyományos órákat tartunk a 20.század eleji és 

totalitárius korszakbéli rend alapján.  A kiállítás berendezése előtt a múzeum  épületét a régi fa bútorokkal és 

berendezésekkel együtt fertőtleníteni, gázosítani szeretnők. Megjegyezzük, hogy támogatás hiányában ezt a 

műveletet az utóbbi 9 évben egyáltalán nem tudtuk elvégezni.

111 8421341 0410 596 666 0 596 666 200 000
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Művészetért 

Kultúráért és 

Sportért Ifjúsági 

Egyes.

Ákos

Ákosi kulturális-turisztikai 

információs és központ 

működetése és kisebb 

programjai

Egyesületünk többek között azért jött létre, hogy  Szatmárnémeti közelsége miatt meglévő elszívó hatást 

ellensúlyozza és jövőképet mutasson az ákosi fiataloknak az otthonmaradásra. Az egyesület fontos szerepet 

játszik az ákosi kulturális- és ifjúsági élet megszervezésében (táncházak, sport tevékenységek, kézműves 

foglalkozások, különböző vetélkedők szervezése a fiataloknak).

Településünk közel háromnegyede jelenleg magyar nemzetiségű de sajnos a fiatalok körében az otthoni 

kultúrális és megélhetési lehetőségek hiányában nagyon jelentős a környező nagyvárosokba való áttelepülés. 

Ezt a tendenciát szeretnénk békés úton megváltoztatni.

Környékünkön nagyon sűrűn előfordul a hévíz, így nagy lehetőséget rejt ennek kiaknázása bár jelenleg még 

gyerekcipőben jár a hévíz források komolyabb felhasználása. Egyesületünk célként tűzte ki, hogy a helyi 

fiatalokkal megismerteti a község természti kincseit, ezek kiaknázhatósági lehetőségeit, szükséges 

védelmüket. Egyesületünk a helyi fiatalsággal tevőlegesen is szerepet kíván vállalni ezen területen: pl.: 

természetvédelmi- és ismereti képzésekkel, hazai- és nemzetközi ifjúsági kezdeményezésekkel, a föld alatti 

természeti kincseket promováló kultúrális programokkal, projektírásra ösztönző téningekkel, potenciális 

befektetők felkutatásával stb.

111 8421341 0410 960 000 526 666 433 333 150 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0277-

2011-06-15

Erdélyi Gondolat 

Egyesület
Zetelaka

Borismereti és 

gasztronómiai képzés 

Székelyföldön

A gasztronómia, valamint a borok ismeretének és értő fogyasztásának manapság már egyre több híve van, így 

megfogalmazódik az igény arra, hogy üzleti vagy baráti társaságban szakszerűen tudjunk megnyilvánulni egy 

borral kapcsolatban. Ugyanekkor, egyre inkább felmerül az igény, hogy Erdély-Székelyföld turisztikai 

marketingjében magas gasztronómiai szolgáltatásokat tudjunk felvonultatni, beleértve a bor és az italok 

ismertetését. Erdély attól is vonzóbbá válhat turisztikai szempontból, ha igazi szakemberek, vagy egyre több 

amatőr műkedvelő tudja bizonyítani, hogy megfelelő vendéglátási szolgáltatásokat tudunk felvonultatni. 

A borajánlói és gasztronómus tanfolyamot szemtember hónap első két hetében tervezzük megszervezni, 

Székelyudvarhelyen a nagy sikerű kolozsvári tanfolyam folytatásként a székelyföldi érdeklődőknek.

A célcsoportba olyan személyek tartoznak, akiknek a vendéglátással aktív kapcsolatuk van, akik széles körben 

tudják majd terjeszteni ezeket az alapismereteket, akik nagy hatással tudnak lenni a környezetük vendéglátói 

színvonalának emelésére. 

A tanfolyam végére, a megkóstolt és alaposan kielemzett borok alapján a halgatók el tudnak majd igazodni a 

borfajták, készítési eljárások, borvidékek és borászstílusok területén,  és mindezzel Erdély szinten 

népszerűsíteni tudják a bor és gasztronómia alapelemeit, borajánlói alapképzéssel fognak rendelkezni, és 

reményeink szerint nagyban hozzájárulnak majd az erdélyi-székelyföldi vendéglátás szinvonalának 

erősítéséhez.

1101 8421331 0110 1 203 333 603 333 600 000 250 000
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Katolikus 

Egyetemi 

Lelkészség - 

Kolozsvár

Kolozsvár

Küldetésben - 

öntudatosan és 

felelősségteljesen

A Kolozsváron tanuló egyetemisták számára munkatábort szervezünk az önkéntesség évében, az alkalom 

időpontja 2011. szeptember 10-17. helyszíne a Bákó megyei kis csángó falu Kostelek. A résztvevők a tábor 

során gyakorlatban kipróbálhatják az egyetemen tanultakat, így gyakorlati tapsztalatokra tehetnek szert és ezek 

a tapasztalatok segítségükre lesznek a jövőben az elhelyezkedésnél is.

Célunk, hogy munkánkkal, adottságainkkal hozzájáruljunk egy nyelvi, kulturális nehézségekkel küzdő közösség 

fejlődéséhez, mely által egyetemistáink megtapasztalják, hogy itthon, Erdélyben is bőven van munka az ő 

számukra, ha vállalják a kihívásokat.

Az alkalom megvalósításában együttműködünk a faluban magyar tanári szolgálatot teljesítő pedagógusokkal, 

akik a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének oktatási programján belül dolgoznak a településen, továbbá a 

helyi egyházi képviselőkkel, magánszemélyekkel, a sajtó képviselőivel.

Feladatunk: a helyiek szokásainak, munkastílusának tisztelete, értékelése és támogatása. Támogatni a 

közösség fejlesztést, visszatalálást a saját értékeikhez.

E tapasztalat által egyetemistáink bátorítást kapnak az itthonmaradásra azáltal, hogy látnak pozitív példákat 

(RMCSSZ munkatársai stb). A munkatárborban résztvevő egyetemisták száma 25-35 fő.
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Bukaresti Magyar 

Diákszövetség
Bukarest A zene és tánc hónapja

A Bukaresti Magzar Diákszövetség szeretne egy rendezvénysorozatot megszervezni, melyben a zene és tánc 

különböző megnyilvánulási formáit mutathatja be a bukaresti magyar diákok és nem csak számára.

A rendezvénysorozat három hétig tart:

Az első héten a néptánc és a népzene kerül bemutatásra,melynek keretén belül a fiataloknak lehetőségük lesz 

nem csak megismerni, hanem tanulni is különböző néptáncstilusokat. Emellett zsiros kenyérrel és vörösborral 

fofjuk kinalni az embereket.

A második héten pénteken egy jazz koncertre kerül sor melyre egy kolozsvári együttes hivodik meg, majd 

szombaton egy játékest lesz megszervezve mely után egy Hargita megyei magyar fiatal együttest hivunk meg 

hogy bemutathassák tehetségüket ezzel is támogatva őket valamint a bukaresti fiataloknak is remek 

szórakozási lehetőséget fog nyújtani a Játékest valamint az azt követő koncert.

Az utolsó, záró héten egy modern és elektronikus zenével telitett bulival zárjuk a rendezvénysorozatot.

Az esemény befejezése után egy rövid kérdőivvel fogjuk felmérni a résztvevők véleményeit és észrevételeit, 

valamint a jövővel kapcsolatos elvárásaikat a diákszövetséggel szemben.

111 8421341 0410 810 274 228 025 582 249 200 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0281-

2011-06-15

Pro Székelyhíd 

Egyesület
Székelyhíd

XVII. Érmelléki Ősz 

Kulturális Fesztivál

Az Érmelléki Ősz kulturális fesztivál 2011-ben immár 17. alkalommal kerül megrendezésre, célja a település és 

a környék hagyományainak életben tartása, a kulturális értékek megörzése illetve lakosság közösségi 

érzésének megerősítése. A fesztivál időtartama hagyományosan 3 nap. A rendezvények igen sokszínűek: 

közéleti, gazdasági, helytörténeti, kulturális, sport és szabadidős programok, melyek minden korosztály 

igényeit, érdeklődési körét igyekeznek kielégíteni. Az évek során a rendezvény kinőtte az Érmelléket, a 

szomszédos megyékből és a határokon túlról is érkeznek látogatók a fesztivál idejére, ezért a rendezvények 

egy részének helyszíne a helyi sportpályán felállított szabadtéri színpad. A fesztivál fő céljai között szerepel a 

helyi hagyományok ápolása, régiók közötti kapcsolatteremtés, a faluturizmus fejlesztése, a helyi közösségi 

tudat erősítése és nem utolsó sorban kultúrált, színvonalas szórakozási lehetőség biztosítása a lakosság 

számára. A fesztivál több szálon futó rendezvénysorozatból áll melyre 6 – 7000 érdeklődőt várunk. A 

programjot igyekeztünk úgy összeállítani, hogy minden korkategória megtalalálja a lehetőséget az építő jellegű 

szórakozásra és kikapcsolódásra.Az érmelléki képzőművészek (Magyarország és Románia területéről 

egyaránt) alkotásaiból rendzett kiállítást a rendezvény egész ideje alatt látogathatják az érdeklődők. A 

sportprogramok a város sportpályáján kerülnek megrendezésre. A könnyüzenei programok sem 

hiányozhatnak, melyeket tűzijáték zár.

111 8421341 0410 1 075 000 500 000 575 000 250 000
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Udvarhelyszéki 

Népművészek 

Egyesülete

Székelyudvarhely

Népművészet tegnap, ma, 

holnap- szakmai 

továbbképző- tájház körút 

Udvarhelyszéken

Rendezvényünk célja, hogy megismertessük, bemutassuk Udvarhelyszék hagyományos tárgyi kultúráját, 

szakmai előadások és szakmai kirándulás által a népi építészet szempontjából jelentős (esetleg népi 

műemlékeknek minősített) épületeket, és az ezekbe berendezett lakásbelsőket alkotóinknak és más régióból 

érkező alkotóknak.

Kétnapos rendezvényünk központi témája a tájház, és annak szerepe a hagyományőrzésben. Célunk, felhívni 

az alkotók figyelmé hagyományos, funkcionális tárgyak készítésére, továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy 

értékeinket össze kell gyűjtenünk, dokumentálnunk kell, hogy megmaradjanak unokáink számára.  

Előadások: 

Állandó kiállításaink helyszíne a tájház- A Tájház füzetek bemutatása- Kovács Piroska, Máréfalva, 

A néprajzi tárgyak nyilvántartásba vételének fontossága, célja, módja- Farkas Irén, csíkszeredai muzeológus 

előadása, 	Múzeumpedagógiai foglalkozások- Miklós Zoltán, székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, ,	

Tájházak szerepe a falusi turizmusban- Sándor Olga, panzióvezető, Zetelaka. 

A rendezvény résztvevői egyesületünk tagsága, az udvarhelyszéki tájházak létrehozói, továbbá más régióból 

(Csíkszék, Háromszék, Marosszék) érkező népi alkotók. A rendezvény második napján szakmai kirándulásra 

kerül sor udvarhelyszéki múzeumok, magángyűjtemények, tájházak meglátogatására. E kétnapos rendezvény 

lehetőséget teremt arra, hogy  találkozzanak és a későbbiekben együttműködjenek az értékteremtésben és az 

értékmentésben tevékenykedő egyének, közösségek.

111 8421341 0410 591 230 140 980 450 250 200 000
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Együtt Szárhegyért 

Egyesület
Gyergyószárhegy

Közmüvelödési Napok 

Farsangi hangulatban 

Gyergyószárhegyen

Gyergyószárhegyen, az állandó képzőművészeti kiállítások, kézműves alkotások, népszokások, néptánc 

találkozók, a népi mesterségek bemutatása a települést híressé tették, nemcsak az országban de a határon túl 

is. Ezt megerősítve évről évre megszervezik a községben a Farsangi Fesztivált, amelyet a szinvonal 

fenntartásáért, kiszeretnénk bővíteni más kulturális tevékenységekkel mint: farsangi bábszinház kicsiknek, 

szindarab a nagyoknak, Cika néptánccsoport és Hóvirág Együttes előadása, kézműves akciócsoportok 

tevékenysége és azok kiértékelése illetve néptáncoktatás. A hagyományos farsangi tevékenységek a 

következők lennének: falujárás jelmezekben, előadás a farsangról, farsangtánc a központon a környező falvak 

és magyarországi testvértelepülések részvételével, farsangi jelmezek vetélkedöje és kiértékelése, illetve a 3 

napos rendezvény Farsangi bállal záródna.  A program várt eredményei: A fiatal generációk általános 

műveltsége nő, látókörük szélesedik és felkeltjük érdeklődésüket a népi kultúra és farsang iránt .A fiatalok 

ráéreznek a néptánc fontosságár. A népi hagyományok és helyi népi mesterségek ismerete elmélyül a 

résztvevők körében, ezáltal inkább magukénak érzik ezek ápolását.Az esemény pozitív társadalmi hatása 

megnyilvánul a művelődési programok széles kínálata által és mindemellett erős közösségformáló hatása is 

van.Hosszú távú cél, hogy ezen események által a lakosság és a településre látogatók érdeklődése megnő a 

helyi népi mesterségek és farsang iránt.

111 8421341 0410 2 325 782 2 138 472 467 338 200 000
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Erdélyi Kárpát 

Egyesület-

Kolozsvár 1891

Kolozsvár

Erdélyi Kárpát Egyesület - 

Kolozsvár 1891 

tevékenységének 

támogatása 2011. 

második félévében

2011. második felében az Erdélyi Kárpát Egyesület - Kolozsvár 1891 folytatni kívánja mind turisztikai, mind 

pedig honismereti tevékenységét. Olyan új terepbejárásokat tervezünk  új túrautak feltárása céljából, melyekre 

azután rendszeresen elvigyük tagságunkat. Ezek eddig ritkán vagy egyáltalán nem ismert tájak, illetve útvonalak 

lennének. A honismereti tevékenységet nemcsak ezek  segítenék elő, hanem a buszos kirándulások és a 

különböző Kárpát-medencei tájak bemutatásával rendszeres vetítéseink során havi közgyűléseinken. 

Ugyancsak a honismeret és a környezetvédelem népszerűsítésére szervezi meg  fotókörünk évi 8-10 

kiállítását, s a kiállított képekhez megfelelő kereteket kívánunk beszerezni. A hagyományos Vasvári-kerékpáros 

túra, illetve a Kós Károly-teljesítménytúra a Kolozs megyei EKE tevékenységének egyik kiemelt pontja minden 

évben, melyen remélhetőleg idén is részt vesznek külföldiek. Utóbbi túrákon biztosításként orvos is részt a 

szükséges gyógyszerekkel, amiként túravezetőinket is ellátjuk az elsősegélynyújtáshoz szükségesekkel.  Az év 

második felében elő kívánjuk készíteni azt a tanösvény pályázattervezetet Kolozsvár első turista útjának (1880-

as évek), a &quot;kék jelzésnek&quot; az útvonalán, amely a térség sajátos földtani, állat-és növénytani 

jelenségeinek megismertetésére. Egyesületünk fiatalítása és új tagok toborzása kiemelt feladatunk és ennek 

céljából a szokványos szervezési/toborzási  módszerek mellett új reklámfogásokat is alkalmazunk (ld. EKE-

gyufásdoboz)

111 8421341 0410 571 772 63 291 508 481 300 000
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2011-06-15
Háló Egyesület Csíkszereda

A Háló Egyesület 

müködési támogatására;

A HÁLÓ saját definíciója szerint katolikus közösségek kárpát-medencei hálózata. Elsősorban katolikus híveket 

szeretne megszólítani. Nem próbálja meg összemosni a különböző vallások nézeteit, határozottan és szilárdan 

áll az egyháza mellett. Ugyanakkor nyitott más vallások képviselői felé is: magáénak tartja az ökumenizmus 

eszméjét. A Háló célkitűzése: közösségépítés, valamint a kultúra megőrzése, továbbadása  a magyarság 

számára az erdélyi és a Kárpát-medence többi régióinak hálós kapcsolatrendszerén keresztül.

Az erdélyi Háló Egyesület kb. 30 önkéntese évente 10-15 találkozót, tábort, képzést szervez. A Háló találkozók 

és táborok színvonalas tematikája, nyitott légköre, az önmagunk és egymás elfogadását segítő kiscsoportos 

beszélgetés a minőségi kikapcsolódás közösségi élményét nyújtja a különböző országok polgárainak.

 Programjaink megvalósításában fontosnak tartottuk a társadalom különféle területein élő szakemberek 

bevonását is, hogy a szakmai kompetencia által, az építő kultúra és a sport eszközein keresztül, hidat 

építhessünk az értékek és a társadalom felé.

Programjaink megvalósításához szükségesnek tartjuk az erdélyi iroda hatékony munkáját,  amely akkor 

végezheti el szakszerű és igényes módon, a fent megjelölt célkitűzéseit és feladatait, ha működési feltételei 

biztosítva vannak. Ugyanakkor fontosnak tarjuk  önkénteseink nagyobb bevonását, valamint  módszeres, 

szakszerű képzésüket.

111 8421341 1110 1 753 200 1 157 801 595 399 200 000
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Thalia Alapítvány Csikszereda

A Thalia Alapítvány 2011. 

évi működési és 

programtámogatása

A Thalia Alapítvány 2000-ben alapított szervezet Csíkszeredában, melynek célja a színpadi művészet 

fejlesztése régiónkban, valamint kulturális élet megpezsdítése Csíkszeredában.Megalakulása óta számos 

rendezvény szervezője és házigazdája volt: koncertek, színházi, néptánc, népzene előadások, tánctáborok, 

dokumentumfilm fesztiválok, kiállítások stb. Folyó évben is számos nagy rendezvényt tervezünk: Fábry Sándor 

önálló előadóestje, Maros Művészegyüttes előadásai, Családi Nap a gyermeknap jegyében, Csíksomlyói 

magyar passió a győri Forrás színház előadásában, IV. Euphoria Tánctábor, a Csík zenekar koncertje stb. E 

rendezvények lebonyolításához pályázati úton valamint adományokból próbáljuk előteremteni a szükséges 

anyagi forrásokat.

111 8421341 0410 540 000 0 540 000 150 000
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PRO PALATKA 

KULTÚRÁLIS 

EGYESÜLET

Magyarpalatka

Magyarpalatkai 

néptáncoktatás 

iskolásoknak

Magyarpalatka magyar tánccsoportja lassan utánpótlásra szorul. Az utóbbi években kimaradt a táncoktatás. 

2010. október 1-től szakképzett oktatóval beindítjottuk az iskolások (I-VIII. osztály) számára a táncoktatást. 

Mivel Magyarpalatkán kevés a magyar gyermek, a tanulni vágyók csoportját 13 vajdakamarási gyermek 

egészíti ki. Így 22 gyermek vesz részt az oktatáson. Az identitásunk megőrzése érdekét is szolgálja a 

táncoktatás. Szeretnénk, ha nemcsak a falutalálkozó alkalmával, hanem évente több alkalommal is fellépne a 

tánccsoport, Magyarpalatkán és a szomszédos községekben is. Tavaly az Eurotrans Alapítvány segítségével 

beindítottuk a programot, idén az anyagi gondok ellenére is működtetjük, sőt már egy nagy sikernek örvendő 

fellépéseink is voltak. Anyagi nehézségeink a következőkből adódnak: szükséges egy termet bérelni, meg kell 

oldani a két szomszédos település közötti utazást 9 személy és az oktató számára, az oktatónak tiszteletdíjat 

kell biztosítani, kiszállásokhoz kisbuszt kell bérelni, szükséges lenne egy CD lejátszót vásárolni, hogy ne kelljen 

mindig valakitől kölcsönkérni, félévente legalább egyszer a magyarpalatkai zenészeket is meg kell kérni, hogy 

zenéljenek: élőzenével is lehessen póbálni, természetesen csak pénzért vállalják. Hetente két alkalommal 

vannak a táncpóbák. A gyermekek szülei lehetőségeik szerint hozzájárulnak a költségekhez, fejenként 120 

lejjel, ez 2640 lejt jelent, de szükségünk van támogatókra is. Magyarpalatkán a néphagyomány nem halhat ki!

111 8421331 0210 447 440 167 000 280 140 150 000
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Haáz Rezső 

Múzeum
Székelyudvarhely

A székelyek története és 

régészete a középkorban - 

III. Énlaka konferencia 

szervezés és 

konferenciakötet

A III. Énlaka konferencia a székelyek eredete és története kapcsán az elmúlt években született új eredmények 

bemutatásának ad teret. A történész és régész szakma jeles, a témában eddig jelentős eredményeket 

felmutató erdélyi és magyarországi kutatók (Egyed Ákos, Pál-Antal Sándor, Benkő Elek, Kordé Zoltán, 

Hermann Gusztáv Mihály, Takács Péter) meghívása mellett konferencia-felhívásunk az új erdélyi fiatal régész 

nemzedéket is megcélozza, akik – elsősorban a székelyföldi múzeumokban dolgozó fiatal régészekről van szó 

– az elmúlt években, évtizedben széles körű régészeti feltárásokat folytattak a területen.

A Székelyföld nagyon szegényes és szűkszavú középkori írott forrásanyaga miatt a régészeti forrásbázis 

feltárása és értékelése a középkor késői századaira nézve is nagyon fontos, nélkülözhetetlen. Eredményeik 

bemutatására, a történész szakmával való nyilvános konzultálásra, a termékeny vitára, valamint az újabb 

kutatási feladatok kijelölésére egyaránt jó lehetőség az Énlaka konferencia.

A kétnapos konferencia után egynapos szakmai kirándulást terveztünk, olyan helyszínekre, amelyek szorosan 

kapcsolódnak a székelység középkori történetéhez.

A konferencián elhangzott tanulmányokat kötetben kívánjuk közzé tenni, annak érdekében, hogy a tágabb 

szakma és a nagyközönség számára is hozzáférhető legyen. A mellékletekkel is ellátott, részben színes kötet 

terveink szerint 2011 év végén vagy 2012 telén kerül nyomdába.

1101 8421331 1110 1 547 666 333 333 600 000 250 000
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Bethesda 

Egyesület Zsobok
Zsobok

Térségi Hagyományörző 

Rendezvények és 

Képzések

Zsobok egy színmagyar település a Kalotaszeg-i Alszegen, ahol jelenleg 290 személy él, amely település

fennállása óta egy népzene-néptánc-népi hagyományokat művelő, őrző, továbbadni akaró közösség.

1994-ben, a helybéli iskola újraindítása érdekében beindult a Zsobok-i Bethesda Gyermekotthon, amely új 

munkahelyek létrejöttét, a helybéli fiatal házasok itthon maradását, a helybéli gyermeklétszám növekedését 

eredményezte. Örömünkre szolgál az a tény, hogy egy olyan nemzedékkel büszkélkedhetünk, akik nagy 

érdeklődést mutatnak a népművészet iránt, odaadással éneklik a népdalokat, lelkesen táncolják a néptáncokat, 

kulturális műsorok alkalmával szívesen öltik magukra a népviseletet.

Számos versenyen, mint pl. a „RISZEGTETŐI Népdalvetélkedő, a VIII. ŐSZIRÓZSA- Népdalvetélkedő, stb. 

díjazottaink is voltak. A helybéli és az otthonban lakó gyerekek közti szoros kapcsolat során sikerült az 

otthonban élő gyerekekkel is megszerettetni a népdalokat, a zsoboki népviseletet (melyet számukra is 

elkészíttet a gyermekotthon) valamint a zsoboki néptáncot.

2008-ban beindult a néptáncoltatás is, amely azóta is folyik heti rendszerességgel, különböző

korcsoportokkal. Ahhoz, hogy a gyermekek tehetségei még jobban kibontakozhassanak, valamint a

jelenlegi tudásszintjük ezen a téren továbbfejlődhessen, szükség van a táncoktatási program további 

folytatására, viszont a jelenlegi anyagi gondok veszélyeztetik a program fennmaradását.
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GroundFloor 

Group Egyesület
Kolozsvár

A GroundFloor Group 

Egyesület működési és 

programtámogatása

A GroundFloor Group Egyesület 7 éve szervez kortárs tánceseményeket Kolozsváron. Ezek között van egy 

idén hatodik kiadásához érkezett nemzetközi fesztivál (Trans-Contact), több kortárs táncelőadás (Post.Sync, 

Message, sunSET), minitánc-festivál (vis-a-vis) műhelyek, tánckurzusok, szabad tánc délutánok (havi 

rendszerességű jamek). Szervezetünk együttműködik fontos helyi magyar (Babes-Bolyai Tudományegyetem 

Színház és Televízió kara – magyar vonal, Magyar Opera, Tranzit Alapítvány), helyi román (AltArt Alapítvány), 

országos (Nemzeti Táncközp., Német Kult. Közp.) illetve nemzetközi szervezetekkel (IETM, Kontakt Bp, Sín 

Kult. Közp.) 

Az egyesület megalakulása óta önkéntes munkatársakkal dolgozik, programjait többek között az NKA, a 

bukaresti Nemzeti Táncközpont, a Román Kult. Alap, a Communitas, az Eurotrans, cégek és magánszemélyek 

támogatták. 

Egyesületünk alapító tagja az Ecsetgyári Kulturális Központnak, mely 2009 októberétől (egy volt ipari épületet 

belakva) 39 független kulturális szervezetnek/művésznek ad otthont, 7 galériája és 2 stúdiója mellett 

képzőművészek műhelyeit illetve kulturális szervezetek irodáit gyűjti egy fedél alá, 2500 négyzetméteren. 

Szervezetünk itt működteti irodáját illetve az első emeleten található Stúdióban szervezi eseményeit (lásd 

csatolt tevékenységi beszámoló). Jelen támogatási kérés az egyesület működésének és programjainak 

létrehozására vonatkozik (1 hétvégi táncműhely, Post.Sync előadás továbbjátszása, havi rendszerességű 

kreatív tánc-estek).

111 8421341 0410 1 252 000 569 500 682 500 200 000
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Kiss Stúdió 

Alapítvány
Nagyv árad

Megtartani a hont szép 

magyar szóval - a Kiss 

Stúdió Színház 

előadásaival

A nagyváradi Kiss Stúdió Alapítvány által működtetett Kiss Stúdió Színház fennállásának több mint 17 

esztendeje alatt folyamatosan tartott tájelőadásokat gyakran olyan településeken, ahová a kőszínházak nem 

jutnak el. Az elmúlt esztendők közel 1800 előadásának több mint a felét a székhelyünkön kívül tartottuk. A 

tájelőadások zömét pedig Bihar megyében, a Szilágyságban, a Partiumban és Erdély különböző településein, 

apró falvakban és kisebb városokban. Új kezdeményezésként a Böjte Csaba ferences szerzetes által 

kialakított árvaházaklba látogattunk az elmúlt időszakban többször is (a Szülőföld Alap támogatásával), és ezt a 

kezdeményezésünket óhajtjuk folytatni, mert meggyőződésünk hogy az ezeken a helyszíneken tartott 

előadásaink erkölcsi értéke és sikere meghaladja a szokványos előadásokét. Ezen túlmenően folytatjuk a 

különböző tájelőadásokat Bihar megyében, Partiumban, Erdélyben. A Megtartani a hont szép magyar szóval - a 

Kiss Stúdió Színház előadásaival című pályázat keretében ismételten útnak indulunk, hogy színpadi játékaink 

sorával tegyük elevenné mindazt a gazdag szellemiséget, irodalmi és történelmi példázatot, amit elődeink ránk 

hagytak. Az Egyszer Mátyás király c. reneszánsz színpadi játék, a zenés-derűs Magyar vigasság; az Ady 

költészetét bemutató Az Illés szekerén, a Széchenyi István emlékezetére készült Élni és nagyra nőni c. 

történelmi játék; az Adjon Isten békét, kedvet! c. pódiumelőadás - megannyi lehetőség.

111 8421341 0410 484 000 254 000 230 000 200 000
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Bekecs 

Táncegyesület
Nyárádszereda

20 éves a Gyöngykoszorú-

találkozó

A Gyöngykoszorú néven híressé vált találkozó a néptánc, népdal, népviselet és népzene jegyében zajlik. 

A mozgalom, idén április 28-án „betöltötte” huszadik életévét. Elindítói Szabó György Pál és felesége, Szabó 

Éva pedagógus-házaspár voltak. Az első találkozót Nyárádszeredában tartották 1991-ben.

Erdőcsinádon 1994 márciusában szerveztek először néptánctalálkozót. Most már hagyománnyá vált, hogy 

minden évben az első Gyöngykoszorúra itt kerül sor.

A 2001 őszi találkozó főszervezője a Bekecs Táncegyesület.

A tánccsoportcsoportok mindig meghívás útján léphettek fel a fesztiválon, többen közülük immár 20 éve 

visszatérő vendégek.

A XX.Találkozónak újra Nyárádszereda ad otthont 2011 október 8-9. között. Meghívottaink között az idén is 

helyet kapnak a minden évben visszatérő települések tánccsoportjai (ludasi, dicsőszentmártoni, holtmarosi, 

erdőszentgyörgyi, üvegcsűri, erdőcsinádi, vajdaszentiványi stb.), és határon túli  meghívottak: szentgáli 

tánccsoport 30 táncosa. A két napos rendezvény első napja a &quot;kicsik&quot; bemutatkozására szolgál, 

második nap az ún adatközlők lépnek színpadra. Úgy sozmbaton, mint vasárnap reggeli ökumenikus 

istentisztelettel kezdjük a rendezvényt, majd fellépők műsora után a nap éjjelig tartó táncházzal ér véget.

A  XX. Gyöngykoszorú-találkozó részletes leírását jelen pályázathoz külön mellékeljük.

111 8421341 0410 1 701 489 1 122 451 579 039 200 000
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Székelyudvarhelyi 

Ifjúsági Alapítvány
Székelyudvarhely

A SZIA honlapjának 

létrehozása

A SZIA alapítvány annak ellenére, hogy régóta létezik, még nincs jelen a világhálón, nem rendelkezik honlappal.

Márpedig a mai világban aki nincs az interneten az nem is létezik, ezért a jobb későn, mint soha mondást 

követve elhatároztuk, hogy az idei évben amennyiben a megfelelő anyagi keretet tudjuk hozza biztosítani, 

elkészíttetjük a szervezet honlapját.

Ezért is jött kapóra ez a pályázati felhívás, mert így a remélhetően elnyert támogatás segítségével a mai kor 

követeleményeinek megfelelően tudjuk ismertetni, népszerűsíteni az alapítvány tevékenységét.

Az alapítvány anyagi kereteit eddig teljes mértékben a tevékenység ellátására fordítottuk, s mivel az egyetlen 

bevételi forrásunk a szponzoroktól, pályázatokból befolyt támogatások, amit mi szintén további támogatásokra 

fordítottunk, nem volt keretünk az ezirányú fejlesztésre.

A honlap elkészítéséhez szükségünk van a grafikai kivitelezésre, a programozásra, egy biztonságos tárhelyre, 

feltöltésre, karbantartásra.

És természetesen a domain levédésére, amely még szabad.

Ehhez még elkészítenénk egy kis szórólapot, mely az alapítvány tevékenységét hívatott reklámozni, így ősszel 

megújult arculattal és lendülettel folytathatnánk tevékenységünket.

111 8421331 0610 482 500 0 482 500 400 000

2011. 07. 14. 43



Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi Erdélyi nyílt pályázat támogatottairól 2. 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)

Rendelkezésre 

álló saját vagy 

egyéb forrás 

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0317-

2011-06-15

Posticum 

Egyesület
Nagyvárad

A Posticum Kultúrközpont 

működtetése

A POSTICUM – Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület keresztény szellemiségű, magyar kulturális és 

ifjúsági központ. Ezen identitását ápoló és erősítő rendezvények szervezésén, támogatásán túl, különösen 

képzőművészeti és zenei programjai révén, kapcsolatokat épít más nemzetiségű helyi szervezetekkel, 

ökumenikus jellegénél fogva szolgálja a vallások és felekezetek közti párbeszédet, kiterjedt nemzetközi 

kötődéseinek köszönhetően pedig, határokon átívelő projekteket dolgoz ki és valósít meg.

Széles skálán mozgó programjaink között megtalálhatóak a filozófia, teológia, pszichológia, irodalom, 

képzőművészet, zene határterületén elhelyezhető rendezvények gazdag választéka, melyek kialakításában 

tekintettel vagyunk a hozzánk ellátogató felnőtt és gyerekközönség igényeire egyaránt. Ennek szellemében 

konferenciák, előadások, képzőművészeti kiállítások, felolvasószínház, dzsessz és klasszikus zenei koncertek, 

felnőttképzés, könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések várják a minőségi kulturális rendezvények iránt 

érdeklődőket. A házban gazdag kínálatú folyó-iratolvasó működik, könyvtárunkban pedig megtalálhatják a 

városunkhoz kötődő legfontosabb helytörténeti és irodalmi műveket. A gyerekek játékos formában ismerhetnek 

idegen nyelvekkel, éjszakába nyúló meseolvasáson vehetnek rész, a játszóházban találkozhatnak speciális 

ellátást igénylő társaikkal, elsajátíthatják a képzőművészet alapjait, a nagyböjti időszakban pedig egy 

élménykiállítás vezeti őket végig a szenvedéstörténeten.
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Udvarhely 

Kulturájáért 

Egyesület

Székelyudvarhely

V. Nyári tűzzománc 

alkotótábor 

Székelyudvarhely - 

Keszthely

Tűzzománc alkotótábor V. évfolyam -2011

Keszthely – Székelyudvarhely

Az alkotótábor programja

1. Keszthely – Goldmark Károly Művelődési Központ

2011. július. 25-30, 6 nap

Naponta: 9-15 óráig

2. Székelyudvarhely – Művelődési Ház

2011. augusztus 15-19,22-26, 10nap

Naponta 10-16 óráig

A táborban elsajátítható, gyakorolható: tűzzománcozási formák:

- rekeszzománc

- erdélyi sodronyzománc

- festett zománc

Eszközökről, anyagokról, égetőkemencéről a táborvezető gondoskodik.

Az alkotótábor vezetője:

Elekes Gyula

tűzzománcművész

1101 8421331 0610 530 000 100 000 430 000 200 000
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Élő Erdély 

Egyesület
Csíkszereda

Az Élő Erdély Egyesület 

működési költségeinek 

résztámogatása a 2011. 

június 1 - 2012. február 

29. időszakban

Az Élő Erdély Egyesület célja Erdély kulturális és természeti értékeinek feltérképezése, népszerűsítése és 

hatékony hasznosítása Erdély és tájegységeinek fejlesztése érdekében.

Hisszük, hogy a kulturális hagyományok megőrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint a helyi közösségek 

aktív részvételével megvalósított értékhordozó tevékenységek az erdélyi életminőség javulásához és a régió 

fejlődéséhez vezetnek.

A fentiek szellemében tevékenységünket az alábbi területeken fejtjük ki:

1.	Honismereti programok: Erdély- és néprajzi tájegységeinek megismeréséhez, feltérképezéséhez kapcsolódó 

programok 

2.	Kulturális és természeti örökségünk közkinccsé tétele: dokumentációs és PR kiadványok, on-line erdélyi 

információs tartalmak létrehozása

3.	Kultúraközvetítés, kulturális értékek népszerűsítése: Erdélyt és néprajzi tájegységeit népszerűsítő 

rendezvények 

4.	Közösségfejlesztésre alapozott régió- és településfejlesztés: cselekvő részvételt kívánó, a kulturális értékek 

elsajátításával összefonódó, térségi identitást erősítő, aktív ismeretszerzésen alapuló programok

Szervezetünk jelenleg egy alkalmazottal és felszerelt irodával rendelkezik, programjainkat önkéntesek 

segítségével, támogatásokból valósítjuk meg.

Jelen pályázat a 2011. június 1 – 2012. február 29. közötti, a projektekhez direkt módon nem kapcsolódó, 

szervezeti alap-működési költségek résztámogatására vonatkozik.

111 8421341 1110 1 615 610 1 019 610 596 000 400 000
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Kolozsvári 

Alsóvárosi 

Református 

Egyházközség

Kolozsvár
Kolozsvári Ifisek 

Színjátszó Találkozója

A Kolozsvári Ifisek Színjátszó Találkozóját 2001-ben szervezték meg először, azóta minden évben sor kerül rá. 

A találkozó célja a szétszórtságban élő magyar fiatalok anyanyelvének ápolása, gyakorlása a színjátszás 

eszközével, valamint az igazi emberi értékek promoválása  a színdarabok mondanivalóján keresztül. 

Közösségépítő és motiváló szerepe van. Az együtt elkészített színdarabok a különálló kis csoportokat is 

összekovácsolja, beépíti a nagyobb közösségbe, a református gyülekezetbe és tágabb értelemben a város 

magyar közösségébe. Kreativitásukat és általános műveltségüket is fejleszti a fiataloknak az előkészületek, 

illetve a találkozó alatt

A színjátszó találkozó egy napos rendezvény, amelyen Kolozsvár 12 gyülekezetének színjátszó csoportjai 

lépnek fel, illetve minden évben vendég csapatok is játszanak. Öt tagú zsűri bírálja el az előadásokat, az est 

végén különböző kategóriákban díjakat osztanak. Áhítat indítja és zárja az alkalmat, koncertek, előadások 

teszik egésszé a programot. A Kolozsvári Ifisek Színjátszó Találkozóját minden évben más ifis csoport 

szervezi, a legutóbbi találkozó nyertesei. A találkozó állandó helyszíne a Kolozsmonostori református templom.

111 8421341 0610 612 102 197 452 414 650 150 000
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Bogáncs – Zurboló 

Egyesület
Kolozsvár

Zurboló Táncfórum – 

Kolozsvár

A kolozsvári Zurboló Táncegyüttes 2001 januárjában egy új programot indított a helyi néptánckedvelőknek, 

Zurboló Táncfórum címmel. A Táncfórum alapvető célkitűzése, hogy havi, kéthavi rendszerességgel régiónk 

fiatal műkedvelő és hagyományőrző néptáncegyütteseinek – a különböző néptánctalálkozók, fesztiválok rövid 

fellépéseivel szemben – teljes estés előadásokat, megmérettetési lehetőségeket biztosítson. Ugyanakkor 

szűkebb régiónk számára a Táncfórum egy egészséges szakmai kritika és versengés megalapozását is 

célozza. Egyúttal valamennyi Táncfórumot táncház is követi, ahol a fellépők együtt táncolhatnak és 

szórakozhatnak a közönséggel. Az elmúlt évtizedben összesen huszonhat Táncfórumot sikerült szerveznünk: 

az első kilencet a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum dísztermében, 2005 óta tizenhetet pedig a 

Tranzit Házban. A jelen pályázat a sorozat 2011 őszére tervezett négy táncfórumára vonatkozik.

111 8421341 0410 380 000 221 300 158 000 150 000
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Szórvány 

Alapítvány
Temesvár

A Szórvány Alapítvány 

működésének 

résztámogatása

A temesvári Szórvány Alapítványt 1993-ban hozták létre egyetemi oktatók, középiskolai tanárok, kutatók, 

újságírók abból a célból, hogy erkölcsi, szakmai és társadalmi téren szolgálja a Bánságban együtt élő 

különböző nemzeti közösségének kölcsönös megismerésének, a kisebbségek önismeretének illetve a többség 

és kisebbségek közötti harmonikus kapcsolatok ügyét.

A Szórvány alapítvány programjai 4 irányt követnek:

- Kisebbségi közösségek helyzete és státusza,

- Etnikumok közötti kapcsolatok,

- Érdekképviselet, közigazgatás,

- Regionális folyamatok

Jelen pályázat célja az Alapítvány működési költségeinek résztámogatása.

Szervezetünk évente 2 nagyszabású (EU finanszírozás) és több kisebb projektet bonyolít le. Rendszeresen 

szervezünk tanácskozásokat, képzéseket. A helyi, megyei és regionális szervezeteknek, intézmények 

képviselőinek tartunk szervezet életképességének való növelésével kapcsolatos felkészítőket, pályázatírás és 

menedzsment képzéseket. Helyi szervezeteknek tanácsadást programjaik lebonyolítása érdekében. 

Buziásfürdőn évente szervezünk találkozókat. Folyóiratot szerkesztünk és évente legalább 1-2 könyvet is 

megjelentetünk. Támogatjuk az iskola Díjkönyv programját, Mecenatúra díjat és Közösségünkért díjat is 

osztunk.

112 8421331 1111 675 114 229 284 445 830 250 000
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Pro Theatrum 

Alapítvány
Székelyudvarhely

Hangosító berendezés 

vásárlása a 

székelyudvarhelyi Tomcsa 

Sándor Színház 

produkcióinak segítségére

Egy színház technikai feszereltsége az esetek zömében az előadások képi meghatározását szolgálja, de 

hasonló jelentőségű a produkciók akusztikus kísérete is. Hangrendszerünk legfontosabb eleme a hangkeverő 

pult. Intézményünk alapításakor, 1999-ben sikerült gey Spirit FX16-os típusú 16 csatornás pultot vásátolni. Ezt 

az eszközt társintézményeinkkel együtt használtuk az elmúlt 12 évben. Nagyszínpadi és stúdió előadások 

esetében ugyanezt a pultot használtuk, a kiszállások, vendégelőadások során is rendszerint magunkkal kellett 

vinnünk. Úgy látjuk, a rendelkezésünkre álló eszköz nem tud eleget tenni az évi 5-6 produkció 

követelményeinek, időszerűvé vált egy korszerűbb, minőségileg jobb hangvezérlő berendezés beszerzése.

Olyan pultra van szükségünk, mely képes egyszerre legalább 20 mikroportot vezérelni, két sztereo bementre 

van szükség, fontos, hogy külön lehessen róla vezérelni a nézőtéri, ill. monitor hangfalat. Előnyös lenne, ha 

nem kellene külön CD lejátszót használni az előadésok hangosításakor, a korszerű pultok ezt is tartalmazzák. 

Egy fejlettebb eszköznek saját memóriája van, erre tölthető a zene. Ha sikerülne egy modernebb berendezést 

vásárolnunk, a felszabadult gyengébb hangpultot a tájolások során használhatnánk,a befogadó színházakkal 

nem kellene ez ügyben külön egyeztetnünk.

111 8421341 0410 550 000 0 550 000 500 000
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Magyarlapádi 

Ifjusági Szervezet
Magyarlapád Játsszunk játékot

Falunkban, Magyarlapádon, élt és tevékenykedett a 70-es, 80- as években egy tanítóházaspár, aki a 

kommunizmus  szigorú előírásai ellenére is  közösségformáló munkát végeztek. Toborozták a falu  gyermekeit, 

ifjait: néptánc- és színjátszócsoportot alapítottak, s hosszú téli estéken betanult műsoraikkal nemcsak a lapádi 

közönséget örvendeztették meg, hanem a környező falvakat is bejárták. Mindezekről mi szüleinktől hallottunk, 

akik tagjai voltak e csoportoknak, s szívesen mesélnek most is az akkori eseményekről, a közös 

kirándulásokról, az együtt éneklések öröméről, az akkor szövődött barátságokról, az élményekről, amelyeket a 

tánc és színjátszás által éltek meg. . Mi úgy érezzük, hogy tennünk kell valamit annnak érdekében, hogy 

fiataljainkat, a tanítóházaspár mintájára,újra összehozzuk, erősítsük bennük nemzeti hovatartozásukat, 

alakítsuk az elveszőfélben levő   közösségi szellemet, felébresszük nemzeti kultúránk iránti érdeklődésüket. Így 

született meg a gondolat, hogy színjátszócsoportot indítsunk. E tevékenység célcsoportját a 15 -25 éves 

korosztály jelenti, pontosan azért, hogy a roman iskolákban tanulókat ,  az ifjú házaspárokat is bevonhassunk , 

s hogy folytatása legyen annak a munkának, amelyet a gimnáziumi tanulókkal elkezdtünk, s sikeresen  

végzünk:színjátszócsoportot alakítottunk. Tervünk  tőlünk függő része valóra váltható, hiszen toborozzuk a 

fiatalokat, s ők  lelkesednek is, kiválasztottuk a színdarabot is, amelyet majd betanítunk, de anyagi akadályokba 

ütközünk.
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Temesvári Magyar 

Nőszövetség
Temesvár

A Temesvári Magyar 

Nőszövetség működési 

költségeinek 

részfinanszírozása

A TMNSZ a Bánát régió egyik legtevékenyebb civil szervezete, mely a térség legfontosabb magyar 

közművelődési eseményeit szervezi (Bánsági Magyar Napok fesztivál,könyvkiadás, 

könyvbemutatók,képzőművészeti kiállítások,plakett és szoborállítás,koncertek,folklórgálák, történelmi 

megemlékezések,ismeretterjesztő előadások,határon átnyúló kapcsolattartás,tömbmagyar-szórványmagyar 

kultúrcsere stb.)Tevékenységének zömét (más civil szervezetekkel együtt) a temesvári Magyar Házban 

bonyolítja, melyben napi rendszerességgel zajlanak programok, a Házat hetente sokan látogatják.A TMNSZ-

nek nincsenek alkalmazottai, tagjai önkéntes munkájukkal járulnak hozzá a közösségi élet szervezéséhez, 

programjait pályázati pénzekből valósítja meg.A valamikor magyarok közadakozásából épült MagyarHáz 

tulajdonjoga perek tárgyát képezi, ezért a magyar szervezetek jelenléte és folyamatos működésének 

biztosítása elengedhetetlen a Ház további sorsát illetően.Közösségünk saját tulajdonaként tekint az épületre, a 

magyar művelődési élet központjának tekinti: az állndó tevékenység szervezése létfontosságú a 

szórványsorsot élő magyarság nemzeti azonosságtudatának, önértékelésének, önbizalmának 

megtartásához.A súlyosbodó gazdasági helyzetben minden, a Házban tevékenykedő egyesületnek hozzá kell 

járulnia a költségek fedezéséhez.Jelen pályázatunkkal a működési költségek részfinanszírozását szeretnénk 

elérni, a támogatást közüzemi díjak és telefonköltség kifizetésére fordítjuk, így biztosítva munkánk 

folytonosságát.

111 8421341 1110 720 000 120 000 600 000 200 000
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Corium Egyesület Torockó

Ifjúsági alkotótábor hazai 

és magyarországi 

képzőművészek 

vezetésével

PÁLYÁZAT TÉMÁJA:

Olyan alkotótábor létrehozása amely lehetőséget ad a részvevők alkotóvágyának és –tevékenységének 

megmutatkozására, kiteljesedésére.

A projekt a Pro Székelyh0d Egyesülettel közösen valósul meg.

CÉLJA:

A művészetekkel való közvetlen megismerkedés, vagyis a különböző művészeti tevékenységek kézzel 

foghatóvá tevése, hogy azt bármelyik erre nyitott egyén kipróbálhassa, gyakorolhassa, elsajátíthassa

KIKNEK SZÓL:

Elsősorban 14 év fölötti fiataloknak, akik még sokkal inkább nyitottak a művészet érzékenységére mint a 

felnőttek, de a felnőtt érdeklődők, szülők is bekapcsolódhatnak tevékenységeinkbe

TEVÉKENYSÉGEK:

Grafika, festés, kerámia, szobrászat, fotó, film.

Ezeket a tevékenységeket fiatal képzőművészek vezetik, akik megismertetik a részvevőkkel a különféle 

technikai lehetőségeket

Csoportvezetők: Csorján Melitta, festő, Debrecen, Karácsonyi László, festő, Budapest, Muresan Ildikó, 

grafikus, Kolozsvár, Moldován Mária, keramikus, Marosvásárhely

HELYSZÍN:

A történelmi múltjáról, építkezéséről és természeti szépségéről híres Torockó település.

A TÁBOR RÉSZVEVŐI:

Fiatalok Franciaországból, Magyarországról, Romániából maximum 20 főig, csoportvezető művészekkel és 

111 8421341 0610 351 120 112 200 238 920 150 000
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Aranykapu 

Kulturális 

Egyesület

Szatmárnémeti

TÉLI MAGYAR 

HAGYOMÁNYAINK - 

Hagyományőrző 

programsorozat

Napjaink elgépiesedett világában különösen szükség van olyan közösségformáló programokra, amelyek 

keretén belül alkalom nyílik közelebbről megismerni kultúránkat, hagyományainkat, s ahol a közös mesélés, 

éneklés, táncolás közben megélhetővé válik a néphagyomány. Annál is inkább, mivel napjaink oktatási 

rendszere igen kevés alkalmat kínál a magyar népi kultúra megismertetésére, népszerűsítésére.

Az Aranykapu Kulturális Egyesület az elmúlt öt év során számos kulturális és hagyományőrző rendezvény 

(társ)szervezője volt. A “Téli magyar hagyományaink” programsorozat célja a téli ünnepkörhöz kapcsolódó 

tárgyi, szellemi, gasztronómiai hagyományaink felelevenítése, megismertetése. 

A programsorozat rész-rendezvényei:

1. Kézműves Műhely - A Fonó-Házban 8 héten át, hetente kétszer szakavatott oktatók várják a gyerekeket 

kézműves foglalkozásokra. 

2. Szakmai előadássorozat felnőtteknek - 4 alkalommal elismert szakmai előadók a Kárpát-medencei magyar 

népszokásokról beszélnek majd.

3. Családi Kaláka – Kéthetente családias hangulatú délutánok során vidéki adatközlők bemutatják vidékük 

jellegzetességeit. A karácsonyváró Családi Kalákán interaktív bábelőadás magyarországi vendégművészekkel.

4. Melegedő sátor -Alkalmat nyújt felidézni régi korok karácsonyainak hangulatát december 19 - 23 között.

5. „Régi idők karácsonya” -Karácsonyfadísz- és képeslap-kiállítás az Árpád Egyesület székhelyén.

Programsorozatunk társszervezői a szatmárnémeti Árpád Egyesület, valamint a Magyar Pedagógus 

Szövetség.

111 8421341 0410 625 000 60 000 565 000 450 000
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Csíki Gyermekek 

Egyesület
Csíkszereda

VIII. Felcsíki 

hagyományőrző 

gyermektábor

Táborunkban a szakmai tevékenységeken kívül (népzene, néptánc, kézművesség stb.), a hagyományos falusi 

életformával, a falu mindennapi életével is meg szeretnénk ismertetni a gyerekeket. Ezért minél több gyereket 

szeretnénk családoknál elszállásolni. A főleg városról érkező táborozók falusi társaikkal együtt részt vesznek 

az ének- és tánctanuláson, megismerkednek hagyományos népi mesterségekkel, és belekóstolnak a 

tehénfejés, az állatgondozás, a szénacsinálás, a kenyér- és kürtőskalács-sütés fortélyaiba is. Célunk, hogy 

megérezzék a saját kezűleg végzett fizikai munka örömét, falusi gyermektársaik felelősségvállalását a 

mindennapi munkában. A számítógépes játékok, a televíziózás helyett szeretnénk egy másik lehetőséget 

felmutatni a kellemes és hasznos időtöltésre. Fontosnak tartjuk mindezen ismereteket a gyerekeknek átadni, 

főleg abban a helyzetben, amikor a 21. századi rohanó világunk erőteljesen a hagyományos falusi életforma 

szétesése irányába hat. Hosszú távú céljaink közül kiemelkedik a gyermekek ízlésének, értékrendszerének 

alakítása. Bízunk benne, hogy az ifjú generáció ízlése és értékei nem a nyugati divathullámok függvénye 

lesznek, hanem a magyar falu évszázadok alatt kialakított értékeit fogják tisztelni, becsülni és – reményeink 

szerint – művelni. Táborunk végén meghívjuk a szülőket is egy közös táncmulatságra, hogy elősegítsük a 

népdal és néptánc újragyökereztetését a fiatal városi családok életében. Ez szerintünk nagyon jó személyiség- 

és közösségformáló tényező.

111 8421331 0610 6 121 000 5 571 000 550 000 200 000
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Pro Ruris 

Egyesület
Mezőmadaras

A X. MEZŐMADARSI  

NEMZETKÖZI 

KÉPZŐMŰVÉSZETI 

ALKOTÓTÁBOR

A Pro Ruris Egyesület  alaptevékenysége Mezőmadaras és a Mezőség térségének kulturális, közművelődési 

tevékenységének szervezése, bemutatása.

Évek óta tartjuk a kapcsolatot, együttműködünk romániai és magyarországi, szerbiai, szlovákiai, németországi  

képzőművészekkel. 

    A PRO RURIS Egyesület az idén szervezi a X.MEZŐMADARASI NEMTETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI 

ALKOTÓTÁBORT ÉS OKTATÁSI PROGRAMOT.   Célja, hogy az itt született képzőművészeti munkákban 

megmutassuk a Mezőség értékeit, alkotási és kiállítási lehetőséget nyújtsunk a térség  és nemzetközi  

képzőművészeknek. Az egész Kárpátmedencéből érkeznek magyar képzőművészek: Magyarországról, 

Ukrajnából, Szlovákiából, Szerbiából, Németországból és Franciaországból.

A tábor végén minden művész megajándékozza az egyesületet egy alkotással. Az összegyűlt  anyagból 

kiállítást szervezünk  Mezőmadarason, Marosvásárhelyen, Mezőbándon, Mezőbergenyében, 

Backamadarason, Gyíkmadarason, Bácsmadarason és Kúnmadarason, valamint Orgoványon.

Rendezvényünk további célja, hogy a képzőművészeti alkotótáborban létrejött kulturális értékeket minél 

szélesebb körben népszerűsítsük..A mezőség Erdély szívében olyan régió, amely kulturális értékeit és 

örökségeit minden felelősen gondolkodó művésznek be kell mutatnia a maga előadói módozatában, képalkotási 

formanyelvében
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Életfa 

Családsegítő 

Egyesület

Kolozsvár

Családos- és 

gyerekprogramok a II. 

Kolozsvári Magyar 

Napokon

Az Életfa CS.E. tavaly is részt vett a KMN szervezésében, idén már igényesebb gyermek- és családi 

programot kínálunk, de az előadói díjak (pl. Kolompos együttes) kifizetése meghaladja egyesületünk 

erőforrásait. 

A kolozsvári magyarság szórványban él, az asszimiláció erőteljes fenyegetésében. Szétszórtságát a 

modernizációval járó individualizmus mellett fokozták a kommunista időszak várostervezési hullámának hatásai 

és a nem kolozsvári származású, egyetemi éveik után itt letelepedő értelmiségiek gyökértelensége. A 

kommunista időszak és a „Funar-korszak” soviniszta hangulatában a kolozsvári magyarságnak nem volt 

lehetősége, hogy nyilvános rendezvényeken megélhesse magyarságát.  

A Kolozsvári Magyar Napok kiváló alkalom a „kolozsváriság” mint közösségi identitás formálására. Ennek az 

ünnepi közösségformáló eseménynek a családos, illetve gyermekprogramok szerves részét képezik. Sok 

kisgyermekes család egyesületünk programjain keresztül kapcsolódik be a KMN eseményeibe. 

Egyesületünk már számos olyan programot szervezett, melyek a kisgyermekek társadalmi szocializációjának 

első lépcsőfokát jelentik. Szakembereink, önkénteseink főként a kézügyességet, ritmusérzéket, zenei hallást, 

koncentrációképességet, zenei és általános képességeket fejlesztik, az anyanyelv és a zenei anyanyelv 

kialakítására törekednek. Hagyományőrző tevékenységeink keretében folklórkincsünk e korosztályt érintő 

részének megismertetésére és megszerettetésére törekednek.

111 8421391 0610 1 103 742 530 452 573 290 450 000
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Csíkszentkirályért 

Egyesület
Csíkszentkirály Csűrdöngölő tánctábor

Egyesületünk a faluban működő öntevékeny köröket öleli magában, az egyik ilyen tevékenység a 

néptánccsoportok. 

Jelen pályázatban két dologra kérnénk támogatás:

1. Csűrdöngölő néptánctalálkozó

2. Működéshez történő hozzájárulás

1. Csűrdöngölő néptánctalálkozó  (2011.  július 7-8-9) megszervezésének céljai:

- a csíki, gyimesi néptánc és népdal megismertetése, felelevenítése és tanítása

- a népi hagyományok és viselet ápolása

- a kezdő és hivatásos tánccsoportok ismerkedése 

- fellépési lehetőség biztosítása úgy a környékbeli néptánccsoportok, népzenészek számára, mint a hivatásos 

tánccsoportok megismertetése 

- régi  népdalok felelevenítése és megtanítása

A program célcsoportja: a 7O néptánccal foglalkozó fiatal és felnőtt, kezdő és hivatásos táncos

A programon résztvevő fiatalok megismerhetik és megtanulhatják a környék más táncait és népdalait.

A rendezvény és a támogatók népszerűsítésének módja: - Hargita Népe (napiilap), Csíki Hírlap napilap), Star 

Rádió, banner, plakát.  

2. A tánccsoportok összlétszáma 126 fő. Életkor 5 éves kortól 45 éves korig. Oktatójuk a Hargita Nemzeti 

Székely Népi Együttes hivatásos táncosa. Heti 4 alkalommal próbálnak. Számos alkalommal voltak 

Magyarországon és Kárpátalján is fellépni. Eddig 5 táncrendet tanultak meg komoly koreográfiával: felcsíki, 

sóvidéki, mezőségi, küküllőmenti és gyimesi táncokat.

Az tánccsoportokat a Csíkszentkirályi Polgármesteri Hivatal és a csíkszentkirályi Perla Harghitei 

111 8421341 0410 621 743 234 471 463 463 150 000

BGA-11-LB-

ER-I-2

RO-0346-

2011-06-15

Pusztai Farkasok 

Egyesület - Ordas 

Nemzetség

Nagyvárad

Ősvallás a hadak útján - 

hagyományörző 

előadássorozat a 

Partiumban

A Pusztai Farkasok Hagyományőrző Íjászegyesület, mint ahogy nevében is mutatja az íjászat és a hozzá 

kapcsolódó életforma hagyományainak felidézésére megőrzésére, terjesztésére jött létre.

Mivel rohanó életünk társadalomszemléletében egyre kevesebb szerep jut a hagyományok, az ősök 

szellemének tiszteletének, a becsületnek, a hazaszeretetnek, az összetartozásnak, a sportnak, ezen 

jellemformáló eszmék hiánya mind nagyobb űrt hagy maga után az ifjúság értékrendjében. Ezt az űrt nem képes 

kitölteni sem az egyre hanyatló oktatási rendszer, sem a globalizáció mindenen átgázoló és mindent 

leegyszerűsítő világnézete.

Jelen projektünk során egy előadás sorozatot szeretnénk megvalósítani. Amely során fel szeretnénk hívni a 

gyerekek és a felnőttek figyelmét a magyar nemzet hagyományaira, az ősi magyar kultúra ápolásának 

fogékonyságára. Minden előadás végén gyakorlati programra is sor kerül, ahol a hallgatóság kipróbálhatja az 

íjász tudását.

Meghívott előadóink lesznek: 

Baranyi Tibor Imre, Hotsin Tamás és Demartin Lajos (előadás a nomád életformáról)

B. Szabó János és Hidán Csaba (a könnyűlovas harcmodor témakörében)

Szőllősy Gábor (A honfoglalás-kori lószerszámokról)

Az előadássorozat hozományaként az érdeklődőkkel tovább fenntartjuk a kapcsolatot, ezáltal lehetőséget 

teremtünk arra, hogy egyre mélyebbre ássák magukat a hagyományőrzés területén. Így részt vehetnek hazai 

és nemzetközi íjászversenyeken, Árpád kori életforma modellezéseken (júrta-, veremház építés, lovaglás stb.)
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Cluj-Est Egyesület Kolozsvár

Cluj-Est Egyesület 

műkődési résztámogatása

A ClujEst – vizuális kutatópont az egyetlen olyan szervezet az Ecsetgyár független kulturális központ keretében, 

amely a kutatást és a kiállítást ötvözi. A ClujEst újítása abban áll, hogy a kutatások eredményeit a 

nagyközönség számára is elérhetővé teszi a vizualizálás által. 

Célunk a kortárs társadalom és művészet jelenségeit publikációk és kiállítások által dokumentálni, kutatni és 

bemutatni. 

Kutatásaink a művészettörténetírás, történetírás, szociológia, antropológia, urbanisztika és más területek 

eszközeit alkalmazza. Kutatásaink alapeszközei a képek (festmények, fényképek, iratok, internetes források, 

filmek stb.)

Egy olyan vizuális archívum megteremtése a célunk, amely jelentős társadalmi és művészeti jelenségek 

hosszútávú megörökítését és kutatását lehetővé tegye.

Hiszünk a vizualitás és kutatás társadalomalakító szerepében.

Jelenpályázatunk tartalma a Cluj-Est Egyesület irodájának bérleti költségeinek résztámogatása.
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Nyárádmenti 

Kistérségi 

Társulás

Nyárádszereda

Nyárádmenti Napok  - 

Kistérségi program a 

kulturális örökségünk 

jegyében

A pályázat célja a III Nyárádmenti kézműves vásár és hagyományörző, térségi, kulturális napok 

megszervezése, mivel a kulturális örökségünk megőrzése fontos eszköze a településhez való kötődés 

erősítésének, a lakossági komfortérzet javításának és akár a tursztikai szolgáltatásaink diverzifikálásának.A 

projekt szükségességét a kisrégió kulturális és társadalmi helyzetképe és az ebből fakadó hiányosságok 

indokolják.

A pályázat megvalósítása közvetlen hatással van a fellépőkre,  vagyis arra a 350-400 néptáncosra, 

népzenészre és népművészre aki aktívan résztvesz a rendezvényen. A projekt közvetlen hatást gyakorol, 

ugyanakkor arra a 14-15000 személyre aki ellátogat a rendezvényre. A projekt közvetett haszonélvezői 

lesznek az önkormányzatok, kulturális szervezetek,  a vidék és környezetének turisztikai vállalkozói, továbbá 

pedig az összlakosság, vagyis az a  csaknem 38000 nyárádmenti aki a kulturális értékeit ismerő, tisztelő és 

értékesítő közösség tagja. 

A pályázat megvalósítása során felerősödik az érdeklődés a népművészet és a hagyományos kézműves 

mesterségek iránt, nő a lakosság önbecslése és komfortérzete.

A megvalósított projektnek közép- és hosszútávon olyan társadalmi hatásai lesznek, mint: a vidéki  életminőség 

javítása, a falusi életvitel vonzóvá tétele; a közösségek összetartó erejének növelése; az értékteremtő és 

értékőrző magatartás kialakítása; a hagyományok és kézműves mesterségek élővé tétele és értékesítése; 

innováció; az újszerű lehetőségek átadásának biztosítása.
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THEATRON 

Egyesület
Nagyvárad

Varázshegy Színházi 

Műhely jubileumi 

minifesztiváljának 

megszervezése

A THEATRON Egyesület által fenntartott Varázshegy Színházi Műhely idén október 19-én ünnepli 

fennállásának 10-ik évfordulóját. Ezt az eseményt egy kétnapos minifesztivállal szándékozunk emlékezetessé 

tenni. Az erre az alkalomra felújított Ködszurkáló c. stúdió-előadásunk mellett fotó- és

plakátkiállítással, valamint egy új művészeti programmal szeretnénk kedveskedni a közönségnek: Múltbéli 

Aktorok címmel 12 kötetesre tervezett színháztörténeti könyvsorozatot indítunk, mekynek első, Kótsi Patkó 

János és a Hamlet kód c. kötetét az ünnepségsorozat második napján mutatjuk be. Akönyvsorozat szerzője 

Darvay Nagy Adrienne budapesti színháztörténész, szakíró, a határon túli színházak szakértője. Az 

ünnepségsorozatra meghívunk mindenkit, akik az elmúlt évtizedben

valamilyen módon együttműködtek a Varázsheggyel: művészeket, színházi szakembereket, a média

képviselőit, támogatókat. Ennek az ünnepségsorozatnak a megszervezésére, megvalósítására kérünk

támogatást a Bethlen Gábor Alaptól.
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Szarkaláb 

Kulturális 

Egyesület

Kolozsvár

A Szarkaláb 

Néptáncegyüttes erdélyi 

túrnésorozata

A Szarkaláb Néptáncegyüttes 2008 márciusában mutatta be új műsorát, a László Csaba által rendezett, 

Együttélésben c. egyórás táncjátékot. A László Csaba által koreografált műsor Kis- és Nagy-Küküllő-menti 

magyar, cigány és román táncokat  tartalmaz, a koreográfiák szászcsávási és székelyszenterzsébeti 

muzsikára építkeznek. A műsorszámok betekintést engednek ezen vidék „együttélésébe”.

A Szarkaláb Néptáncegyüttes a 2011 május – 2012 február időszakban, az EGYÜTTÉLÉSBEN c. 

táncjátékának újabb tájoltatását tervezi, célunk eljuttatni programunkat olyan településekre, rendezvényekre, 

ahol még nem volt lehetőségünk, alkalmunk  fellépni az elmúlt évadban.

Terveink között szerepel egy turnésorozat kalotaszegi, mezőségi és aranyosszéki településeken 

(Aranyosegerbegy, Tordatúr, Tordaszentmihály, Aranyosgerend, Aranyoslóna, Hadrév aranyosszéki, Kolozs, 

Visa, Vajdakamarás, Magyarszovát, Magyarpalatka, Mezőkeszü, Pusztakamarás mezőségi, Szucság, 

Magyarvista, Magyargorbó, Türe, Inaktelke, Bogártelke, Jegenye, Egeres, Nagypetri, Kispetri, Magyarbikal, 

Kalotadamos kalotaszegi helyszínekkel).
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Moira Ifjúsági és 

Kulturális 

Egyesület

Sepsiszentgyörgy

Az M Studio 

mozgásszínház 

előadásainak 

forgalmazása Észak 

Erdélyben

Románia egyetlen hivatásos mozgásszínházaként az M Studio-nak célja ezt a műfajt népszerűsíteni és minél 

szélesebb szakmai és nézői körben ismertté tenni. Bár Európa nyugatibb részén a táncszínház nemcsak 

elismert, hanem kedvelt műfaj, Romániában mai napig gyermekcipőben jár mind a művelése, mind a 

befogadása. Ennek a helyzetnek a megváltoztatása számtalan lépést feltételez, köztük talán az egyik 

legfontosabbat, hogy olyan közösségekbe eljuttatni a táncszínházi előadásokat, ahol létezik erre befogadó 

színház, illetve ahol a közönség körében létezik a színházba járás kultúrája. 

A projekt célja az M Studio előadásainak, Shakespeare trilógiájának forgalmazása Erdély északi régiójában: 

Romeo &amp; Julia - mozgásszínházi előadás, Uray Péter rendezésében ; Hamlet - fizikai színházi előadás 

Shakespeare azonos című műve alapján, Uray Péter rendezésében; Othello és hőn szeretett Desdemonája – 

tragikomédia krízis idejére Shakespeare nyomán, Mihai Măniuţiu rendezésében.

Jelen projekt egy 11 napos turnét javasol a következő városokban: Déva, Arad, Temesvár, Nagyvárad és 

Szatmárnémeti. A célzott városok mindegyikében csak hagyományos kőszínházak működnek, így az M Studio 

által képviselt színházi forma számukra teljes újdonsággal bír. 

Az Észak-Erdélyi turné alapgondolata kiegészül egy másik, hasonlóan fontos, szemponttal, nevezetesen a 
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Integratio 

Alapítvány
Temesvár

Az Integratio Alapítvány 

működési támogatása

Az Integratio Alapítvány 2000-ben jött létre, az EU-val, az integráció kihívásaival kapcsolatos tudományos, 

tájékoztató, oktatási, képzési, továbbképzési feladat ellátása, főleg a régió magyar kisebbségének integrációja 

céljából. 

Azonban a szórványban való tevékenykedés egyik fő sajátossága, hogy egy szervezet ki kell lépjen klasszikus 

tevékenységi köréből, olyan programok szervezését is bevállalva, amelyeknek a régió magyarságának 

megmaradása a célja. Ennek következtében Alapítványunk kiemelt figyelmet szentel a régió magyarságának 

kulturális és társadalmi fejlődésére és közösségfejlesztésére. A kulturális és társadalomtudományi fejlődés 

érdekében Eurorégiós Információs és Együttműködési Központot (ERIEK) működtet, amely az Európai Uniós 

információs anyagok mellett a régió kulturális életéről is tartalmaz információkat

Más hasonló programok az évente megrendezésre kerülő esszé-, rajz, társadalomtudományi vagy helyismereti 

versenyek, az Európa napja alkalmából általános iskolásoknak rendezett vetélkedők vagy a tehetséggondozó 

ösztöndíjunk és a díjkönyv csomag. Emellett az elmúlt években más szervezeteket is támogattunk, mint például 

a Manó klub. 

A fenti programok nem rendelkeznek állandó támogatási forrással, sok esetben a rendelkezésünkre álló 

forrásokat kénytelenek vagyunk működési költségeink fedezésére. Jelen pályázat az ERIEK működési és 

fejlesztési költségeit tartalmazza, amely biztosítaná mind a fenti programok mind pedig a Központ 

hatékonyságának növelését is.
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16 PATAK 

Egyesület

Gyergyószentmikl

ós
Hagyományok műhelye

A program célja a helyi szellemi kulturális értékek átörökítése, élővé tétele. A fogyasztói társadalomban élő 

ember számára egyre kevesebb alkalom adódik megélni az alkotás örömét, melyet egy szépen elkészített 

kézimunka vagy használati tárgy jelent.  A program egyben felnőttek számára szervezett képzés is, mely 

gyakorlati részt tartalmaz: hagyományos kézműves mesterségek (gyöngyfűzés, varrás, hímzés, szövés, 

nemezelés, stb.) alapszintű megtanulását teszi lehetővé, ugyanakkor elméleti tudást is nyújt (anyagismeret, 

hagyományos minták, helyi szokások, helytörténet stb.). A csoportosan végzett munkának (hagyományos 

fonók, tollfosztók) közösségformáló ereje van, helyet ad a mesélésnek, közös éneklésnek, táncnak, így nem 

csak a kézműves technika elsajátítására ad alkalmat, hanem a népdalkincs felélesztésére, átörökítésére is.

A program alatt heti egy alkalommal 2 órás képzésben részesülnek a résztvevők, a különböző technikák 

bemutatására helyi kézműveseket, hagyományőrzőket kérünk fel. A kézművesek mellett minden alkalomra 

lesznek idős meghívottak, akik a saját életükről mesélnek majd. A közös éneklés megszervezésére a 

gyergyószentmiklósi Domokos Pál Péter Nőikórus Dalkör tagjait kérjük föl. 

Célcsoport: 25-45 év közötti nők, akik szeretik a kézimunkázást és a hagyományokat, és akik otthon saját 

gyerekeiknek taníthatják tovább az elsajátított ismereteket.

Az elkészült munkákból eladással egybekötött kiállítást rendezünk, a bevételt pedig a Szeretetkonyha javára 
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Gyergyószentmikl

ósi Városi 

Könyvtár

Gyergyószentmikl

ós

A Gyergyószentmiklósi 

Városi Könyvtár 

bútorzatának 

korszerűsítése

A könyvtár  korszerűsítse, otthonossá tétele, a könyvek elérhetőségének megkönnyítése, az információk 

kiszolgálásának biztosítása, mind olyan szükségek, amelyeket biztosítani kell a megfelelő intézmény-működés 

érdekében. Az adományokból de leginkább a könyvvásárlásból, mára 150 000-nél nagyobb számú 

könyvállomány közönségszolgálatához megfelelő könyvespolcokra van szükségünk. 

A 2. sz. a) melléklet a berendezésre váró felület felének a bebútorozási tervét szemléltei. Szinte ez ismétlődne 

meg a szomszédos helyiségben is. A berendezésben a 2.sz. melléklet b) és c) lapjainak polcai szerepelnének. 

A b) lap üveges szekrényei a nem kölcsönözhető lexikális állománynak biztosítana pormentes tárolási 

lehetőséget. Az a) lapon látható asztalok már létező bútorok, melyek a rajzon látható és a szomszéd 

helyiségben összhangban lennének a készülő polcokkal.

A faőrleményből készült polcok sima felületbevonata, könyv- és kézkímélő, külleme kellemes hatású. 

Az állítható polcközök az állomány változásával az éppen használatban lévő könyvméretekhez igazodna. Ennek 

a polcrendszernek a beszerzése hosszú időre megoldaná a Könyvtár kiszolgáló helyiségeinek tárolási 

problémáit. A jelenlegiek állaga rossz,  polcrendszere elévült, különösen a számítógépek vezérelte nyilvántartás 

társaságában nem esztétikus látvány.

Ez az megvalósítás jelentős előrelépés lenne a könyvtár működését illetően. 

A szükséges kiadásnak csak a felére van anyagi fedezetünk, megértő támogatásukat ezennel tisztelettel 

kérjük.
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Zöld Erdély 

Egyesület
Kolozsvár

Zöld Erdély – a környezeti 

kultúra szolgálatában

A Zöld Erdély Egyesület az egyetlen erdélyi szintű magyar környezetvédelmi szervezet, amely területileg és 

szakágazatok szerint is atfogóan kezeli az erdélyi környezetvédelmi kérdéseket, problémákat. 

Tevékenységünk úgy reaktív mint proaktív vonalon jelentős hozzájárulást nyújt a romániai zöld mozgalomnak.

Állandó jellegű referencia-programjaink: Mentsük meg Verespatakot! és Ciánmentes Romániáért mozgalmak, 

verespataki Széna Fesztivál, Környezettudatos Vásárló kampány, Zöld Sátor Karaván, greendex.ro 

környezetvédelmi információs portál, Kolozsvári Szénafüvek Természetvédelmi Területek gondnoksága, 

Közéleti Felkészítő Környezetvédő Fiataloknak képzési program.

Sokrétű tevékenységünk miatt számos önkéntessel dolgozunk és szervezetépítési/ működési költségeink 

projektalapú támogatásokból nem fedezhetőek teljesen.

Jelen igénylésünk elsődleges célja biztosítani a programjaink, projektjeink megvalósítását szolgáló hatékony 

központi ügyvitelt, irodaműködtetést, belső és külső kommunikációt, valamint képviseletet. 

Működéstámogatásunk elsődleges információs csatornája a Zöld Erdély Egyesület honlapja 

www.greentransylvania.ro valamint a www.greendex.ro portálunk. Ugyanakkor hírlevelet is működtetünk, saját 
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Gyergyószárhegyi 

Kultúrális és 

Művészeti Központ

Gyergyószárhegy

VII. 

&quot;Gránátalma&quot; 

Úrihímzés és 

Csipkekészítő Tábor

A Gyergyószárhegyi Lázár-kastély, Európa legkeletibb reneszánsz műemléke, melyet megillet egy reneszánsz 

szobabelső berendezése. Az előző táborokban már elkészült 52 hasonmás úri-hímzés és 47 varrt-, vert- és 

hurkolt csipke. Jelen és elkövetkezendő táboraink célja 100-100-ra emelni, majd valamennyit kiállítani a 

kastélyban.  

E páratlan jellegű hímzőtevékenység nem csak turista látványosság, hanem nemzeti érdek, érték, magyar 

jellegzetesség. A hímzőasszonyok 65 éven felüliek, így tudásuk átadása magyar hímzéstörténeti esemény, 

elmaradása pótolhatatlan veszteség, már csak azért is, mert ilyen kézműves tevékenység sehol sem zajlik, 

csak ebben a hímzőkörben.

A tábor alatt, nem csak a turisták látogatják és viszik el a hírét az itteni tevékenységnek, de a Gyergyó-

medencei pedagógusok is lelkes látogatói a műhelymunkáknak, az elhangzó előadásoknak, az 

eszmecseréknek, akik a fakultatív órák keretében tovább tanítják ezt, a hamvaiból feltámasztott 

hímzéstechnikát, annak szín- és formavilágát. 

A táborban 15 hímzőasszony, 3 csipkekészítő, 1 táborvezető és 1 műszaki ügyeletes végzi a feladatát. 

Tekintettel a selyemszállal arany-és ezüst skófiummal történő hímzés rendkívül aprólékos voltára, a 

varróasszonyok a tábor után hazaviszik és otthon is folytatják a varrást. Ennek köszönhető a 6 tábor 

nagyszámú kézimunkaanyaga. A tábor csak a jéghegy csúcsa, ami a közönség előtt is érvényességet nyer, 

idős koruk utolsó alkotási gyönyörűsége, amit bizton és boldogan, a székely utódaikra hagynak.
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Romániai Magyar 

Gazdák 

Egyesülete Maros 

Szervezet

Marosvásárhely

Mikházi Csűrszinházi 

Napok - a kulturális és 

gazdasági hagyományok 

megőrzése

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet megalakulása óta, az alapszabályzati meghatározott 

célkitűzések mellett, aktivan részt vesz Maros megye kulturális életében. A Marosvásárhely-i székházban, 

időleges és állandó festmény-, fénykép-, népművészeti tárgyak kiállításai szerveződnek, melyek által tagjaink 

akik a Maros-, Küküllő- és Nyárád menti falvak gazdaköreinek tagjai és más megyei meghívottaink 

hozzájárúlnak a kulturális örökséghez tartozó javak, a múltunk és jelenünk megismeréséhez, azok 

birtokbavételéhez.

Szervezetünk mint a magyarországi Hangya Szövetkezet által 2010-ben elnyert Magyar Örökségi Díj hiteles 

másolat birtokosa és alkotó eleme a romániai Magyarházak Egyesületének, több mint 50 alkalommal vett részt 

magyarországi kiállításokon népművészeti tárgyak kiállítójaként.

A kulturális és gazdasági hagyományok megőrzése, méltó folytatása, az egyéni és közösségi művelődés, 

szellemi és gazdasági feltételeinek javítása érdekében, vesz részt egyesületünk idén, a Mikházi Csűrszínházi 

Társaság által, 2011 július 1-3 között, a IX-ik alkalommal megszervezett Csűrszínházi Napokon, ahol kiállítóink 

gyékénykötők-, gobelin varrók-, vesszőből készűlt kosarak és fonott tárgyak-, varrottasok és székelyruhák-, 

citerák és székelykapuk készítőíként fogják bemutatni az általuk készített tárgyakat.

Úgy gondoljuk, hogy Csűrszínházi Napok olyan alkalom amikor fontos támogatni úgy a Nyárád mente, mint a 

megye, a régió minél több településéről a kiállítók részvételét.
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Habakuk Ifjúsági 

Bábjátszó 

Egyesület

Marosvásárhely Csudavilág

Célcsoport 3-14 éves magyar,román és cigány gyerekek. A rendezvénysororatunk fő célja,hogy 

a külömböző gondolkodású,nemzetiségű és családi háttérű gyerekek a drámás kifejezőeszközökön

és a kézműves tevékenységeken keresztül kommunikálni tudjanak,egymás iránt toleránsak és 

nyitottak legyenek.

Minél több gyerek játék közben fedezze fel a bábjátszás csodálatos szépségét,örömét mert

játék a bábokkal nem akármilyen játék, hanem egy egész életre szóló örömforrás.

Minden gyerek aki a rendezvényen részt vesz legalább egy bábot el kell készitsen,(újjbáb,

kesztyűbáb,botbáb.) ezen kivül megtanulja a gyöngyfűzés,köre, vagy üvegre való festés 

alapelemeit.

Tehát bábelőadás,meseolvasás,regemondás,ügyeségi probatételek,kézműves játszóház és 

kiállitás van programba véve.

111 8421331 0610 290 256 162 050 128 205 100 000

BGA-11-LB-

ER-II-3

RO-0001-

2011-05-24

Kolozsvári Magyar 

Egyetemi Intézet
Kolozsvár

A KMEI működési- és 

programtámogatása

A KMEI a BBTE, a  kolozsvári Képzőművészeti Egyetem, a Gh. Dima Zeneakadémia és a Protestáns Teológiai 

Intézet magyar oktatói közösségének háttérintézményeként működik. A szervezet hozzájárul az egyetemeken 

belül zajló magyar nyelvű oktatás színvonalának növeléséhez és az oktatási szolgáltatások bővítéséhez. 

Intézményünk célja az oktatás mellett zajló tudományos tevékenységek támogatása és az eredményeik 

bemutatása.
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Bolyai Társaság Kolozsvár

A Bolyai Társaság 

működésének támogatása

A Bolyai Társaság az erdélyi magyar állami felsőoktatás háttérintézményeként lehetőséget teremt a magyar 

egyetemi oktatók számára, hogy a BT-n keresztül pályázatokat nyújthassanak be konferenciák, kutatási 

projektek, szakmai programok szervezésére, vendégtanárok meghívására, könyvkiadásra és 

eszközbeszerzésre. A BT bankszámláján keresztül jutnak el a támogatások a pályázókhoz, pénzügyi 

nyilvántartásukat a BT könyvelője végzi, a lebonyolításban a BT irodavezetője közvetítő, koordináló szerepet 

vállal a támogató és a pályázó között. Mindez anyagi terheket is ró a BT-re, melyet szintén  pályázat útján 

próbál fedezni. A legtöbb pályázat esetében azonban nem lehet irodai működési költséget elszámolni 

(Communitas Alapítvány pályázatai, Nemzeti Erőforrás Minisztériumának vendégtanár-pályázata), és most már 

a Bethlen Gábor Alap sem ír ki külön pályázatot a működés fedezésére. A múlt félévben az ERGO Egyesület 

kis összegű működéstámogatása hozzájárul a programlebonyolítással járó költségekhez, és bízunk benne, 

hogy  a Bethlen Gábor Alap romániai képviselete jelen kiíráson is támogatásra érdemesnek tartja munkánkat. E 

félévben a BT saját programokat is tervez: könyvbemutatót az eddigi kiadványokból, illetve egy tudomány-

módszertani konferenciát, amely fórum kíván lenni az egyetemi oktatók számára, viszont nemcsak 

programköltségek, de működési költségek is felmerülnek a konferencia megszervezése és lebonyolítása 

során.
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Erdélyi Magyar 

Műszaki 

Tudományos 

Társaság-EMT

Kolozsvár

AZ EMT, a Kolozsvári 

Műszaki Egyetem 

háttérintézménye 

felsőoktatást támogató 

tevékenységeinek 

támogatása

Az EMT tevékenységét a műszaki és természettudományok területén fejti ki, számos tudományágban. 

Tevékenységeink a tudományos fórum-teremtéshez, oktatáshoz kapcsolódnak. Célkitűzéseink:

- a romániai magyar műszaki és természettudományos szakemberek szakmai felkészültségének támogatása, 

- a magyar nyelven történő műszaki és természettudományos oktatás támogatása,

- a magyar tudományos és műszaki szaknyelv megismertetése és ápolása.

Az EMT a Kolozsvári Műszaki Egyetem és BBTE Kémia, Fizika és Számítástechika Karainak 

háttérintézménye. Mivel a műszaki felsőoktatás Romániában román nyelven folyik, igény van a magyar 

anyanyelvű egyetemi oktatók és egyetemi hallgatók körében a magyar szaknyelvet megismerésére, 

szakelőadások hallgatására magyarul. A műszaki oktatás tekintetében mindezt az egyetemen kívül lehet 

megvalósítani, ezt a hiányt pótolja Társaságunk az alábbi tevékenységek rendszeres szervezésével:

Évente tíz tudományos szakkonferenciát szervezünk, ahol lehetõség van a hazai szakemberek számára a 

magyar nyelvű tudományos elõadások megtartására, hallgatására, illetve tapasztalatcserére hazai és külföldi 

szakemberek, kutatók, tanárok között. 

A magyar nyelvű felsőoktatás támogatása, a magyar nyelvű műszaki szaknyelv ápolása terminológiai 

előadássorozat szervezése révén is történik, amelynek keretében a KME valamint a BBTE Vegyészmérnöki 

Karának magyarajkú hallgatói külföldi és belföldi egyetemek oktatói által megtartott magyar nyelvű 

szakelőadásokat hallgathatnak meg.
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Székelyudvarhelyért 

Alapítvány
Székelyudvarhely

Szakmai érvényesülést 

segítő nyelv-és számítógép-

kezelői tanfolyamok 

támogatása főiskolai 

hallgatók számára

A globalizált gazdaságban nem elég, ha valaki ismeri egy szakma csínját-bínját, ha nem tudja azt megfelelően 

eladni, akkor mit sem ér vele. A MÜTF Székelyudvarhely végzett hallgatói számára a munkaerőpiacon való 

szakmai érvényelülés elengedhetetlen feltétele az idegen nyelv ismerete, valamint a számítástechnikában való 

jártasság. 

A megpályázott képzések célcsoportját főiskolás hallgatóink képezik, akik számára a középfokú nyelvvizsga 

megléte, illetve az ECDL oklevél követelmény a főiskolai bizonyítvány megszerzéséhez.

Jelen pályázatból két csoport működését szeretnénk megvalósítani, egy angol, illetve egy számítástechnikai 

csoport támogatásával, mivel ez a főiskolai programon kívül esik és anyagi megterhelést jelent a diákok 

számára.

Nyelviskolánkban tanítunk általános- és gazdasági angol, román és német nyelvet, melynek szintjét a hallgatók 

egy vizsgával tudnak alátámasztani (ECL, LCCI). 

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 2003 óta akkreditált ECDL felkészítő és vizsgaközpont. Ezen 

akkreditáció megszerzésének komoly minőségi feltételei voltak. Megfelelő számítástechnikai terem, valamint 

képzett oktatók szerepeltek a feltételek közt. Minden egyes képzésben résztvevő személy külön számítógépnél 

dolgozhat, ugyanakkor a képzés videóprojektor segítségével történik. A Főiskolán több akkreditált ECDL 

felkészítői minősítéssel rendelkező oktató tanít. 

Képzéseink gyakorlatiasak és a piaci igényeknek tesznek eleget programjaik, tananyaguk és az oktatók 

szakértelme által.
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Kelemen Lajos 

Műemlékvédő 

Társaság

Kolozsvár

Műemlékvédelmi 

szakkollégium működési 

költségeinek résztámogatása

Jelen pályázatban a KLMT egy hiánypótló kezdeményezésére szeretnénk támogatást kérni.

A KLMT már több éve szervez nyári szakmai gyakorlatot építész és építőmérnök hallgatók számára,

amit az egyetemeken elfogadnak mind kötelező nyári szakmai gyakorlat.

Ezeknek a nyári szakmai gyakorlatoknak a témája a műemlék épületek teljeskörű dokumentálására

összpontosít. Ez a tevékenység hiánypótló kezdeményezés, ugyanis az egyetemeken nem fordítanak 

hangsúlyt ennek az oktatására.

A nyári szakmai gyakorlat két szakaszban történne, az első az előkészítő szakasz, amelyben az elméleti

oktatás történik, a második pedig a konkrét terepmunka, pusztuló templomok dokumentálásakor.

Jelen pályázatunkban az előkészítő szakaszra és az előadások anyagának az elkészítésére, valamint

sokszorosítására szeretnénk pályázni, illetve szakmai kirándulásokat is szeretnénk szervezni.

A tanfolyam során a hallgatók megismerkedhetnek a műemlék dokumentálás hagyományos és modern

technikákkal való felmérési folyamataival egyaránt. Első alkalomkor a hagyományos felmérési technikákkal, a 

második alkalommal pedig a modern eszközökkel, valamint 3D lézer scanner segítségével történő 

dokumentálással ismerkedhetnek meg a hallgatók.
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Forum Iuris 

Egyesület
Kolozsvár

&quot;Római jogi hagyomány 

és modern magánjog II.&quot; 

c. konferencia

A pályázat keretében a Forum Iuris Egyesület egy nemzetközi konferencia megszervezését tervezi, 

&quot;Római jogi hagyomány és modern magánjog II.&quot; címmel. A rendezvényre 2011. decemberében 

kerül sor, 10 előadó, valamint további 50 fő részvételével. Az előadók közül 4 a Sapientia EMTE Jogtudományi 

tanszékének oktatói sorából kerül ki; 6 előadó külföldi meghívott lesz. A konferencia célközönsége egyrészt 

egyetemi hallgatókat, másrészt gyakorló jogászokat foglal magába.

Az előadások során a római jogi előzmények mellett a legmodernebb magánjogi kérdések is tárgyalásra 

kerülnek, kiemelten fókuszálva az új Polgári törvénykönyv 2011. október 1-jére előirányozott hatálybalépésére. 

Tekintettel az elégtelen államilag szervezett vagy irányított felkészítési programokra, óriási igény és szükség 

van az új Ptk-val kapcsolatos információk minden fórumon való átadására. 

A rendezvény hagyományteremtő célú is, ugyanis 2010-ben került megrendezésre az első ilyen jellegű 

konferencia. Sikerességét az adta, hogy fél évszázad óta első ízben tette lehetővé Erdélyben magyar nyelvű 

előadások elhangzását a témában. 

További célok a Sapientia EMTE és a Forum Iuris, illetve a gyakorló jogászok közötti kapcsolat erősítése, az 

egyetemi hallgatók majdani szakmai gyakorlatra való kiküldése.

Ami a rendezvény hosszútávú, régióra gyakorolt hatását illeti, hozzájárul a kolozsvári, és egyben az erdélyi 

magyar nyelvű jogi tudományosság további fejlődéséhez és erősödéséhez.
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Sapientia Alapítvány - 

Kutatási Programok 

Intézete

Kolozsvár

Az Acta Univerisitatis 

Sapientiae c. egyetemi 

folyóirat megjelenésének 

támogatása

A pályázat az ACTA Universitatis Sapientiae c. tudományos folyóirat megjelentetésének támogatására 

vonatkozik. A folyóirat elsősorban az Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatóinak tudományos eredményeit 

közli angol nyelven, de számos külföldi kutató is publikál benne. A Mathematica, az Informanica és az 

Alimentaria sorozatokat nemzetközi folyóirat-adatbázisok is jegyzik. A folyóirat nagymértékben hozzájárul az 

egyetem elismertségének növeléséhez nemzetközi szinten. 

Az egyetemi folyóirat elindítása, valamint az eddig megjelent lapszámainak kiadása a Szülőföld Alap 

támogatásával valósult meg.

A támogatásból a következő lapszámok kiadásának költségeit kívánjuk fedezni (részben, vagy egészben):

Philologica vol. 2, no. 2, 2010

European and Regional Studies, vol. 1, no. 2, 2010

Social Analisys vol. 1, no. 1, 2011

Mathematica vol. 3, no. 1, 2011

Mathematica vol. 3, no. 2, 2011

Informatica vol. 3, no. 2, 2011

Agriculture and Environment vol 3, 2011

Film and Media Studies, vol. 4, 2011

Alimentaria vol. 4, 2011

Electrical and Mechanical Engineering vol 3, 2011
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2011-06-09
MÜTF Egyesület Székelyudvarhely

Elsőéves hallgatók bevonása 

a főiskolai életbe - kicsit 

másképp (Gólyatábor és 

Gólyabál)

A megpályázott két program által az intézmény célja az elsőéves diákok minél erőteljesebb bevonása a 

főiskolai életbe, az új környezetbe való könnyebb beilleszkedés és megmaradás segítése.  

A Gólyatábor által egy olyan informális keret megteremtése a cél, amelyben a Modern Üzleti Tudományok 

Főiskolájának székelyudvarhelyi tagozatának elsőévesei találkozhatnak és ismerkedhetnek a Főiskola többi 

diákjával. A program keretén belül jobban össze tudnak ismerkedni a különböző szakok és évfolyamok diákjai, 

illetve közös tanulási kultúrájuk alakulhat ki, ugyanakkor motiválhatják egymást a tanulásban. A szervezés és 

lebonyolítás a felsőbb éves diákok bevonásával történik, egy városon kívüli helyszínen, tábori körülmények 

között. A kétnapos program egy Tanulásmódszertan tréninggel kezdődik, ezt követik az ismerkedő és 

csapatépítő játékok, gulyásfőző verseny, buli, majd másnap diákfórum és tanár-diák foci.

Míg a Gólyatáborban elsősorban az egymással és az intézménnyel való ismerkedésen van a hangsúly, addig a 

Gólyabálon a szórakozáson. A Gólyabált a mindenkori harmadéves diákok szervezik a programiroda 

vezetőjének segítségével. A diákok ilyenkor élesben gyakorolhatják azokat az ismereteket, melyeket az előző 

években tanultak, a rendezvényszervezés csínját-bínját, megtanulnak csapatban dolgozni. Ehhez az iskola 

anyagi és szellemi segítséget is nyújt. A Gólyabál programjaira a belépés mindig díjtalan, hogy ne terheljük a 

hallgatók zsebét.
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&quot;MITIS&quot; 

Matematika 

informatika 

Egyesület

Marosvásárhely

Az informatikaoktatás 

hatékonyságának növelése 

(tehetséggondozás, 

népszerűsítés)

A MITIS egyesület alapvető célkitűzései között szerepel a tehetséges diákok támogatása. Az utóbbi 

tanévekben tehetséggondozó műhely-sorozatokat szervezetünk, amelyre meghívtuk egész Erdély területéről a 

főbb középiskolák tehetséges diákjait is. 2011 májusában szerveztünk egy 3 napos szakmai tábort 

Segesváron, ahol 10 Sapientiás hallgató további képzésben részesült. A diákok visszajelzései nagyon 

pozitívak voltak („Ez a tábor legalább olyan hasznos, mint az egyetemi előadások…”; „Visszafele úton 

elbeszélgettünk arról, hogy minden hónapba bevállalnánk egy ilyen tábort…”). A jelen pályázati támogatásból a 

jövő tanév első szemeszterében egy újabb 3 napos tábort szeretnénk szervezni.

Az egyesület aktív szerepet vállal az Sapientia EMTE-n az informatika szak népszerűsítésében. Az egyesület 

tagjai tevékenyen részt vesznek minden olyan rendezvényen, amely azt a célt szolgálja, hogy az erdélyi 

középiskolák oktatói, diákjai, illetve ezek szülei hiteles képet nyerjenek a Sapientián zajló minőségi oktatásról. 

Fontos lenne a szak népszerűsítése szempontjából, hogy a jelenlegi amatőr videó helyett egy minőségi kisfilm 

kerüljön fel az egyetem weboldalára.

Az egyesület működésének szerves részét képezik olyan mindennapos tevékenységek, mint a tanárok és 

hallgatók munkáinak, okleveleknek, illetve egyéb dokumentumok nyomtatása, dolgozatok spirálozása, stb. 

Nagyon hasznos lenne, ha a jelen pályázati támogatásból sikerülne vásárolni egy spirálozó és egy papírvágó 

gépet, illetve egy nyomtatót.

1101 8421331 0110 629 558 63 400 566 158 300 000

BGA-11-LB-

ER-II-3

RO-0155-

2011-06-13

Pro Oeconomica 

Egyesület
Kolozsvár

Internetes portál fejlesztése a 

Közgazdaság- és 

Gazdálkodástudományi 

magyar intézete számára

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete újonnan alakult 

az idei tanévben és ide tömörülnek a Karon magyarul tanító oktatók. A pályázat célja egy Internetes portál 

fejlesztése az Intézet számára, amely a magyarul tanuló diákokat segítené az egyetemmel való 

kapcsolattartásban. Ez évente 650-700 diákot érintene. Egy ilyen portál jelentősen megkönnyíti a 

kommunikációt az oktatók és a diákok között, ugyanis egyszerűen elérhető bárhonnan és a diákok időben 

kapnak fontos információkat. Ilyenek például az egyes tantárgyak leírásai, vizsgafeltételek, meghirdetett 

előadások, vizsgaeredmények, stb... Sajnos a karunk nem kapcsolódott az egyetem által létrehozott on-line 

rendszerhez, ahol a diákok megnézhetik a jegyeiket, így a vizsgaeredményekért mindig vissza kell menniük az 

egyetemre. Ez sokszor pénzügyi gondot jelent a más helységből ingázó diákok számára. A karnak ugyan 

létezik egy honlapja, amely a www.econ.ubbcluj.ro címen érhető el, viszont itt egy elrejtett oldalon kaptunk 

helyet, ahova néhány információt tehettünk fel. Ezen oldal dinamikus frissítése szinte lehetetlen, hiszen a 

weboldallal egy személy foglalkozik a karon belül, és amíg az új információ felkerül több hetet is ígénybe vesz. 

A cél tehát a BBTE magyar közgazdász hallgatói által jelzett probléma megoldása: a magyar tagozaton tanuló 

diákok és tanárok segítése a tanításban, tanulási és kapcsolattartási folyamatban. Jelen célt az a kar 

pénzügyileg egyáltalán nem támogatja.
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ASTUD-SAP, Csiki 

HOK
Csíkszereda

A Csíkszeredai Sapientia 

Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatának 

működtetése

Az ASTUD-SAP, Csiki HOK a Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karainak a Hallgatói 

Önkormányzatát működtető civil szervezet. A HÖK-nek alanyi jogon tagja minden itt tanuló diák, elsődleges 

célja és szerepe a diákok érdekképviselete. A diákokat érintő kérdésekben az Egyetem vezetősége, és a 

diákképviselők közösen döntenek. 

A HÖK feladatai közé tartozik a diákélet megszervezése, különböző rendezvények, például gólyatábor és 

gólyabál, diáknapok, kosárlabda- és focimérkőzések, filmklub, táncház, társasági tánc, kézműves műhelyek, 

színjátszó kör, fiatal költők estje, Tudományos Diákköri Konferencia, tanulmányi és öntevékeny körök, 

állásbörze végzős hallgatóknak stb. szervezése, egyetemi lelkészség, diáklapok, diákrádió működtetése. A 

HÖK szolgáltatói tevékenységet is folytat, mely szolgáltatások igénybevétele természetesen ingyenes. 

Információs irodát tart fenn, lehetőséget teremt a tájékozódáshoz a külföldi ösztöndíjakról és tanfolyamokról, 

diákmunkát közvetít, vagy akár az albérletkeresésben nyújt segítséget. Fontos szerepet tölt be a bentlakás 

fenntartásában és működtetésében, többek között felel a bentlakás helyek szétosztásáért, illetve a bentlakó 

diákok számára az internet biztosításáért. 

A pályázatba beírt költségtételek elsősorban a fent bemutatott feladatok és az iroda fenntartását hivatottak 

biztosítani, a tevékenységből eredő fenntartási és szervezési költségeket veszi le az amúgy is önkéntesen, 

minden ellenjuttatás nélkül dolgozó diákok válláról.

1101 8421331 0110 857 575 291 575 565 999 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-3

RO-0167-

2011-06-13

Apáthy István 

Egyesület
Kolozsvár

A BBTE-n zajló magyar 

biológus, ökológus képzés 

szakkolégiumának 

fenntartása és a gyakorlati 

képzés fejlesztése

Az Apáthy István Egyesület a kolozsvári BBTE magyar biológia és ökológia szakán oktató tanároknak, a 

szakokkal kapcsolatban álló kutatóknak a szervezete. Fő célja a kolozsvári magyar nyelvű biológiai 

felsőoktatás és kutatás támogatása. Eddigi sikeres tevékenysége bizonyítja létezésének szükségességét és 

hasznát.

Tevékenységi területei: a magyar nyelvű biológiai felsőoktatásban résztvevő hallgatók szakmai támogatása 

ösztöndíjak révén; kutatási programok, tudományos konferenciák szervezése.

Eredményei: az Apáthy István Biológiai Oktatási- és Kutatási Központ felépítése Szenétén (Hargita megye, 

Gyergyóújfalu község); a Kolozsvári Biológus Napok tudományos konferencia szervezése minden év 

tavaszán; az Apáthy István Szakkollégium működtetése; a biológia és ökológia magyar szakok 

felszereltségének fejlesztése.

Az Apáthy István Egyesület eddigi működésének folytatása, a BBTE magyar biológia, ökológia szakán igen 

fontos, hiszen nem csupán a diákok szakmai érdeklődését és munkásságát ösztönzi, hanem az Oktatási- és 

Kutatóközpont folyamatos fejlesztését is megvalósítja.

Az Alapítvány támogatását következőkhöz kérjük: biológus, ökológus hallgatók támogatása (diákösztöndíj); 

oktatási segédeszközök karbantartása (videoprojektor körtecsere); konferencia kivonatfüzet nyomtatása, 
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2011-06-14

Pro Philosophia 

Alapítvány
Kolozsvár

A Pro Philosophia Alapítvány 

és a Szegő Katalin 

Szakkönyvtár működtetése

A háttérintézményi szerepkörhöz tartozik minden, ami a filozófia felsőfokú oktatásával, a magyar nyelvű 

filozófiai kultúra támogatásával kapcsolatos: publikációs teret biztosít a szakma aktív tagjainak (folyóirat- és 

könyvkiadás), szakkönyvtárat működtet, konferenciákat, szakmai kutatásokat szervez és szakkollégiumi, 

vendégtanári programokat futtat. 

Az elsődleges cél, hogy biztosítsuk a Pro Philosophia Alapítvány és a Szegő Katalin Szakkönyvtár 

működtetésének alapfeltételeit a 2011. 06. 01. – 2012. 02. 29. közötti periódusban: 1. Ez mindenekelőtt annak 

az alkalmazottnak a bérezését jelenti, aki a teljes alapítványi adminisztrációt lebonyolítja. Az ügyvezetői és a 

könyvtárosi munkakört ugyanaz a személy látja el napi 6 órában. Az ügyvezetői tevékenység magában foglalja 

a napi irodaszolgálatot, a pénzügyek intézését, a könyvtári és a kiadói (könyv- és folyóirat kiadás) ügyvitelt, a 

saját kiadványok (mintegy 70 darab) erdélyi és magyarországi terjesztését, a pályázatírást és a 

támogatásokkal való elszámolások elkészítését. 

 A könyvtárosi tevékenység a könyvek beszerzését, leltározását, rendszerezését és a napi könyvtárszolgálat 

(kölcsönzés, olvasótermi szolgálat, fénymásolás lebonyolítása) foglalja magában. 

A könyvtár napi 4 órában tart nyitva, de a hivatalos programon kívül is igyekszik az olvasók, egyetemi  

hallgatók, mesterképzős diákok, doktorandusok, kutatók és az egyetemi oktatók rendelkezésére állni. 2. A 

székházbér és kommunikációs költségek egy részének a biztosítása

1101 8421331 0110 990 000 390 000 600 000 500 000
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Sapientia Hallgatói 

Önkormányzat 

Kolozsvár

Kolozsvár
A bonchidai Bánffy kastély a 

falu szemével

Idén augusztus 24-28. között a Transilvania Trust Alapítvány Bonchidai  Kastélynapok  ren¬dez¬vényének  

égisze alatt kiegészítő programként  ötnapos  filmes tábort szervezünk újságíró-, mű¬vé¬¬szettörténet- és 

kommunikáció-,  valamint operatőrszakos diákok számára. Ez a néhány nap műfajelméleti és gyakorlati 

továbbképzést nyújt olyan személyeknek, akik az említett karon már hallgattak előadásokat és vizsgáztak a 

televíziózáshoz kapcsolódó tárgyakból. A konkrét munkát egy dokumentum-riport helyszínelése, előkészítése 

jelenti, ami egy közösen kigondolt forgatókönyv alapján születik.  

Az augusztus 27-28. között zajló kastélynapok köré szerveződő, ötnapos filmes tábor az egy évvel korábbi 

sikeres I.Keresdi Médiatábor folytatása kíván lenni. Annak  célja a keresdi Bethlen kastély humán 

környezetének filmes dokumentálása volt.

 A bonchidai táborhasonlóképpen  egy dokumentum-riport helyszínelését tűzte ki célul. Újdonság a keresdi 

táborhoz képest a célcsoport összetétele.  Ide a filmes szak diákjai mellett újságíró-, művészettörténet- és 

kommunikációszakos diákok is pályázhatnak, akik  tévés szakemberek irányításával dolgozva, elméleti és 

gyakorlati ismereteket sajátítanak el.  A résztvevőket, 10 személyt, pályáztatás alapján választja ki egy szakmai 

zsűri.

A felderítés élményét, a  keresdi táborhoz hasonlóan a helyszín felfedezése, a falu lakóival való ismerkedés 

nyújtja. Ennek célja mindkét esetben az írott történelem kiegészítése.
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Romániai Magyar 

Doktorandusok és 

F.K. Szövetsége

Kolozsvár

RODOSZ működési- és 

programköltségek 

2011.06.01. és 2012.02.29. 

közötti időszakra

A RODOSZ elsősorban szakmai szinten szerveződik, tevékenységét az érdekképviselet, illetve különböző 

programok/projektek megvalósítása révén végzi.

Folyamatos tevékenységünk a szervezet honlapjának működtetése, a www.rodosz.ro oldal napi 

rendszerességű frissítése.

2011 júniusának végére készül el a www.osztondijak.ro, és a www.scholarships.ro, melyek a felsőoktatásban 

résztvevők számára elérhető ösztöndíj-lehetőségeket tartalmazzák, kategóriánkénti bontásban. Az oldalak 

hivatalos elindítása július elején történik meg, és az egyetemi tanév kezdete után egy sajtókonferenciára, 

valamint egy médiakampányra kerül sor. A honlapok működtetése napi rendszerességgel történő 

adatgyűjtésből és feltöltésből fog állni. 

A RODOSZ működéséhez szorosan kapcsolódnak az alábbi projektek:

A Posztgraduális Felvételi Tájékoztató elektronikus formában való közzététele a www.rodosz.ro-n.

Csapatépítő tréning szervezése a XII. RODOSZ Konferencia szervezőcsapat tagjai számára.

A 2010 márciusában elkezdett „A bolognai folyamat percepciója Kolozsváron tanuló magyar magiszteri 

hallgatók körében” című háromfázisú kutatás idén ősszel zárul le.

A XII. RODOSZ Konferencia megvalósítására 2011. december 2-4 között kerül sor, Kolozsváron. 

Különösen fontos ehhez kapcsolódóan a XII. RODOSZ Konferenciakötet kiadása, szakmai lektorok 

közreműködésével.

2012-ben egyik első projektünk a 2%-os adófelajánlásokat megcélzó forrásnövelő kampány.
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Koch Antal Földtani 

Társaság (KAFT)
Kolozsvár Nyári kutatótábor

A kutatótáborunk célja, hallgatóink szakmai és kutatási gyakorlatának kiszélesítése az célterületen, egyúttal 

hozzájárulva a térség földtani szerkezete és fejlődéstörténete jobb megismeréséhez. A követett cél a terepi 

oktatás és a kutatás szerves ötvözése közös felsőbb éves, véndiák, oktatói és hallgatói részvétellel. A terepi 

megfigyelések, mérések és begyűjtött anyagok alapját képezik az egyetemi laborokban folytatandó diákköri 

kutatómunkának. Célunk  a felvételt nyert diákokkal megismertetni a geológia terepi ismereteket. A 

kutatómunka geológiai vonatkozású eredményeit a hallgatóknak az ETDK-n és más konferencián is nyílik 

alkalmuk a hazai és nemzetközi szakmai nyilvánosság elé hozni.  Eddigi táboraink: 1998 Pányik, 1999 

Szigethegység, 2000 Alsórákos, 2003 Ditró, 2006 Fajerág, 2009 Torockó, 2010 Vársonkolyos.

A 3 napos program területe Lövéte, a Szeltersz és Vargyas völgye. Tervezett programpontok: a Vargyas-

szoros és a homoródalmási Orbán Balázs barlang meglátogatása, a Vargyas völgyébe felső szakaszában 

található oszlopos elválású andezitek, a kirúlyfürdői borvizek és vulkanitok megtekintése, ugyancsak itt opál 

keresés, valamint sós ásványvizek és csuszamlások tanulmányozása Lövétén és vulkán geomorfológia 

megfigyelése.

Hosszútávú eredmények:

•	hallgatók számára a kutatási munka begyakorlása,

•	hozzájárulás a terület geológiájának jobb megismeréséhez, amely később nyersanyagkutatás eredményeiben 

gyümölcsözhet, 

•	hozzájárulás a helyi környezetgeológiai felméréshez, amely

1101 8421331 0110 513 398 63 694 449 704 400 000
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KLEBELSBERG 

KUNO 

SZAKKOLLÉGIUM

Nagyvárad

A KLEBELSBERG KUNO 

Szakkollégium fél éves 

működésének támogatása

Szakkollégiumunk Nagyváradon elsőként alakult, Erdélyben pedig harmadik szakkollégiumként jött létre. Célja 

lehetőséget teremteni az egyetemeken folyó szakmai munka kibővítésére és ezáltal a közművelődési aktuál 

kérdésekre nyitott, társadalmi problémákra érzékeny, összetartó közösség kialakítása. Ez a közösség az 

egyetemről az erdélyi társadalomba kerülve könnyebben építhet karriert, könnyebben talál munkát 

köszönhetően a használható, versenyképes ismereteknek és készségeknek melyek megszerzésére az 

egyetem mellett a  szakkollégium ad lehetőséget. 

Folyamatos szakmai képzést, szakmai tanulmányutakat szervezünk, találkozási lehetőséget biztosítunk a 

romániai és magyarországi közéleti személyiségekkel, színészekkel, gondolkodókkal, írókkal stb. A 

szakkollégiumi lét alapját a szakmai élet jelenti, amelynek legfontosabb elemei a kurzusok, előadások, 

műhelytáborok, konferenciák szervezése, az egyéni kutató munka anyagi és szakmai támogatása.

A szakkollégium tagjai a PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM diákjai-, valamint a NAGYVÁRADI ÁLLAMI 

EGYETEM magyar hallgatói közül kerülnek ki. Szakkollégiumunk a két nagyváradi egyetem magyar találkozási 

pontja is mely soran a diákok megoszthatjákés osszehasonlíthatjá tapasztalaikat a két intézményt illetően . 

Célunk az is, hogy a tanulmányok elvégzésére egy erős kötelékekkel rendelkező, szakmailag képzett elit 

kerüljön ki az egyetem padjai közül, mely komoly szerepet tud majd vállalni az erdélyi magyar társadalomban.

1101 8421331 0110 1 076 666 543 333 533 333 450 000
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Partiumi Ifjúságért és 

Hallgatókért 

Egyesület

Nagyvárad

A Partiumi Ifjúságért és 

Hallgatókért Egyesület 

szolgáltató irodájának 

működése

A diák- és ifjúsági szervezetekben történő gyakori személycserék következtében általános jelenség, hogy nem 

tud kialakulni egy jól kiépült, tapasztalattal rendelkező szervezői csapat. Ennek következtében újból és újból 

ugyanazokkal a gondokkal kell megküzdjön minden

diák- és ifjúságvezető nemzedék mint amivel elődei már megküzdöttek.

Ezekből a tapasztalatokból kiindulva, úgy láttuk, hogy időszerű és szükséges egy olyan szervezet létrehozása, 

amely diákszervezeti- és ifjúsági munkában edzett fiatalokat tömörít. A már általuk megszerzett tapasztalatokra 

alapozva próbál a partiumi régióban lévő ifjúsági- és diákszervezeteknek segítséget nyújtani a Partiumi 

Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület akár forrásszerzés, akár szakmai tanácsok, akár különböző 

vezetőképzések

szervezésével.

Szervezetünk fontosnak tartja bevonni az ifjúságot a Román Kormány által meghírdetett és a Románia uniós 

csatlakozásával létrejött új lehetőségekbe: mint a nemzetközi ifjúsági cserék és önkéntes szerepvállalások, 

nemzetközi képzések, konferenciák, oktatási aktivitásokba való bekapcsolódás vizuális –, film művészet és 

színház terén. Ezekről információt nyújtunk valamint magunk is pályázunk Nagyváradon megrendezendő ilyen 

típusú kezdeményezések megszervezésére.

A felvállalt cél eléréséhez szükséges azonban egy megfelelő, konstans működéssel bíró iroda,

1101 8421331 0110 1 280 666 680 666 600 000 200 000
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Egyetemi Sport Klub 

Nagyvárad
Nagyvárad

Egyetem, Sport, Egészség – 

a nagyváradi magyar 

egyetemisták sportra 

nevelése

Országos jelenség, hogy a fiatalalok, főleg az egyetemisták körében elhanyagolásra kerül a mozgás, a sport, 

aminek egyenes következménye, hogy az egyetemi évek végére egy egészségi állapotában leromlott fiatal áll 

munkába. 

Tudván, hogy ez emberi csont 24 éves korig nyeri el a végleges állapotát, ezért fontosnak tarjuk, hogy a 18-19 

évesen egyetemre került fiatal a tanulás mellett figyelmet szenteljen az egészséges életmódra, a sportra. A 

sport segítségével az egyetemi évek végére (a csontozat végső formájának kialakulására) egy testileg erős 

fiatal tud munkába állni, ezáltal a munkahelyen is jobban tud teljesíteni.

Célcsoportunkba tartoznak a Nagyváradi Állami Egyetem magyar diákjai, valamint a Partiumi Kereszetény 

Egyetem diákjai.

Egyesületünk első fázisban a mozgás, a sport fontosságára próbálja felhívni a figyelmet egy széleskörű 

nagyváradi kampány segítségével (ezt a projekt egész időszaka alatt fenntarja különbőző intenzitással), majd 

folyamatos sport rendezvényeket, edzéseket fog tartani a fiataloknak (karate, futball, tenisz, kézilabda, 

kosárlabda stb.)

Az egészséges életmódra való nevelés mellett fontos célja a projektünknek, hogy az erdély különböző (székely, 

partiumi) vidékeiről érkező magyar egyetemistákat minél jobban összekovácsolja, hogy egy erős kötelék 

alakuljon ki közöttük az egyetemi évek végére, egyszóval a csapatszellem erősítése.

1101 8421331 0110 1 290 331 690 331 600 000 300 000
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Erdélyi Ifjúsági 

Keresztyén 

Egyesület

Kolozsvár FIKE, itthon vagy!

Az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület egyetemistákat tömörítő szakosztálya a FIKE. A FIKE programjait 

tekintve szerteágazó. A bibliaórák, istentiszteletek, áhítatok, előadások, képzések mellett pszichológiai 

tanácsadással, lelki gondozással, sporttal, kirándulásokkal, nyelvklubokkal, kézműves tevékenységekkel és 

filmesttel foglalkozunk. (Bővebben: www.fike.ike.ro) A FIKE közössége 1998-ban alakulásakor célul tűzte ki, 

hogy egy olyan egyetemista közeget hozzon létre, ahol függetlenül az egyetem szakától mindenki megtalálhatja 

a helyét, minden egyetemista közel kerülhet Krisztushoz. Ezt felvállalva egy minőségi közösségről 

beszélhetünk, amely évről évre változik. Jelenleg mintegy 300 aktív egyetemistáról beszélhetünk, akik eljárnak 

a FIKE alkalmakra. A rendezvények abban is különböznek másokétól, hogy itt az egyetemista anyagi 

hozzájárulása minimális. Nincsenek belépők, a nyelvkluboknak nincs részvételi díja stb. Ennek a munkának a 

háttér költségeit szeretnénk ha támogatná a BGAzrt. A program eredményeit tekintve így 13 év távlatából több 

pozitívumot sorolhatunk fel. Emberek közel kerültek Istenhez, a családszemléletük megváltozott, fiatalok 

ismerkedtek megy egymással, házasságok köttettek és több gyermekáldás van, Ugyanakkor a 

magyarságszemléletük kialakult, fontos keresztyén magyarnak lenni Erdélyben, fontos keresztyén testvérként 

viszonyulni felebarátjainkhoz. Ha mindezt figyelembe vesszük egy erős közösséget alakíthatunk ki Erdélyben.

111 8421391 0510 1 160 000 560 000 600 000 450 000
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Média Index 

Egyesület
Kolozsvár

Erdélyi Magyar Adatbank - 

tatalomfejlesztés

Az Erdélyi Magyar Adatbank a Média Index Egyesület és a Jakabffy Elemér Alapítvány közös projektje, amely 

2004 óta működik, széleskörű tudományos tartalmat biztosítva felhasználói számára. Dinamikus fejlődése a 

tartalmi bővülésnek és a folyamatos formai- funkcionális változtatásoknak köszönhető. Célunk a folyamatos 

digitalizálás, egy minél teljesebb és informatívabb oldal létrehozása. Projektjeink ennek igyekeznek megfelelni.

Az Erdélyi Magyar Adatbankon (www.adatbank.ro) A következõ idõszakban céljaink között szerepelnek a 

továbbiak:

- az adatbank.ro portál technikai fejlesztése, és funkcionalitásának bővítése, optimalizálása

- társadalomtudósok vendégoldalaink bõvítése

- írói oldalak elkészítése

- szótárak

- könyvek

- folyóiratok frissítése, bõvítése

- akadémiai idõgép – eseménynaptár létrehozása

- régi erdélyi természettudósok oldalai

- erdélyi halak adatbankja

Az adatok digitalizálása, internetes megjelenítésre és letöltésre alkalmas formátumú fájlokba

rendezése (html, pdf) állandó munkafolyamat. Az adatbázisok esetében szükséges az adatok MySql

adatbázisba való szervezése, az adatbázisok optimizálása, a felület megtervezése, elkészítése,

adminisztrációs felületek elkészítése, keresõmotorokra való optimizálása. Ennek a munkafolyamatnak az 

eredménye az adatok átláthatósága és a könnyen elérhetõ formában való megjelenítése. Projektjeinket online, 

nyomtatott sajtóban, rádiókban, tévékben egyaránt népszerûsítjük reklám, sajtóközlemények és 

sajtótájékoztatók által

111 8421351 0110 836 607 266 193 570 414 500 000

BGA-11-LB-

ER-II-3

RO-0311-

2011-06-15

Kolozsvári Magyar 

Diákszövetség
Kolozsvár

A Kolozsvári Magyar 

Diákszövetség működése

A KMDSZ Iroda a Kolozsvári Magyar Diákszövetségen belüli különböző diákszerveződések - szakosztályok, 

egyéb csoportosulások, programok - szerteágazó tevékenységét integrálja egy közös működési keretbe. 

Biztosítja a programok, rendezvények, szakosztálytevékenységek, szakosztály- és vezetőtanácsok 

megszervezéséhez szükséges helyiségeket és az infrastruktúra folyamatos működését, illetve végez néhány 

rendszeressé vált közérdekű szolgáltatást. Legfontosabb feladatai: - kapcsolattartás és 

információáramoltatás; - a kolozsvári magyar diákok, illetve a tagsággal való kapcsolattartás megvalósítása; - 

közintézményekkel való kapcsolatok működtetése, - a KMDSZ anyagi javainak és dokumentációs anyagainak 

nyilvántartása. Az iroda három helyiségben működik. Infrastruktúrájához tartozik két nemzetközi telefonvonal, 

egy faxkészülék, hét hálózatba kötött számítógép, két modem és egy bérelt telefonvonal (Internetkapcsolatot 

biztosítva), 1 lézernyomtató, és egyéb bútorok.

A KMDSZ iroda legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a kapcsolattartást és információáramlást a kolozsvári 

magyar diákokkal, a tagsággal, a különböző közintézményekkel, valamint a szervezeten belüli aktív tagokkal.A 

tevékenységeket két nagy csoportba lehet sorolni: rendezvények és állandó jellegű szolgáltatások. Állandó 

tevékenységek, szolgáltatások: napi 6 órában információs iroda működtetése, 20 aktív szakosztály programjai 

az év folyamán ingyenes internethozzáférés biztosítása egyetemistáknak.

111 8421331 0110 852 800 282 800 57 000 350 000
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Pósta Béla 

Egyesület
Kolozsvár

A Babes-Bolyai 

Tudományegyetem  

Régészet Szakán működő 

szakkollégiumi tutorialis 

kutatási program támogatása

A pályázat célja:

A Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Régészet szakirányának háttérintézményeként

tevékenykedő Pósta Béla Egyesület keretében müködő gyakorlati képzés és az erdélyi-régió fajlagos régészeti 

kutatásának támogatása. Az egyesület keretein belül müködő Pósta Béla Szakkollégium elitképzésének és 

tutoriális kutatási programjának sikeres kivitelezéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, hozzájárulva 

ezáltal a kolozsvári magyar anyanyelvű pályakezdő kutatók szakmai felkarolásához, az erdélyi régészeti 

kutatás jobbáttételéhez illetve a régészhallgatók szakmai felkészülésének fejlesztéséhez.

A programterv leírása:

Az előző évek szakkollégiumi kutatási programjával egybehangzó kutatás során, a hallgatók két

csoportja öt hónap alatt, összesen három szakember felügyeletével szakmai terepgyakorlaton vesz részt. A 

terepgyakorlatkor nemcsak az új leletegyüttesekkel való ismerkedés a fontos, hanem a

dokumentáció (régészeti rajz és fotó, régészeti napló vezetése, geodéziai pontok bejelölése, stb.)

elkészítési módozatainak megismerésére is sor kerül. A hallgatók anyagismeretének fejlesztésére a

feltárással párhuzamos régészeti anyagfeldolgozás ad majd lehetőséget. Az ELTE szakembereinek

mágnesességi mérései párhuzamosan folynak a régészeti terepkutatással lehetőséget biztosítva a

hallgatóknak a geofizikai kutatás módszereivel való megismerkedésre. Partnerünk a BBTE Régészeti 

Tanszéke és a Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Régészeti Intézete.

1101 8421331 0110 599 569 126 759 472 810 450 000
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Kriza János Néprajzi 

Társaság
Kolozsvár Vendégtanár program

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének háttérintézményeként a 

Kriza János Néprajzi Társaság  olyan vendégtanár programot szervez, amely a néprajzi egyetemi oktatás 

szerves részét képezi, kiegészítve a megszokott egyetemi tanrendet. 

	A tanszék tudatosan hagy betöltetlenül olyan órakeretet, amelyet évről évre meghívott vendégelőadók töltenek 

ki. A vendégtanárok egyszeri (nem ismétlődő), teljes szemeszteres – általában összevontan tartott – 

előadásait több évfolyam hallgatja. Olyan kurzusok ezek, amelyek amellett, hogy beleilleszkednek az etnológiai-

antropológiai tematikába, friss szakmai eredményeket nyújtanak a néprajz szakos diákoknak, magiszteri 

hallgatóknak és doktoranduszoknak.

A 2011-2012-es tanévben a következő vendégtanárok fognak előadásokat tartani az etnográfia és az 

antropológia változatos témaköreiben:

I.szemeszter: Sally Noémi, Gazda Klára, Neagota Bogdan, Tötszegi Tekla, Kotics József, Szijártó Zsolt, 

Zsigmond Győző, Gagyi József

II. szemeszter: Küllős Imola, Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel, Fosztó László, Péntek János,Vajda András

1101 8421331 0110 746 666 146 666 600 000 550 000

BGA-11-LB-

ER-II-3

RO-0319-

2011-06-15

Országos Magyar 

Diákszövetség
Kolozsvár

OMDSZ Tanügyi Iroda 

működési és 

eszközfejlesztési támogatása

Az Országos Magyar Diákszövetség tanügyi vonala olyan általános és nagyobb horderejű feladatokat lát el, 

melyekre a tagszervezeteknek nincs lehetőségük, vagy nem érinti közvetlenül az általuk végzett 

tevékenységeket. Ugyanakkor összehangolja a tagszervezetekben tevékenykedő tanügyi referensek munkáját. 

Erre a mindenkori legjobb példa az Egyetemi Kalauz c. Felsőoktatási kiadványunk, melynek adatait közösen 

gyűjtjük össze és szerkesszük egységes formába. Az OMDSZ felsőoktatási szerepvállalása jelentősen bővült 

a 2011-es évben: a saját programok (TDK-k, nyári egyetemek, tanulmányi versenyek, képzések) szervezésén 

túl részt vettünk számos   felsőoktatási ösztöndíjpályázat lebonyolításában.

111 8421331 0110 700 000 100 000 600 000 300 000
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Pro Sociologia 

Egyesület
Nagyvárad

A Partiumi Keresztény 

Egyetem szociológia szakos 

diákjainak szakmai gyakorlata

A Partiumi Keresztény Egyetem Társadalomtudományi tanszéke megalakulása óta, sőt már azt megelőzően, a 

PKE jogelődje,  a Sulyok István Református Főiskola részeként rendszeres nyári gyakorlatokat szervezett a 

szociológia valamint szociális munka szakos hallgatók részére. Idén, 2011.-ben is szeretnénk megvalósítani 

mindezt. Jellemzően egy erdélyi, zömében magyarlakta településen rendezzük meg ezt a programot, melyen a 

hallgatók a szociológiai kutatásmódszertan legfontosabb eszközei révén (kérdőíves lekérdezés, interjúk) 

igyekeznek képet kapni az adott település társadalmi szerkezetéről, az ott élő lakosok életmódjáról, a falu 

gazdasági és társadalmi viszonyairól. Ennek jelentősége nem csak abban rejlik, hogy hallgatóink megtanulják a 

gyakorlatban is alkalmazni s kamatoztatni az egyetemen megismert kutatási módszereket, hanem ezáltal 

számos település, régió valós helyzetéről szerzünk tudományosan alátámasztott ismereteket. Nem 

utolsósorban pedig ezáltal felhívjuk hallgatóink figyelmét az erdélyi magyar közösség problémáira, 

nehézségeire, arra ösztönözve őket, hogy tanulmányaik végeztével, ha módjuk van, törekedjenek saját 

eszközeikkel ezek orvoslására.

1101 8421331 0110 550 000 0 550 000 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-3

RO-0333-

2011-06-15

Farkas Gyula 

Egyesület a 

Matematikáért és 

Inform.

Kolozsvár

A BBTE Matematika-

Informatika Kar diákjainak 

gólyatábora és a FGyE 

működési támogatása

A Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért évente megszervezi a BBTE Matematika 

Informatika Kara magyar tagozata első éves diákjai számára a gólyatábort. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a 

hallgatók kötetlen körülmények között megismerkedjenek egymással, tanáraikkal és az egyetem rendszerével. 

Ugyanakkor megismerkedhenek a szak kutatási területeivel a szakmai előadások keretében.  2011 

októberében a gólyatábort a BBTE Árokaljai táborában szervezzük meg.

A Farkas Gyula Egyetem működéséhez elengedhetetlenül szükséges egy szakképzett könyvelő segítsége. 

Pályázatunk e két tevékenység támogatását célozza meg, a gólyatábor utazási, szállás és étkezési költségei, 

illetve a könyvelő juttatása résztámogatásának formájában.

1101 8421331 0110 915 466 0 600 000 300 000

2011. 07. 14. 58
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BGA-11-LB-

ER-II-3

RO-0354-

2011-06-15

Max Weber 

Társadalomkutatásé

rt Alapítvány

Kolozsvár

Magyar szakkönyvár 

működtetése és 

művészetszociológiai 

műhelykonferencia 

szervezése – a  BBTE 

szociológia háttérintézményi 

programok támogatása

A Max Weber Társadalomkutató alapítvány már 1998 óta ellátja a BBTE Magyar szociológiai képzés 

háttérintézményi funkcióit. A jelen pályázat tárgya

a) A szociológus diákok számára működtetett Magyar szakkönyvtár működéséhez és fejlesztéséhez való 

hozzájárulás. A szakkönyvtár mintegy 1460 kötetet, szöveggyűjteményt és folyóiratot tartalmaz, elérhető 

helyen, a városközpontban működik, és  a szociológia szakos diákok mellett kiszolgálja a szociális munkás, és 

kisebbségkutatás témában érdekelt más szakos diákokat is. A könytár 2 helységben működik, amiből az egyik 

olvasóteremként is használható, internet-hozzáféréssel. Folyamatban van a  könyvtár elektronikus katalógus-

rendszerbe való bekapcsolása, internetes felületen való elérhetőséggel. 

b) Művészetszociológiai műhelykonferencia szervezése

 A intézményünk az elmúlt években prioritásként kezeli a szociológiához közeli egyéb humán- és 

társadalomtudományok irányába történő közeledést. Ennek a fontosabb fórumai Szociológia Nyílt estek, 

Bajnokok Ligája Konferencia rendezvények voltak. A jövőben ezt igyekszünk bővíteni egy olyan művészet- és 

kultúraszociológiai műhelykonferenciával, ahol a társadalomkutatók mellett művészek, alkotók, színészek is 

fellépnének. Témája a művészet és a kultúra, a művész és az alkotó szerepe a társadalmi folyamatok 

alakításában, a társadalmi kohézió, a szolidaritás, a bizalom megerősítésében és fenntartásában, a polgári 

öntudatra való nevelésben.

1101 8421331 0110 1 413 000 108 280 1 146 100 300 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0018-

2011-05-31
Bástya Egyesület Vice

Mezőségi csángó- 

szórványmagyar kollégium

A vicei Bástya Csángó-Szórványmagyar Kollégium (27 diák, amelyből 21 csángó és 6 mezőségi)  és a 

magyardécsei Bástya kollégium(9 diák, amelyből 6 mezőségi és 3 csángó diák) működtetése által  sikerült 

megmentenünk  a két település szórványiskoláit a bezárástól. A vicei Dsida Jenő Általános Iskola  négy 

Mellyes völgyi település gyermekei számára biztosít magyar oktatást. Ezáltal a völgy magyar gyermekeinek 

lehetőségük van  magyarként megmaradni, magyar iskolában folytatni tanulmányaikat, elkerülve az 

asszimilációt. Mindkét kollégiumban 6-6 mezőségi gyermek is van, olyan magyar falvakból , ahol nincs már 

magyar nyelvű oktatás és a moldvai csángó gyerekekkel egyetemben mindennapi magyar oktatásban, 

nevelésben részesülnek.

 A Kollégium működtetése a következő tevékenységeket foglalja magába:

·	a  24 csángó gyermek ingyenes szállítása Moldva – Vice ( 450 km.) útvonalon  vakációk alkalmával ( évente 3-

szor arra, majd két hét elteltével vissza)

·	a  12 mezőségi gyermek havi ingyenes hazaszállítása

·       5  alkalmazott  bérének havi biztosítása (emellett rendszeresen 5 önkéntes vállalta a munkából való 

részesedést)

·	a 36 bentlakó gyermek ingyenes, teljes ellátása a kollégiumokban való tartózkodásuk ideje alatt

·	a vicei bentlakásból kikerült  4  középiskolás diák fenntartása magyar középiskolákban

·	az Egyesület használatában lévő  kisbusz karbantartása és működtetése

112 8421331 0711 11 853 865 11 253 865 600 000 500 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0032-

2011-06-03

Pro Schola 

Kulturális és 

Nevelési 

Egyesület

Kézdivásárhely
Legyen érték az 

egészség!

A Bod Péter Tanítóképző pedagógusai és diákjai számára egy nagyobb lélegzetvételű program megvalósítása, 

az egészséges életmód és magatartásformák (a dohányzás mérséklése, az egészséges táplálkozás, a 

kulturált ivási szokások ivási szokások elterjedése, a drogprogram megvalósítása, a stressz tudatos 

feldolgozása, a szabadidősport feltételeinek biztosítása) kialakítása érdekében.

A projekt tevékenységeit modulokra osztottuk, és minden modul megvalósítására egy-egy hetet szánunk. A 

projekt moduljai a következők:

1. Napirendem és az egészséges életmód 

2. Mindennapi testedzés – egészséges életmód

3. Egészséges táplálkozás – egészséges életmód

4. SZER-nélkül – SZERETETBEN

5. A hit és a lelki egészség

6. Társas kapcsolatok és az egészséges életmód

7. A szexuális kultúra és az egészséges életmód

8. Környezeti hatások és az egészséges életmód

Az egyes modulok részletes tervét mellékelve csatoljuk. A projekt tevékenységeinek lebonyolításában 

különböző szakembereket, előadókat kértünk fel. 

A képzést a célcsoport előzetes ismereteire és érdeklődésére alapozzuk, ennek érdekében egy felmérést 

végzünk az iskola diákjainak körében, valamint a környék falvainak iskoláiban, melynek célja egy 

állapotfelmérés, mely tükrözi a tanulók ismereteit, magatartását, életmódbeli szokásait.

Ezt követően kerül sor a projekt heteinek lebonyolítására, melyben orvosok, pszichológusok, papok, rendőrség 

1101 8902151 0110 432 902 72 580 360 322 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0036-

2011-06-04

GRÓF MAJLÁTH 

GUSZTÁV 

KÁROLY 

ALAPÍTVÁNY

GYULAFEHÉRVÁ

R

A MAGYAR OKTATÁS ÉS 

IDENTITÁSTUDAT 

FEJLESZTÉSE A 

GYULAFEHÉRVÁRI 

SZÓRVÁNYBAN

A GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY ALAPÍTVÁNY AZ UGYANILYEN ELNEVEZÉSŰ 

SZÓRVÁNYOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉRDEKEIT KÉPVISELI, TEVÉKENYSÉGÉT ANYAGILAG SEGÍTI - 

STATÚTUMÁNAK MEGFELELŐEN. A GYULAFEHÉRVÁRI OKTATÁS TÖBB ÉVSZÁZADOS MÚLTJÁBAN 

AZ INTÉZMÉNY FŐKÉNT KÖZÉPISKOLAI FOKOZATÚ OKTATÁSSAL RENDELKEZETT. NAPJAINKBAN, 

AMIKOR FEHÉR MEGYÉNEK A MAGYAR LAKOSSÁGA ALIG ÉRI EL A 6 %-OT, GYULAFEHÉRVÁRON 

PEDIG ENNÉL IS JÓVAL KEVESEBB (2%), ÖNÁLLÓ MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNY CSAK ÚGY 

MARADHAT FENN, HA AZ EGYETEM ELŐTTI OKTATÁS VALAMENNYI SZINTJÉT EGY INTÉZMÉNYBEN 

EGYESÍTI. EZ AZ ÖSSZPONTOSÍTÁS TÖRTÉNT MEG 2007/2008-BAN, AMIKOR AZ ADDIG LÉTEZETT 

LÍCEUMI SZINTET KIEGÉSZÍTETTÜK ÓVODAI, ELEMI ÉS GIMNÁZIUMI SZINTEKKEL.

AZ ÍGY LÉTREJÖTT ISKOLÁNK A GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG TULAJDONÁBAN 

LÉVŐ ÉPÜLETEKBEN MŰKÖDIK, AMELYEK ÁLLANDÓ FEJLESZTÉS ALATT ÁLLNAK AZÉRT, HOGY 

HATÉKONYAN HOZZÁJÁRULHASSANAK A MAGYARSÁGTUDAT (KI)ALAKÍTÁSÁHOZ TANULÓINK 

TUDATÁBAN.

AZ ELMÚLT ÉVBEN BESZEREZTÜK A FAANYAGOT ÉS PRÉSELT LEMEZT, VALAMINT A TECHNIKAI 

FELSZERELÉS EGY RÉSZÉT (VIDEOPROJEKTOR + LAPTOP) AZ ISKOLA POLIVALENS TERMÉNEK 

BERENDEZÉSÉHEZ (ÖSSZESEN 7.000 RON ÉRTÉKBEN). ENNEK FOLYTATÁSAKÉNT SZERETNÉNK 

BEFEJEZNI A TEREM FELSZERELÉSÉT EGY EMELVÉNNYEL, A NÉZŐTÉR KIALAKÍTÁSÁVAL, 

112 8421331 0211 915 000 457 500 457 500 300 000

2011. 07. 14. 59
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Teljes költség 

(Ft)

Rendelkezésre 

álló saját vagy 

egyéb forrás 

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0087-

2011-06-08

Ady Endre 

Kulturális 

Egyesület

Kalotaszentkirály

Hozzájárulás az Ady 

Endre Szórványkollégium 

működtetéséhez 

szükséges hajtó- és 

fűtőanyag készlet 

beszerzéséhez.

A kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola Kalotaszeg egyetlen kollégiumi rendszerben működő kistérségi 

iskolaközpontja. Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk az anyanyelvű oktatás lehetőségét azon kalotaszegi 

magyar gyermekek számára, akik szülőfalujukban nem tanulhatnak magyarul, 20 évvel ezelőtt beindítottuk az 

Ady Endre Szórványkollégiumot, melyet fokozatosan fejlesztve egyre jobb körülményeket sikerült kialakítani 

diákjaink számára. A szélrózsa minden irányába szétszórt 12 falu tanulóinak egy részét kollégiumban 

helyezzük el, a közelebbi falvakban lakókat pedig naponta szállítjuk. Nagy gondot jelent az ingáztatáshoz 

használt két iskolabusz valamint a kollégiumi étkezde/konyha és bentlakás működtetése. Ez utóbbi évi 

költségtétele (étkeztetés, rezsi, személyzeti béralap, stb.) kb. 72 000 lej, azaz 11,6 millió forint. 

A pályázati úton nyert évenkénti támogatásának is köszönhetően, a kollégiumi elhelyezésre és az utaztatás 

biztosítására vonatkozó, kötelező szülői hozzájárulást sikerült úgy leszorítani és szinten tartani, hogy az 

elviselhető legyen a családok számára. Ez nagyon lényeges, mert egyre több szülő bízik abban, hogy képes 

lesz biztosítani a kollégiumi elhelyezést az egész oktatási ciklusra és nem kényszerül fizetésképtelenség miatt 

román iskolába küldeni gyermekét.

112 8421331 1111 1 678 000 1 098 000 580 000 400 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0093-

2011-06-08

Puskás Tivadar 

Művel., Műszaki, 

Tudom. Alapítvány

Sepsiszentgyörgy
Összkomfortos bentlakás 

a XXI-ik században

A sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola a régió egyik legjobban felszerelt szakközépiskolája. 

Ennek köszönhető, hogy diákjaink nemcsak megyénkből, hanem a szomszédos megyékből is kikerülnek, akik 

többnyire az iskola fiú bentlakásában vannak elszállásolva.

A 2010 - 2011-es tanévtől iskolánkhoz csatolták a volt Egészségügyi Posztlíceum 5 osztályát is, ahol többnyire 

lányok a hallgatók. Köztük szintén akad olyan, aki igényelne bentlakást.  Ilyen meggondolásból született az ötlet, 

hogy alakítsuk át bentlakásunkat, hogy egyidőben lány és fiú bentlakás is lehessen. Továbbá, úgy gondoljuk, 

hogy a XXI-ik században nélkülözhetetlen az összkomfortos kollégium.

A meglévő tíz szobából négyet az idén összkomfortossá alakítottunk, úgy hogy minden szobában négy férőhely 

van, mellékhelység és zuhanyzó. 

Állami intézkedés kövtkeztében (mely a gazdasági válságból való kilábalási intézkedések között szerepel), nem 

vásárolhatunk leltári tárgyakat, így egyedüli lehetőségünk a szobák bútorzatának koszerűsítésére a pályázás.

Ha a jelen pályázat sikeres lenne, két szoba bútorzatát teljesen kicserélnénk, ugyanis a bentlakásunk bútorai 

közel 25 évesek. Ezen megvalósításban kérjük az önök támogatását.

111 8421331 1110 600 000 0 600 000 300 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0115-

2011-06-10

Segesvári 

Gaudeamus 

Alapítvány

Segesvár

A segesvári 

szórványkollégium 

működtetése

A Segesvári Gaudeamus Alapítvány által működtetett szórványkollégium legnagyobb gondja rezsiköltségeinek a 

biztosítása. A kollégium fontossága nem vitatható, ugyanis a város magyar tagozatának megmaradásához, a 

magyar gyerekeknek anyanyelvükön való tanulásának biztosításához nagy mértékben járul hozzá, ugyanis a 

közeli szórványból jönnek ide évek óta gyerekek. Nagy nehézségek árán és természetesen pályázatokon 

keresztül  illetve támogatóink segítségével mindeddig sikerült fennmaradnunk, és a továbbiakban is reméljük, 

hogy nyertes pályázataink mindehhez hozzájárulnak. A bentlakó tanulók havi hozzájárulása ezen költségekhez 

30 Lej havonta. Ezt az összeget már három éve nem változtattuk meg, tekintettel a szülők szűkös anyagi 

helyzetére, ugyanis nagy áldozatot jelent sok szülőnek az, hogy gyerekét több kilóméterre az otthontól 

iskoláztassa anyanyelvén. Ez a hozzájárulás csak a költségek töredékét biztosítja, különös tekintettel a téli 

hónapokra. Ezért lenne égető szükségünk a működtetési költségek támogatására.  

 A diákok hozzájárulása  jelenlegi létszámmal- ami idén 26,  ezen periódusban összesen 4620 Lejt jelent , azaz 

300.000Ft. Ezt az összeget a pályázati adatlap -egyéb költségek-megnevezésű címszó alatt szerepeltettük. 

Mindezek mellet a kollégium jó működtetéséhez és fenntartásához elengedhetetlen az alapítvány 5(öt) 

alkalmazottjának a munkája, akiknek munkaköre különböző területekre terjed ki: adminisztráció, szakács , 

gondnok, titkár, könyvelő.

112 8421331 1111 4 246 542 4 246 542 600 000 500 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0121-

2011-06-10

Nagy Mózes 

Művelődési 

Egyesület

Kézdivásárhely Fábián Zoltán Olvasótábor

A Fábián Zoltán Olvasótábor Kézdivásárhely (Ro) és Hatvan (Mo) testvérvárosok közt működik, a 

kézdivásárhelyi Nagy Mózes Kulturális Egyesület és a hatvani Ratkó József Közművelődési Egyesület 

szervezésében.1992 óta ezernél több középiskolás diákot fogadott.

A tábor célja a közösségépítés nemzeti hagyományaink megismerése és ápolása mentén,  egy olyan 

generáció kiépítése, mely életcéljának tekinti ezen hagyományok továbbéltetését, átadását az utánunk 

jövőknek. A tábor ideje alatt a táborlakók megismerkednek egy település lakóival is, sok esetben a lakókat 

érintő tevékenységek is zajlanak.

A táborozók csoportmunka során feldolgozzák a színházi korok történelmi és művészeti jellegzetességeit. Sor 

kerül népdalok és -táncok tanulására, és hagyományos kézműves tevékenységek elsajátítását célzó 

műhelymunkára. A napi tevékenységeket meghívott előadók tematikus előadásai, kirándulások, táncház és film-

estek gazdagítják. A tábor során megrendezésre kerülő előadás (Mrozek: Háza a határon) a tábor 

záróünnepe, melyet a faluközösségnek adnak elő a táborlakók.

Az idei tábor helyszíne Nagykökényes (Mo). Témánk a színház társadalomépítő, –alakító szerepe. Napjaink 

egyik sarkalatos kérdése: mért kell színház? Meglátásunk szerint a tábor akkor érte le a célját, ha a táborozók 

111 8421331 0610 1 505 000 920 000 585 000 200 000

2011. 07. 14. 60
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BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0129-

2011-06-11

Possibilitas 

Egyesület
Vice

A Szent István és Szent 

Anna család típusú 

gyerekotthonok 

fenntartása, működtetése

A besztercei szórványban 11 éve működő Possibilitas Egyesület bántalmazott gyermekek megsegítésének és 

családjaik pszicho-szociális, anyagi támogatásának érdekében, a magyar anyanyelvű oktatás támogatásának 

céljából jött létre és fejti ki tevékenységét. 

A nagy állami intézményekben az árva, elhagyott, lelki, anyagi támogatásra, oktatásra szoruló gyerekeknek 

igen kevés esélyük van, hogy kötődhessenek gondozóikhoz, amely személyiségük fejlődésében 

elengedhetetlenül fontos. A kis család típusú gyerekotthonokban jóval nagyobb az esély, hogy a nevelőszülő és 

gyerek között érzelmi éréséhez szükséges kötődés kialakulhasson.

Nem utolsósorban, Erdélyben, de főképp az erdélyi szórványban, az állami nevelőintézetekben csakis román 

nyelvű foglalkozás létezik.

Ennek érdekébe hoztuk létre a csicsókeresztúri Szent Anna (2000-ben), és vicei Szent István (2003-ban) 

család típusú otthonokat. Házainkban jelenleg 10-8 gyereket nevelünk. 

Egyesületünk komoly működési gondokkal küszködik. A szociális támogatásokat a törvény nem emeli kötelező 

szintre. A Beszterce-Naszód megyei román többségű megyei tanács és a helyi tanácsok is egyelőre nem 

találták támogatandónak az egyesületünk által végzett munkát. De nemcsak az egyesületünkét, hanem a 

megyében hasonló rendszerben fenntartott otthonokat nem támogatják.  

112 8421331 1111 6 317 124 2 088 235 588 235 450 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0152-

2011-06-13

Romániai Magyar 

Dalosszövetség
Kolozsvár

Magyar iskolai énekkarok 

vetélkedője

A  magyar iskolai énekkaroknak nincs lehetőségük a megmérettetésre .Az általunk szervezett vetélkedő ezt az 

űrt próbálja kitölteni , az által , hogy szereplési lehetőséghez juttatja a magyar tannyelvű iskolák énekkarait .A 

zenetanárok , karvezetők munkáját óhajtjuk értékelni azzal , hogy lehetőséget biztosítunk kórusaik fellépésének 

. A vetélkedőn 3 mű előadása kötelező . Egy kötelező mű minden kórusnak , amelyik igényelhető a 

Dalosszövetségtől , egy a kórus által választott Kodály Zoltán mű , és egy a zenei világirodalomból választott 

kórusmű .

1101 8421331 0210 160 000 0 160 000 150 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0154-

2011-06-13

Lövey Klára 

Közművelődési 

Egylet

Máramarossziget

A máramarosszigeti 

Leöwey Klára Líceum 

technikai felszerelésének 

kiegészítése

A Lövey Klára Közművelődési Egylet működési szabályzatának megfelelően, szándékunk a Leöwey Klára 

Elméleti Líceum technikai felszerelését felújítani. A 10 évvel ezelőtt beszerzett rendszer elromlott és elavult, 

tehát jelenleg a líceumnak nincs kihangosító berendezése az iskolai rendezvények lebonyolítására. (iskolai 

évnyítók, évzárók, gólyabálok, mikulásbálok, szavalóversenyek, óvodások, kisiskolások előadási 

Anyáknapjára, Gyermeknapra stb.) Erre a célra kérjük az Önök segítségét.

111 8421331 1111 206 660 0 206 660 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0162-

2011-06-13

Lupényi 

Református 

Egyházközség

Lupény

Vasárnapi iskola, avagy 

hétvégi játszóház az 

anyanyelvoktatásért.

A program célkitűzése:

A programsorozat célja az anyanyelv megszerettetése, az anyanyelvű írás-olvasás készségének kialakítása, 

valamint a nemzeti hovatartozás erősítése a magyar népi játékok által.

E tevékenység a következő igényekre válaszol:

A szórványban élő gyermekek közül a családban nagyon kevesen használják rendszeresen az anyanyelvüket. 

Amennyiben román tannyelvű iskolai képzésben részesülnek, nem tudnak magyarul írni-olvasni. De minden 

gyermek szereti és igényli a játékot. A foglalkozások alatt kedve szerint játszhat, a játékok alkalmával használja 

az anyanyelvét és közben tanul írni-olvasni.

A tevékenységek leírása:

Hangulatkeltés: Ameddig a gyerekek összegyűlnek, ki-ki azt játszik, amit akar. Az önkéntesek felügyelnek és 

bekapcsolódnak a gyerekek által kezdeményezett játékokba.

Új játék tanulása: A vezető elmondja az új játék szabályait, majd bemutatja, hogyan kell játszani. Együtt 

eljátsszuk az új játékot.

Begyakorlás: Kiscsoportokban eljátsszuk a játékot.

Alkalmazás: Megbeszéljük mire tanít, figyelmeztet, int a játék.

Búcsúzkodás: A gyerekek által kívánt játék eljátszásával zárjuk az alkalmat.

Megjegyzés: Rendszeresen bábozunk, népi és modern táncot tanulunk, verseket és meséket tanulunk meg.

Várt eredmények:

A gyerekek a játékok által megszeretik az anyanyelvüket, a kultúrájukat. Fejlődnek szellemileg, lelkileg, 

fizikailag. Értékelni tudják az időt, és igényt éreznek arra, hogy hasznosan töltsék el az idejüket, igényt éreznek 

a szépre, a jóra, az értékesre

111 8421331 0611 477 660 159 260 3 184 000 250 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0172-

2011-06-13

Teodidaktos 

Humanitárius 

Alapítvány

Kolozsvár

Hozzájárulás a kolozsvári 

Teodidaktos Humanitárius 

Alapítvány által 

működtetett fiú- és 

lánykollégiumok 

működési költségeihez

A Teodidaktos Humanitárius Alapítvány 1994-től folyamatosan szállást, étkezést valamint megfelelő tanulási 

feltételeket biztosít a szórványvidékről származó és Kolozsváron az Apáczai Csere János Líceum, Báthory 

István Líceum, Brassai Sámuel Líceum, Unitárius Szemináriumi Líceum, Romai Katolikus Teológiai Líceum, 

Református Szemináriumi Líceum, Zenelíceum diákjaként magyar tannyelven tanuló ifjaknak.

A lánykollégiumban 31 diáknak, a fiúkollégiumban 27 diáknak tud elhelyezést biztosítani. A diákok pályázat útján 

kerülnek be a bentlakásba. A Kuratórium figyelembe veszi a tanulmányi átlagot valamint a szociális helyzetet es 

a diák származási helyének Kolozsvártól való távolságát. A jó tanulmányi eredményre ösztönzéskeppen a 

legjobb fiatalokat magánszemélyektől, szervezetektől kapott ösztöndíjakkal támogatjuk, de nem feledkezünk 

meg a szociálisan hátrányos helyzetű szorgalmas bentlakókról sem. A kollégiumokban szakmai (oktatási) 

tevékenység is zajlik: a diákok számára évente  karácsonyi műsorokat, kultúrális rendezvényeket szervezünk, 

a magyarországi testvérintézmények segítségével megszervezett tanulmányutakat. Rendezvényeink közül 

megemlítjük az &quot;Anyanyelve magyar&quot; című rendezvénysorozatunkat és a &quot;Nem akarok gyáva 

csendet&quot; című emlékműsorunkat. Kiskorúakról lévén szó, a kollégiumban lakó diákok állandó gondnoki 

112 8421331 1111 2 751 646 2 180 146 571 500 400 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0217-

2011-06-14

Palladis Ars 

Szövetség
Csíkszereda

A Palladis Ars Szövetség 

eszközfejlesztése

A Palladis Ars Szövetség abból a célból lett létrehozva, hogy a csíkszeredai Kós Károly Építőipari 

Szakközépiskola segítségére legyen. Ezen szövetség által lehetőség nyílik  pályázásra, különböző iskolákkal, 

intézményekkel való kapcsolattartásra. 

Jelen pályázat segítségével szeretnénk kiegészíteni az alapítvány technikai eszköztárát egy számítógéppel, 

egy szünetmentes táppal, egy A3-as multifunkciónális nyomtatóval, ami nélkülözhetetlen számunkra, egy dvd 

olvasó-íróval, egy kártyaolvasóval,  egy dosszarozóval, egy dokumentum megsemmisítővel, egy konferencia 

táblával, egy foliázóval és 100 db cd/dvd –el.

1101 8421331 1110 573 248 0 573 248 200 000

2011. 07. 14. 61



Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi Erdélyi nyílt pályázat támogatottairól 2. 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)

Rendelkezésre 

álló saját vagy 

egyéb forrás 

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0247-

2011-06-14

Gyámszülői 

Közösség 

Alapítvány

Székelykeresztúr
Dokumentációs könyvtár 

működtetése

Alapítványunk célkitűzése a székelykeresztúri unitárius gimnázium diákjainak tanulási előmenetelének 

elősegítése különös tekintettel a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákokra. Jelen pályázat keretében a 

dokumentációs könyvtárat szeretnénk korszerűsíteni, valamint adottságait gazdagítani azzal a céllal, hogy 

működését még hatékonyabbá tehessük és ez által egy olyan lehetőséghez juthassanak a hátrányos helyzetű 

bentlakó diákok is, mint társaik. Így szeretnénk gazdagítani a szakkönyvállományt, mely elengedhetetlen, 

ugyanis a valamikori gimnázium teljes könyvállományát a kommunista rendszer elkobozta és jelentős részét 

meg is semmisítette; a változás után újraindult gimnázium pedig teljesen könyvtár nélkül kezdte meg működését 

és azóta is komoly kihívást jelent a könyvtár gazdagítása, amit még csak nehezít, hogy felekezeti iskolaként 

nagyon szűkös állami támogatás nem ad erre kellő lehetőséget. A könyvtárgazdagítás elengedhetetlen feltétele 

egy új polcrendszer kialakítása is, mely által könnyebb és áttekinthetőbb lenne a könyvállomány. A 

megvásárolandó két laptop segítségével a hátrányos helyzetű, de tehetséges bentlakó diákok is elkészíthetik 

otthoni dolgozataikat megfelelő módon és lehetőség nyílik, hogy délutáni órákban is dolgozhassanak. Emellett a 

dokumentációs könyvtár kellő mértékben szolgálná az oktatás színvonalának emelését is, hiszen korszerű 

könyvállománya és internetes dokumentációs lehetősége révén segíti a tanulók ismereteinek mélyítését és 

gazdagítását.

111 8421331 1110 858 000 120 063 709 000 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0256-

2011-06-14

Pro Schola 

Mediensis 

Alapítvány

Medgyes
Legyünk együtt nagy 

család!

Alapítványunk fő célja a Medgyesen és környékén élő szórványmagyarság anyanyelvű oktatásának 

támogatása - enélkül nincs jövőnk. A tanítási órák nem bizonyulnak elégségesnek a magyar közösség 

összetartásához, így indítottunk új iskolaépületünkben közösségi programokat: véndiáktalálkozó (maiak-1950 

után végzettek), szín- és néptánccsoport. Tervezzük a kismamaklubot is, így biztosítva a legfiatalabbaktól a 

legidősebbekig a folytonosságot, az együttlétet és reméljük a &quot;nagy család&quot; kialakulását. Szükségét 

látjuk ennek, ugyanis egyre fogyunk, a szórványnak is szórványa lettünk. 

Célunk a gyökerek azonosítása, közösségépítés, régi értékek és hagyományok felevenítése és jelenünkbe 

való beépítése - jövőnk biztosítása. Régi és mai, kicsi és nagy, együtt erősítjük magyar identitástudatunkat, 

remélve, hogy a leendő szülők szívesen vállalják a gyermekeik magyar nyelven való taníttatásával járó 

áldozatokat is. 

Rendszeres programajánlatunk: játszóház (népi játékok, szabadtéri- és teremtársasjátékok), népművészeti 

körök (agyagozás, nemezelés, bútorfestés, barkácsolás), megbeszélések, szülők iskolája, (népi) 

műhelyfoglalkozások - a termékek értékesítése biztosítja projektünk folytonosságát-, játék, ének, tánc, 

ünneplések, kirándulások. A kötetlen beszélgetések, jókedv, barátságok kialakítása-megerősítése 

112 8421331 0611 1 770 794 1 199 365 571 429 450 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0272-

2011-06-15

Berde Mózes 

Unitárius 

Gimnázium

Székelykeresztúr Teret a tanulásnak!

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium, mint a valamikori Unitárius Főgimnázium jogutóda indulását követően 

hosszas visszaszolgáltatási folyamat után visszakapta a 218 éves régi iskola épületet, mely jelenleg a 

bentlakásnak, az étkezdének és az elemi osztályoknak ad helyet. Az épületet nagyon rossz állapotban kaptuk 

vissza, a felekezeti iskola és egyházi épület jellegénél fogva pedig semmilyen nemű támogatásban nem 

részesültünk, így teljesen ön erőből igyekszünk az oktatás számára minél optimálisabb feltételeket biztosítani. 

A 54 bentlakó diák  - Erdély 5 megyéjének kis falvaiból jönnek  -jelenleg a háló szobákban kénytelen tanulni, ami 

eléggé megnehezíti a készülést. Így elengedhetetlen lenne két megfelelően felszerelt tanulószoba kialakítása. E 

pályázat keretében tehát a bentlakás tanulási felületének működését szeretnénk kialakítani, ami magába 

foglalná a következő tevékenységeket: a két terem felújítása (vakolás,meszelés, lambériázás stb.), 54 

tanszerek- és könyvek tárolására alkalmas kis szekrények elkészítése, valamint néhány szőnyeg az 

otthoniassá tételhez. Természetesen költségként csupán az alapanyagok megvásárlása merülne fel, hiszen 

munkásaink segítségével ezekből megvalósíthatnánk a terveket. Ugyanakkor az otthoniasabbá tételhez 

vásárolnánk szőnyeget és függönyöket is. A két tanulószoba kialakítása által a távolról, elszigetelt kis falvakról 

érkező, többnyire hátrányos helyzetű diákjaink számára a tanulási körülmények javulásával optimizálható 

tanulási teljesítményük.

111 8421331 1110 706 180 88 471 617 380 400 000

2011. 07. 14. 62
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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)

Rendelkezésre 

álló saját vagy 

egyéb forrás 

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0279-

2011-06-15

Partiumi Michiel 

de Ruyter 

Tudományos 

Társaság

Nagyvárad

Vizuális kommunikáció - 

Magyar jelbeszéd oktatás 

a partiumi magyar 

fiataloknak

Társaságunk arra a felismerésre jött rá több oktatási, szociálisi és önkéntes program során, hogy a süket-

néma fiatalok a fizikai hátrányos adottságuk ellenére nem visszahuzódóak hanem nagyon is kommunikativak, 

társasági igényük nagy, aktív társadalmi szerepvállalásra fogékonyak. Sajnos az átlag, egészséges ember a 

jelbeszéd ismerete hiányában és elsősorban a velük való kummunikációs félelem következtében nem tud 

kapcsolatot teremteni velük. Ennek következtében nagymértékű elszigeteltség keletkezik egészséges és süket-

néma emberek között. Külön nehézséget jelent, hogy a Erdélyben nincs magyar nyelvû jelbeszéd oktatás, így a 

partiumi magyar süket-némák csak románul tudnak kommunikálni. 

Kezdeményezésünk célja egy olyan környezetet kialakítása ahol  magyar süket-néma és halló fiatalok 

csoportja együtt, nem formális tanulással sajátítja el a magyar jelbeszédet. A tervezett 5 hónapos aktivitás 

soránl a résztvevőknek esélyük van megtanulni a jelbeszédet és közben megismerkedhetnek a süketnémák 

életének nehézségeivel. Ezzel egyidőben szeretnénk segíteni mindkét csoport szocializálódását, előítéleteik 

megszüntetését, kommunikációs lehetőségeik kitágítását. A programban 10 süketnéma és 30 ilyen hátránnyal 

nem élő ember vesz részt akik nem formális tanuláson keresztül elsajátítják a jelbeszédet között workshopok, 

művészeti tevékenységet és improvizációs játékok, közös kirándulások segítségével.

1101 8421331 0110 773 256 439 956 333 300 250 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0286-

2011-06-15

Bartók Béla 

Elméleti Líceum
Temesvár

A Bartók Béla Elméleti 

Líceumban működő 

szórványkollégium 

lakhatási körülményeinek 

javítása

A temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum a Bánsági magyar tannyelvű oktatás központja. Az iskola mellett 

működő szórványkollégiumba a megye teljes területéről érkeznek tanulók (több mint 13 településről, mintegy 45- 

100 km-es távolságokból. A jól működő bentlakás elengedhetetlen feltétele a helyi oktatási szórványprogram 

megvalósulásának, hiszen Temes megyében a magyarság fele vidéken lakik, középiskolai oktatás pedig csak 

Temesváron van.   

A bentlakás az iskola közvetlen szomszédságában helyezkedik el, mintegy  50 diák befogadására képes. A 

háromszintes (földszint, emelet és manzárd) épületben 3-4 ágyas szobák vannak. Az elmúlt években sikerült 

egy ebédlőt kialakítani, egy klubhelyiséget valamint egy kisebb zöldterületet, a lakhatási körülmények javítás 

állandó feladata az iskolának valamint az iskolát támogató Bartók Béla Alapítványnak. 

Jelen pályázat célja 3 fürdőszoba felújítása a megfelelő szintű higiéniás feltételek biztosítása érdekében. A 

nyári szünidő alatt kerülne sor a megfelelő anyagok beszerzésére és a munkálatok elvégzésére, annak 

érdekében, hogy a diákokat megfelelő módon fogadhassa ősszel a szórványkollégium.

112 8421331 1111 588 000 130 000 458 000 400 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0363-

2011-06-15

Besztercei 

Református 

Egyházközség

Beszterce

Szórványkollégiumban 

elszállásolt magyar diákok 

bentlakási költségeinek a 

támogatása

A Beszterce-N. megyei szórványban élő magyar gyermekeknek lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy 

anyanyelvű oktatásban részesüljenek középiskolai szinten is, ennek érdekében a Besztercei Református 

Egyházközség tulajdonában lévő Szórványkollégium biztosít számukra bentlakási és étkezési 

lehetőséget.Beszterce-Naszód megyében 18.000 magyar él . Ennek a számottevő közösségnek  gyermekei 

megyénkben nem tanulhatnak magyar nyelvű szakiskolában , mert ilyen nincs a megyében, gimnáziumi oktatás 

magyar nyelven csak Besztercén működik és az is csak mint tagozat.   A két besztercei párhuzamos magyar 

osztály (IX-XII)  feltöltése minden évben gondot okozott. Nem azért, mert nem volt magyar gyermek, vagy nem 

szerettek volna magyarul tanulni, hanem azért, mert a Mezőség elszegényedett népének nem volt anyagi ereje 

gyermekét Besztercén iskoláztatni. Ez egyik magyarázata annak, hogy a magyar gyermekek csupán 40 % -a  

járt magyar iskolába. Ez a kérdés nagy arányban megoldódna, ha rendeltetésszerűen működtethetnénk a két 

szinten elterülő kilenc kollégiumi szobát, amely 40 diák számára biztosíthat szállást.         Egy olyan városban , 

megye - és szórvány központban , mint Beszterce ,  felbecsülhetetlen szerepe van a Besztercei Református 

Szórványkollégiumnak - az asszimiláció megfékezése, a magyar nyelven történő oktatás támogatása, a 

magyar identitás megőrzése , a magyar közösség és kultúra ápolása terén .

112 8421331 1111 2 454 876 27 824 600 000 450 000

BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0367-

2011-06-15

Asociatia Tivai 

Nagy Imre 

Társaság

Csíkszentmárton

A Tivai Nagy Imre 

Társaság mükődési 

támogatására;

A Tivai Nagy Imre Társaság célkitűzései között szerepel az oktatási, nevelési, kulturális jellegű tevékenységek, 

melyeknek elsődleges célja a közösségi élményalapú foglalkozások, hagyományőrző tevékenységek 

továbbadása, elsajátítása, népi értékeink megőrzése, melyek elősegítik a székely nép, gazdasági kultúrájának 

fejlesztését, valamint az otthonteremtés érzésének a megszilárdítását. Középiskolánk 2010-2011-es tanévben 

indult szakosztályai: mezőgazdaság-agroturizmus, szolgáltatás-idegeforgalmi, gasztronómiai szakok, ahol 

körülbelül 120 diák vesz részt ilyen jellegű oktatásban. A diákok főleg Alcsík és Kászon falvaihoz tartoznak, 

akiknek családi helyzetüket szűkös anyagi erőforrás jellemzi és szociálisan hátrányos helyzetűek, ezért a 

gyakorlati szakoktatás minőségibb oktatásához is nehezen tudnak hozzájárulni.  Egyesületünk szakmai és 

kulturális tevékenységei hosszú távon hozzájárul  a magyar oktatási intézmény 

fennmaradásához,megerősödéséhez. 

Egyesületünk működési támogatására azért van szükség, mert a támogatás lehetőséget biztosítana a 

különböző programok, tanfolyamok szervezésére, ismeretek átadására, amely elősegíti a székely nép 

gazdasági kultúrájának kibontakozását és fejlesztését, valamint az otthonteremtés érzésének a 

megszilárdítását.

1101 8421331 0210 958 897 573 897 385 000 300 000
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BGA-11-LB-

ER-II-2

RO-0382-

2011-06-24

KUN Humanitárius 

Társaság
Vajdahunyad

Elemisták délutáni 

foglalkoztatása 

Vajdahunyadon

A vajdahunyadi ,,Matei Corvin,, Iskola magyar tagozata már három éve  délután is foglalkoztatja az elemistákat, 

pedagógus felügyelete mellett. A pályázat megirására az iskola vezetősége a KUN Humanitárius Társaságot 

kérte fel. Vajdahunyadon a szórványban általában  sok a vegyes házasság  és a szülők nem minden esetben 

tudnak foglalkozni a gyermekekkel. A következő tanévben is legalább két olyan gyermek megy magyar elsőbe, 

ahol a szülők alig beszélnek magyarul. Kb. tiz gyermek számára szeretnénk ebédet adni, amit egy iskola 

kantinjából hoznak. Délután 2-4 óra között pedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A most befejeződő tanévben 

is pozitiv visszhangja volt az akciónak, amit szeretnénk folytatni Ezért fordulunk támogatásért az alapitványhoz.

112 8421331 0211 430 000 30 000 400 000 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0009-

2011-05-27

Moldvai 

Csángómagyarok 

Szövetsége

Bákó

A Csángó Oktatási 

Program minőségi 

ellenőrzése

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége a 24 helyszínen működő Csángó Oktatási Program tanárai számára 

szervezünk folyamatos minőségellenőrzést, minőségbiztosítást, tanfolyamokat, képzéseket. A 2011-2012-es 

tanévet majdnem teljes egészében átfogó program lényege, hogy a speciális körülmények között oktató 

csángóföldi tanárok miként tudják alkalmazni a már meglévő tantervet, milyen módszertannal és milyen 

segédeszközökkel dolgozhatnak oly módon, hogy minél több moldvai csángó gyermek részesüljön minőségi 

magyar oktatásban Bákó megye (majd a későbbiek során Neamt megyében is) 24 oktatási helyszínen. A 10 

éve működő Csángó Oktatási Program legnagyobb dilemmája a minőségbiztosítás, ugyanis egy teljesen új 

helyzetben, pedagógiai előzmények nélkül kellett felépítenünk oktatási rendszerünket melynek hirtelen 

növekedése sokszor a minőség rovására ment. Ezt kell ellensúlyoznunk olyan minőségbiztosítási programok 

révén, amelyek tapasztalt intézmények, szakemberek bevonásával rövid idő alatt hatékony Csángó Oktatási 

programot eredményez.

Jelenlegi programunk segítségével egy fő módszertani felelős tanár lesz az, aki helyszínek látogatásával, 

szakmai programok szervezésével, tanácsokkal segíti a tanáraink munkáját. Ferencz András, Kostelekben 

dolgozó, szakképzett pedagógus kollégánk fogja ebben az időszakban ellátni ezt a feladatot, akinek 

végzettsége, megfelelő tapasztalata is van ahhoz, hogy a tanáraink, így az egész oktatási program segítségére 

legyen.

112 8421331 0711 977 058 0 590 000 400 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0021-

2011-05-31

Bolyongó Színházi 

Egyesület
Sepsiszentgyörgy

A Plugor Sándor 

Művészeti Líceum 

drámatagozatának 

színpadi beszéd és 

beszédtechnika oktatása

Pillanatnyilag, egyetlen tantárgy sem foglalkozik a helyes beszéd kialakításával, holott egyre nagyobb azon 

diákok száma, akik képzetlenül, helytelenül és igénytelenül használják anyanyelvünket. Viszont ezzel arányosan 

igencsak megnőtt azoknak az élethelyzeteknek a száma, amelyekben a helyes és szép beszédnek 

kulcsfontosságú szerep jut. Ezt a problémát figyelembe véve a Plugor Sándor Művészeti Líceumban működő 

Románia egyetlen magyar nyelvű  drámatagozatán tanuló diákoknak minden félévben lehetőségük van , hogy 

részt vegyenek egy ilyen tehetséggondozó műhelymunkán, amelyen szakképzett oktató tanítja a diákokat. 

Molnár Gizella a sepsiszentgyörgyi színház színésznője évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a 

beszédtechnika és színpadi beszéd oktatásának területén. A beszéd művészete két fontos, egymást 

kiegészítő és előkészítő egységből áll: beszédtechnika és színpadi beszéd. A beszédtechnika az anyanyelv 

helyes használatának lehetőségét teremti meg, a beszéd illetve beszédhibák gyakorlatokkal való kijavításával. 

A helyes légzéstől elindulva, a beszélő szervek megfelelő használatán át egész a kiejtett hang minőségéig. Az 

oktatás eredményességét egy nyilvános záró vizsgával mérjük fel, melyre a diákok már a kellő szaktudással 

érkeznek és helyesen használják a magyar nyelvet. A színpadi beszéd és beszédtechnika oktatását azért is 

tartjuk fontosnak, mert a diákok nemzeti öntudatát és identitástudatát is erősíti, melyre az erdélyi fiataloknak 

napról napra nagyobb szüksége van.

1101 8421331 0210 410 000 30 000 380 000 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0027-

2011-06-01

&quot;Szacsvay&q

uot; Egyesület
Nagyvárad

Matematika 

tehetséggondozó tábor

Egyesületünket 2011 márciusában alapítottuk azzal a szándékkal, hogy tanintézményünk, a Nagyváradi 

„Szacsvay Imre” I-VIII Osztályos Iskola tudományos, művészeti, kulturális, sporttevékenységeit felkarolja. 

Iskolánkban már második éve matematika tehetséggondozó csoport működik, Bihar megyében egyedüliként 

magyar tagozaton, gimnáziumi osztályok számára. A résztvevő diákok Nagyvárad és a környező települések 

iskoláiból érkeznek. Munkánk eredményességét jelzik a különböző iskolai versenyeken elért eredményeik, 

valamint a szülőktől, diákoktól érkező pozitív visszajelzések. Számukra szervezünk Torockón 2011. augusztus 

1-7. között matematikatábort, melynek elsődleges célja az, hogy a tehetségfejlesztés eredményességét 

növelje. A helyszín kiválasztásában szerepet játszott az a nem kevésbé fontos célunk, hogy a diákok 

megismerkedjenek Aranyosszék történelmével, hagyományaival, népművészetével. Ismeretszerzés mellett a 

csapatépítést is fontosnak tartjuk, ezt a célt szolgálják a közös játékok. Ezért a tábor programja egyaránt 

tartalmaz matematika oktatást, helyi nevezetességek meglátogatását, túrákat, vetélkedőket. Egyesületünknek 

az a szándéka, hogy a tehetséggondozó csoport számára ez jutalomtábor legyen egész évi munkájuk 

elismeréseképpen, melyhez igyekszünk előteremteni a szükséges forrásokat. Ehhez kérjük a Bethlen Gábor 

111 8421331 0610 1 160 800 0 580 400 150 000
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BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0035-

2011-06-03

&quot;Radó 

Ferenc&quot; 

Matematikaművelő 

Társaság

Kolozsvár

MATLAP hatékonyabb 

felhasználása az 

oktatásban - tanárok, 

terjesztők, szerkesztők 

találkozója

A Radó  Ferenc Matematikaművelő Társaság az általa kiadott Matlap ifjúsági szaklap jobb működése céljából 

találkozót szervez  a szerkesztőbizottság tagjai (13), a lapterjesztő matematika tanárok (20), a szerkesztők (3) 

és  a lappal együttműködő matematikusok (4), összesen 40 fő részére. Az 1997-től megjelenő Matlap a közel 

50 éves múltú Matematikai Lapok utóda, évente 10 számban 40 oldalon, 3800-4000 példányban jelenik meg. 

Fontos szerepet játszik a matematika oktatásában a magyar tannyelvű osztályokban, mint az egyetlen hazai 

magyar ifjúsági matematikai szaklap.  Hozzájárul az általános- és középiskolás diákok logikus 

gondolkodásának, feladatmegoldó képességének fejlesztéséhez,  különböző versenyekre való 

felkészüléséhez, a tehetséggondozáshoz.

A találkozó céljai:

-a matematika oktatás aktuális helyzetének megbeszélése;

-a Matlap szerepe az iskolai matematika tanításban, a matematika szépségének és fontosságának 

újrafelfedezésében;

-szorosabb együttműködés kialakítása, valamint szakmai tanácskozás az oktatásban aktívan résztvevő 

tanárokkal (cikkek írása, feladatok szerkesztése, terjesztés);

-a fiatal tanárok bevonása a Matlap terjesztésébe és felhasználásába;

-a Farkas Gyula Emlékérem VI. alkalommal történő kiosztása.

A találkozó céljainak megvalósulása a lap népszerűsítését, hatékonyabb terjesztését, szakmai színvonalának 

emelését, a matematika oktatás minőségének növelését eredményezi.

1101 8421331 0110 858 132 334 355 523 777 400 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0037-

2011-06-04

Turulmadár 

Ifjúsági Iroda
Sepsiszentgyörgy

József Attila 

Beszédművelő és Irodalmi 

Önképzőkörkör

A projekt fő célja, sepsiszentgyörgyi 13-19 év közötti fiatalok személyiségének, valamint irodalmi és 

beszédkészségeinek a fejlesztése rendszeres fejlesztői program keretében. Az osztálytermek túlzsúfolt 

csoportjaiban a diákok nehezebben osszák meg véleményüket, gondolataikat, a legtöbb pedagógus nem tud 

kellő figyelmet fordítani azokra a fiatalokra, amelyek kiemelkedő tehetséggel bírnak az irodalom és a 

közösségépítés terén. A kellő fejlesztés és tehetséges fiatal felfedezése érdekében, a tevékenységek kis 

csoportokban valamint alkalomadtán közös csoportokban fognak folyni, ahol a fiatalok sokkal könnyebben 

megnyílhatnak, kimondhatják gondolataikat, és fejleszthetik önmagukat, szakszerű irányítás mellett. A 

tevékenység során fontos szerepet kapnak a csapatépítő illetve relaxációs játékok, melyek segítségével, a 

fiatalok könnyebben levezetik feszültségeiket, korlátaikat, problémáikat valamint megismerik csoporttársaikat. 

Ezek a tevékenységek igen fontosak mivel megbontják a hibás iskolai oktatás által kreált korlátokat, így 

elősegítve, hogy a fiatalok könnyedén elmondhassák véleményüket, észrevételeiket. További szerepet kapnak 

a drámajátékok, amelyek által a fiatalok könnyebben átélhetik a leírt helyzeteket, eseményeket, érzéseket. A 

játékok fejlesztik az ifjak beszédkészségét, illetve önbizalmát természetesen helyet kapnak a hagyományos 

módszerek is, a művek értelmezése és elemzése valamint az írok életrajzának, munkásságának bemutatása.

111 8421331 0210 616 595 63 359 553 236 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0039-

2011-06-04

Magyar Mágnás 

Egyesület
Kolozsvár Magyar Mágnás Klub

A Magyar Mágnás Klub(MMK) már 2 éve működik a kolozsvári Apáczai Csere János Iskolában. Célja a IX.-XII. 

osztályos tanulók pénzügyi oktatása, pénzugyi intelligenciájának fejlesztése és az alapvető közgazdasági 

fogalmak elsajátítása. A MMK által érintett témák lecketervek formájában vannak kidolgozva, és letölthetők a 

www.magyarmagnas.ro honlapról, bárki által. A Klubot Bitai László indította, és az iskola (igazgató, 

közgazdaságtan szak tanára) tudtával és erkölcsi támogatásával zajlik, hetente egyszer, szerda délután. A 

MMK-ban kb. 40-45 gyerek vesz részt, 2 csoportra osztva. A tapasztalat azt mutatja, hogy a Klub során a 

gyerekek értékes tudásra tesznek szert, ami sokszor a konvencionális tananyagban nincs benne. Ez a tudás 

nagyban elősegíti a tanulókat a jobb teljesítmény elérésére a közgazdaságtan órákon, és nem utolsó sorban az 

iskolafalakon kívül is használható. Az elért eredmények tekintetében folytatni szeretnénk a jövőben is a MMK 

tevékenységét, amit egyre magasabb színvonalon kívánunk megrendezni. Ebből a célból szeretnénk a 

tanulóknak nyomtatott anyagokat, versenyeket és díjakat adni, valamint Power Pointos bemutatókat és 

számítógépes üzleti szimulációkat rendezni. A jelen pályázat által támogatást szeretnénk kérni a szükséges 

eszközök előteremtésére, melyekkel megfelelő anyagokat tudunk kidolgozni a MMK keretén belül. Mivel 

Egyesületünk idén alakult, nem rendelkezik semmiféle tehnikai eszközzel, ami szükséges lenne a MMK 

magasabb szintű megszervezéséhez.

1101 8421331 0210 244 968 45 161 199 806 150 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0073-

2011-06-07

Báthory István 

Alapítvány-

Szederinda 

citeracsoport

Szilágysomlyó

A Báthory István 

Alapítvány  Szederinda 

citeracsoportja 

zeneoktatási és 

programtámogatása

Mivel kisvárosunkban egyáltalán nincs magyar zenetanár, öt évvel ezelőtt beindított citeracsoportunkhoz 

Zilahról hívunk oktatót, aki a citera mellett a gyerekek zenei nevelését is vállalta.A kiírási év folyamán 

szeretnénk részt venni a IX.Gyöngyösbokréta Kárpát-Medencei Népdal, Népzene, Kézművesség Marosludasi 

rendezvényén(jún.25),ugyanez idő alattrendezzük meg a Szederinda citeratábort Szilágysomlyón,amelyre 

Szentesről is vannak jelentkezőink (július 11-16),augusztus végén részt vennénk a szilágycsehi Tövishát 

Napok alkalmával rendezett népzenei és néptánctalálkozón, szept. elején nagyajtai tanulmányi kirándulás során 

bemutatkoznánk a farkaslaki &quot;Szenes Napok&quot;-on és találkozunk az Áfonya citerazenekarral, 

amellyel testvérkapcsolatra lépünk, az &quot;Őszirózsa országos népdalverseny általános iskoláknak&quot; 

vetélkedő megyei szakaszát rendezzük októberben, a kolozsvári S.Toduta zeneiskola egy csoportjával 

tartanánk kölcsönös bemutatkozást Somlyón ill. Kolozsváron. Nyírbátor testvérvárosunkban szeretnénk 

bemutatni hagyományőrző műsorainkat (betlehemes, háromkirály-járás,farsangi alakoskodás), mellyekkel 

többször felléptünk a debreceni Nemzetközi Betehemes Találkozókon valamint a budapesti Mézes Napokon és 

Kikelet ünnepen.Ezen kívül számos környékbeli településen mutatjuk be és élesztjükk fel ennek a szép, szinte 

már elfeledett népi hangszernek a szeretetét és a benne rejlő lehetőségeket.Mindez azonban,tekintve a 

környék szegényes helyzetét,csak támogatással valósult és valósulhat meg.

111 8421331 0210 1 167 729 547 729 620 000 400 000

2011. 07. 14. 65



Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi Erdélyi nyílt pályázat támogatottairól 2. 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)

Rendelkezésre 

álló saját vagy 

egyéb forrás 

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0113-

2011-06-10

Eszterlánc 

Alapítvány
Székelyudvarhely

Együtt a holnap 

generációjáért

Konferenciánk témája Együtt a holnap generációjáért! 

2012 februárjában kerülne megrendezésre, az Eszterlánc Alapítvány és Napközi otthon valamint a Hargita 

Megyei Tanfelügyelőség szervezésében, a székelyudvarhelyi Bányai János szakközépiskola 

konferenciatermében.A tervezett  regionális konferenciára meghívást kapnak óvodai tevékenységet kifejtő 

pedagógusok Hargita, Maros, Kovászna, Beszterce, Szatmár, Szeben megyékből, összesen 40-50 fő.

A konferencia megszervezése válasz a korábbi szakmai találkozókon már részt vett, különböző 

szórványtelepüléseken tevékenykedő óvodapedagógusoktól érkező igényre.  Igény van a pedagógusok 

részéről a találkozásra, az információszerzésre, a kötetlen beszélgetésekre, valamint a munkájuk során 

felmerülő kérdések megvitatására. 

Ez egy nagyszerű lehetőség a Székelyföld és szórvány közötti együttműködésre, tapasztalatcserére, közös 

megoldások keresésére az óvodai oktatásban felmerülő aktuális problémákra.

A konferencia célja a szórványban, elszigeteltebb helyen élő, dolgozó óvodapedagógusok segítése az oktatói 

munka során felmerülő nehézségek megoldásában, szakmai tapasztalatok megosztása. Óvodai oktatási 

módszerek pozitívumainak és korlátainak megvitatása, újdonságok, eszközök elméleti és gyakorlati 

bemutatása az új curriculum szellemében, a minőségi oktatás érdekében.

1101 8421331 0111 261 450 45 160 216 290 100 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0131-

2011-06-11

Encyclopaedia 

Egyesület
Kolozsvár

14. Xantus János 

Környezetismereti 

vetélkedő

Az Encyclopaedia Egyesület, mint az Apáczai Csere János Elméleti Líceum szülői bizottságának egyesülete 

felvállalta az alternatív pedagógiai módszerek alkalmazását és a természettudományos oktatás keretében is 

pártolja ezt. Az iskolának jól szakképzett, több tanár-továbbképzőn tapasztalatot gyűjtött, természettudomány 

szakos tanára van, akik nemcsak saját intézményük keretében gondolkoznak, hanem egész Kolozsvár és a 

környező megyék magyarul tanuló diákságára gondolnak. A kolozsvári Apáczai líceum tanárai közül Bárdos 

László (fizika), Farkas Melinda (kémia) Fehér Judit (biológia), Vörös Alpár (fizika) a többi kolozsvári magyar 

iskola természettudomány szakos tanárával karöltve fő szervezői az 1999-től  két kategóriában-junior (5-

8.osztály) és senior (9-12.osztály) -zajló Xantus János környezetismereti vetélkedőnek. A vetélkedő célja a 

természettudományos ismeretek közvetlen módon való megismerése, felfedeztetése, a diákok önálló 

kezdeményezéseinek támogatása egy környezettudatos életszemlélet kialakításáért. A diákok a szabadban 

fedezhetik fel a fizika-biológia-kémia jelenségeket.

A vetélkedő résztvevői: a Kolozsvár és környékének, ill. Szilágy és Fehér megye magyar tannyelvű iskoláinak 

diáksága, minden kategóriában mintegy 90 diák, összesen 180–200 diák. A vetélkedő helyszíne a Kolozsvár 

melletti kajántói erdő. Mindkét kategória két nyertes csapata (összesen 8 diák és kísérő tanáraik) Teleki 

Oktatási Központ támogatásával Szovátán kedvezményesen vehet részt egy táborozáson.

111 8421331 0210 612 883 152 840 460 043 250 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0134-

2011-06-12

Pusztinai Házért 

Egyesület
Pusztina

Felnőtt táncoktatás a 

pusztinai fiatal családosok 

részére

A 90-es években a csángóföldi magyarsággal kapcsolatos megmozdulások minden korosztályt megszólítottak, 

így a gyerekeket, fiatalokat, fiatal házasokat és felnőtteket, időseket egyaránt. A gazdasági helyzet 

leépülésével a fiatalok többsége külföldre ment megélhetésért, így az aktivitásokból kezdtek kimaradni, a nekik 

szóló, és őket is bevonó programok kezdtek elmaradni, annyira, hogy mára a legtöbb csángó faluban 

egyáltalán nincs ilyen program. Hasonló a helyzet Pusztinán is. Van iskoláskorú és idősödő hagyományőrző 

csoport, vannak oktatási és kulturális programjaink, de a köztes korosztály részére alig nyújtunk valamit, alig 

tudjuk őket megszólítani. Ezt a helyzetet szeretnénk megváltoztatni, már vannak olyan ifjú házaspárok, akik a 

90-es években is részt vettek ének- és tánccsoportban, aktív szereplői voltak az akkori eseményeken, jelenleg 

itthon vannak, itthon dolgoznak, tudnának szakítani időt, hogy heti 1-2-3 alkalommal összegyűljenek, táncpróbát 

tartsanak, ők is vigyék, éltessék a csángómagyarság hagyományait, és nem utolsó sorban az ilyen 

összejövetelek kikapcsolódást is jelentsenek számukra, találkozási lehetőséget, helyet, teret; a kiskorú 

gyerekei részére pedig szórakozást, ismerkedést a társakkal, magyar foglalkozásokkal. Kezdeti szándékunk, 

hogy a létező ifjú tánccsoportot újra létre hozzuk, és újabb személyeket is bekapcsoljunk a programba - és a 

tánccsoport által a többi tevékenységeinkbe is. Részükről meg van a nyíltság, részünkről pedig az igény 

kielégítése.

112 8421341 0711 619 355 38 710 580 645 200 000
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Kazun 

Közművelődési és 

Közéleti Egyesület

Kászonaltíz Aki tud, az nyer!

A Kazun Egyesület által 2009-ben végzett felmérés adatai rámutattak arra, hogy a romániai országos átlaghoz 

képest a földrajzilag elszigetelt Kászoni medence a mély digitális leszakadás jeleit mutatja. A mély digitális 

szakadék és a digitális írástudatlanság főként a halmozottan hátrányos helyzetűeket érinti, akik már az 

általános iskolai éveik alatt hátrányba kerülnek a számítógéppel rendelkező iskolástársaikhoz képest. A 

Kászoni régióban az általános iskolai rendszerből a végzettek közel fele kerül ki úgy, hogy nem rendelkezik 

informatikai és internet-használati alapismeretekkel, ami főként annak tudható be, hogy a közoktatás 

egyenlőtlen esélyt biztosít az eltérő társadalmi hátterű tanulóknak. Ebből a problémából kiindulva 

kezdeményezte a Kazun Egyesület a  Tanórán Kívüli Oktatási Tevékenységek című projektjét, amelynek 

általános célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkóztatásának, sikerességének 

segítése, a közoktatási intézményekben tapasztalt esélyegyenlőtlenségek csökkentése, a minőségi oktatáshoz 

való hozzáférés biztosítása a Kászoni medencében. A projekt első sorozata a digitális írástudás és 

informatikai képzés területét célozza az Aki tud, az nyer! című programmal, és két irányt folytat: egyrészt a 

hátrányos helyzetű általános iskolai diákok ismereteinek bővítését, másrészt az integrációt segítő pedagógia 

módszerek fejlesztését.

1101 8421331 0210 613 700 51 700 562 000 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0139-

2011-06-12
Bóbita Egyesület Kézdivásárhely

Az erőszakmegelőzés és 

konfliktuskezelés az 

iskolában játékpedagógiai 

módszerekkel

A projekt korunk és a regionális oktatás egyik legnagyobb problémájának  akar megoldását nyújtani, annak 

érdekében hogy csökkenjen az  erőszakos cselekedetek száma az iskoláinkban, lakókörnyezetünkben. 

Szakemberek egyre több olyan gyerekkel találkoznak, akik nem fogadja el a határokat, és az érzelmeik 

kezelésében nagyon impulzívak, konfliktusok sokaságával küzd a tanár-gyerek-szülő. Mozgásban gazdag 

programok szervezésére és lebonylítására szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a pedagógus képzések 

teruletén amelyek gyakorlatban megvalósíthatóak az oktatási programokon belül is. A résztvevők megtanulják 

azokat a módszereket amelyek izgalmas szórakoztató gyakorlatok révén lehetőséget kínáljanak a 

gyerekeknek, hogy erősségeiket, szociális készségeiket, kreativitásukat egy biztonságos környezetben tegyék 

próbára. A Kézdivásárhelyen megszervezesre kerulő több szakaszos pedagógus képzés  olyan 

foglalkozásokat, oktató programokat kinál amelyeket eddig nem volt alkalmuk a pedagógusoknak kiprobálni. A 

tanult módszerek nemcsak az agresszív gyerekekre, hanem az agresszivitás áldozataira és célpontjaira is 

irányulnak. A gyakorlatok már több gyerek és ifjusági közösségben váltak sikeressé, összekovácsolva az 

osztályközösségeket, építve a tanár diák viszonyt, új értékekkel töltve fel a szabadidős tevékenységeket. Az 

akkreditált képzés lebonyolitói helyi és külföldi trénerek, lehetőséget biztosítanak a tanult módszerek több 

oktatási intézménybe kiprobálni, alternatív programként alkalmazn

1101 8421331 0110 955 200 366 866 588 333 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0151-

2011-06-13

16 PATAK 

Egyesület

Gyergyószentmikl

ós

Gyergyó-medencei 

helytörténeti vetélkedő 

általános iskolák számára

A program célja: A magyar nyelvű közoktatás minőségének növelése a Gyergyói-medencében. A helyi szellemi 

örökség felkutatása, életben tartása, átörökítése a fiatal nemzedék számára. Szervezők: 16 PATAK Egyesület, 

valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Gyergyószéki Szervezete. Helyszín: Gyergyószentmiklós. 

Résztvevők: Gyergyó és vidéke (Gyergyói-medence, Maroshévíz, Borszék) V-VIII. osztályos tanulói, 

pedagógusok. Részletes leírás: A vetélkedő 5 fordulós lesz, melyre 5 fős csapatok nevezhetnek be. A 

feladatokat 5 fős bizottság állítja össze. A bizottság tagjai különböző szakterületen (történelem, magyar nyelv 

és irodalom, földrajz, idegen nyelv) tevékenykedő pedagógusok. A 2. és 4. forduló után, az összesített 

pontszámok sorrendjében, a bizottság meghatározza a továbbjutó csapatokat, az 5 fordulóban pedig 5 csapat 

fog szerepelni. A változatos témájú (helyi mondák, történetek gyűjtése, illusztrálása, legrégebbi ház felkutatása 

a településen – fényképek készítése), interjúk készítése a közösség idős tagjaival, helyi történetek 

dramatizálása, stb., valamint a változatos technikák alkalmazása (hangfelvételek, fotók, bemutatók készítése) 

lehetővé teszik a fiatalok aktív résztvételét az oktatási folyamatban. A vetélkedő ugyanakkor azt is lehetővé 

teszi, hogy a résztvevők mások számára is bemutassák a lakóhelyük értékeit. Az összegyűlt adatok, 

információk felhasználásával egy Gyergyó-medencei kulturális térkép is elkészül.

111 8421331 0210 510 000 230 000 280 000 250 000
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2011-06-13

Felfalusi Kovács 

Antal Alapitvány
Brassó

Fedezzük fel városunkat 

és környékét!   nyári 

napközis tábor

A megpályázott  projekt témája a helyi történelmi és kulturális örökség ápolása jegyében szervezett nyári 

napközis tábor. Címe: Fedezzük fel városunkat és környékét!          

Az utóbbi években a Casa Muresenilor múzeum szervezett  nyári foglalkozásokat kisiskolásoknak, ahol nagy 

számban vettek részt magyar nemzetiségű gyerekek is.

A nyári vakációban általában a gyerekek nagy része valamilyen programra van beíratva, ahol csak román  

nyelven tanítják vagy beszélnek velük. Tehát érdeklődés van úgy a gyerekek mint a szülők részéről is a nyári 

napközis tábor felől.

A terv célcsoportja az I-VI  osztályos gyerekek, de inkább a kisiskolások, akiket a szülők

nehezebben engednek el táborba, de napi tevékenységekre szívesen beíratnák, vagy azok a gyerekek akik  

szerényebb anyagi körülmények miatt nincs lehetőségük részt venni a  különböző nyári tevékenységeken. 

Városunk és környéke sok lehetőséget ad arra hogy fejlődjön a gyerek kulturális kompetenciája, 

részletesebben megismerje szülőföldje földrajzi történelmi sajátosságait. 

Részletes program: a program kiinduló pontja egy gyerekeknek irt könyv, szerzője Gál Andrea: A tekegolyó 

nyomában, amelynek cselekménye a városban játszódik le.

111 8421331 0210 527 223 62 723 464 500 300 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0169-

2011-06-13

Junior Business 

Club Egyesület
Sepsiszentgyörgy

Üzleti Tervek Versenye - 

Székelyföldön

A Junior Business Club második alkalommal szervezi meg Székelyföldön az Üzleti Tervek Versenye című 

rendezvényét, amelyre 2011. november 23-án, a sepsiszentgyörgyi Babeş-Bolyai Tudományegyetemen kerül 

sor.

A szervezők és a verseny célja az, hogy az eddig szervezett brainstormingok során felmerült vállalkozásokkal 

kapcsolatos ötletekből (de nem csak), hogyan lehet profittal kecsegtető vállalkozást kiépíteni. Fontosnak tartjuk, 

hogy a fiatalok megtanulják, hogyan kell egy hiteles üzleti tervet elkészíteni, hiszen mindez a gazdasági életben 

szükségszerű és elmaradhatatlan.

A Junior Business Club valamint egy kijelölt mentor átnézik és minősítik az összes tervet, hogy megfelelnek-e 

az előírt elvárásoknak. Túljelentkezés esetén kiválasztja a legjobb 20 üzleti tervet amelyeket majd egy kiváló 

zsűri fog elbírálni a verseny napján.

A versenyzők üzleti terveit kiváló, ugyanakkor változatos zsűri értékeli, akik között lesz: közgazdász, egyetemi 

professzor, befektető, vállalkozó, valamint a JBC háromszéki elnöke. A verseny nyertesei pedig értékes 

díjakban részesülnek.

A rendezvény jól mérhető eredményekkel rendelkezik, hiszen legkevesebb 20, legtöbb 30 fiatal tanul meg 

hatékonyan üzleti tervet szerkeszteni. Ennek főleg rövid és középtávon van jelentős haszna, hiszen ezek a 

fiatalok a közeljövőben akár saját vállalkozásaik elindításakor is hasznát vehetik a megszerzett 

tapasztalatoknak, ha hitelintézethez kell fordulniuk finanszírozás igénybe vétele esetén, vagy más esetekben.

1101 8421331 0110 473 350 31 500 441 850 150 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0175-

2011-06-13

Bartók Béla 

Alapítvány
Temesvár

Alternatív oktatás a 

szórványban

A 2010-2011-es tanévtől az iskola-összevonások következtében Temesváron csupán a Bartók Béla Elméleti 

Líceumban lehet magyar nyelven tanulni.  A Bartók Béla Elméleti Líceumnak, mint a régió anyanyelvű oktatási 

központjának, új megoldásokat, alternatívákat kell nyújtania annak érdekében, hogy egyrészt elérhetővé tegye 

az iskolát, másrészt pedig szavatolja a minőségi oktatást olyan körülmények között, hogy egyetlen oktatási 

intézmény, ahol anyanyelven (magyar nyelven) tanulhatnak a gyerekek. Annak érdekében, hogy a nagyvárosi 

szórványban élő családok is élhessenek a választás lehetőségével, az induló két I. osztály egyike 

hagyományos, a másik alternatív oktatású, Lépésről lépésre oktatású osztály. A lehetőség közül azért esett a 

választás erre az alternatív oktatási formára, mert az iskolában eltöltött nyolc óra komoly szerepet tölt be a 

magyar nyelvhasználat szempontjából, olyan körülmények között, amikor az iskolába lépő gyerekek 

családjainak  egynegyedében a kommunikáció nyelve nem a magyar nyelv. 

A program régiós jellege abból adódik, hogy a temesvári szórványoktatási központban Temesvárról és a 

környező településekről is járnak kisiskolások. 

A jelen pályázat általában az anyanyelvű, sajátosan a magyar alternatív oktatás népszerűsítését, a 

sajátosságoknak megfelelő osztályterem kialakítását valamint a pedagógusok kiegészítő képzését célozza.

A program során egy új felszerelt tanterem valósul meg, szórólapok készülnek és pedagógusok képzésére 

112 8421331 0211 542 000 102 000 440 000 350 000
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BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0178-

2011-06-14

&quot;Pro-

Torockó&quot; - 

Rimetea Egyesület

Torockó

Összetartozás - 

Szórványrégió, 

Anyaország, Székelyföld

A Pro-Torockó Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy munkájával szellemiekben, erkölcsben, kultúrális síkon 

ápolja és erősítse Torockó község polgárait. Emiatt a Torockói Iskola léte, oktatási programjainak, 

eszközeinek a gyarapítása különös odafigyelést igényel az egyesület részéről. 

Jelen pályázati célunk a következő:

A torockói iskolásoknak lehetőséget nyújtani arra, hogy közösen az anyaországi, pontosabban a Szegedi 

&quot;Wesley János&quot; Általános Iskola tanulóival illetve a Szentegyházi (Vlahica) Általános Iskola 

tanulóival közösen egy tanulmányi körúton vegyenek részt Erdélyben. A közös program célja lenne az, amit a 

pályázati cím rejt magában: Összetartozás - Szórványrégió, Anyaország, Székelyföld, azaz Torockó a Fehér 

megyei kis szórványrégió testvériskolai kapcsolatot dédelget és tart fenn a szegedi fent említett iskolával; a két 

iskola tanulói együtt a Székelyföld több jelentős történelmi és néprajzi szempontból fontos településére 

látogatna el. Kiemelnénk a székelyföldi Szentegyháza kisvárost, ahol a szentegyházi iskola diákjai közösen a 

szegedi és torockói iskolásokkal aktívan részt vehetnek a kitűzött programokban. Néhányat említenék ezek 

közül: lesz néptáncoktatás, fellép a szentegyházi 140 tagú gyerekfilharmónia Haáz Sándor karnagy 

írányításával, közös kirándulás a Madarasi Hargitára. Egy digitális videokamerára nagy szükségünk lenne, 

hiszen így az ismereteket rögzíteni lehetne és a tanulók tanári koordinálással megörökíthetnék mindezeket az 

iskolák honlapjain.

111 8421331 0210 502 519 104 320 398 199 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0185-

2011-06-14

Vinca Minor 

Egyesület
Sepsiszentgyörgy

Hagyományok udvara 

Orbaiszéken

A Hagyományok udvara interaktív hagyományőrző foglalkozások bemutatását, lebonyolítását tenné lehetővé. A 

9-18 éves gyerekekkel megvalósítandó projekt 2 napos foglalkozásokból tevődne össze, a 2 napos 

rendezvény pedig Orbaiszék falvaiban vándorolna. A foglalkozások különböző területeket ölelnek fel: kézműves 

foglalkozások, kézműves hagyományok bemutatása, előadás az adott település híres személyiségeiről, népdal 

és népi gyermekjátékok tanítása, néptáncoktatás, hagyományos ételek főzése-sütése és kóstolása, stb. A 

projekt megvalósításával a kicsi közösségek összefogását, erősítését célozzuk meg az iskolás korú gyerekek 

bevonásával. Számukra a tapasztalati úton szerzett tudás iskolai tevékenységeik javításához, az elméleti és a 

gyakorlati tudás összekapcsolásához, az elmélet jobb elsajátításához járul hozzá. A gyerekeken keresztül a 

felnőtteket is be szeretnénk vonni a foglalkozásokba, így a közösségi érzés, a közösségi szellem erősítésével 

a projekt az önfenntartó gondolkodásmód elmélyítéséhez,a népi mesterségek, a népi tudás 

áthagyományozódásához, a mindennapokban hasznosítható tapasztalatok átadásához járul hozzá. A projekt 

megvalósítását magyar szakos tanár koordinálja, a néprajz területén szerzett szaktudással.

111 8421331 0610 582 200 65 800 516 400 400 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0192-

2011-06-14

Gábor Áron 

Líceumi Alapítvány
Szentegyháza

Gyulai Zoltán 

Természettudományi 

Körverseny

Hagyománya van a Gyulai Zoltán körversenynek, amely 1994-ben indult 7, Hargita, Kovászna, Maros és 

Brassó megyei középiskola részvételével. A verseny szabályzata szerint, minden iskolából osztályonként 3 fős 

csapat vehet részt (Vll-Xll. osztályosok), legfeljebb 18 tanuló iskolánként. A versenyfeladatokat a házigazdák 

készítik el, ők gondoskodnak a versenyzők és a tanárok étkezéséről és elszállásolásáról, verseny előtt 

szendvics, tea; ebéd a verseny napján. 

Mi, az idei házigazdák, a körverseny területét a fizikáról a természettudományok egészére akarjuk tágítani, 

hogy felkeltsük a tanulók érdeklődését eme tantárgyak iránt, tekintettel a természettudományok oktatásának 

fontosságára. Így a versenyen nemcsak fizika, hanem kémia és biológia feladatok és kísérletek is szerepelnek. 

A verseny két szakaszban zajlik. Újdonságként lesz  egy első szakasza is, amelyre a versenyzők csapatban 

otthon elkészítenek egy tudományos dolgozatot és e-mail-en küldik el a verseny előtt,   kiértékelésre. A verseny-

feladatok tartalmaznak  magyar és nemzetközi tudósok életével-tevékenységével kapcsolatos kérdéseket, 

valamint kötelező módon lesz minden osztály számára kísérlet is. A legjobb eredményeket elért tanulókat 

évfolyamonként díjazzuk, és 2-2 különdíjat adunk, a VII -VIII. és a IX-XII. osztályos tanulók csapatának, az első 

szakasz eredményeiért. A versenyző diákok és tanárok ellátására, elszállásolására és a díjak költségeire 

pályázunk.

1101 8421331 0210 384 520 94 230 290 290 200 000
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BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0201-

2011-06-14

Pro Erked 

Egyesület
Erked

Ifjúsági Továbbképző 

Tábor

Öt környékbeli település fiataljai vesznek részt benne. Biharfüreden lesz a helyszín. Az iskolában tanultakat 

egészíti ki és mélyíti el, valamint az iskolában nem tanult és tanulható történelmi és természetismereti tudást 

mozdítja elő, előadások, kirándulások által. A program célja: A program célja egy olyan nyári tábor 

megszervezése a várostól távol élõ, kulturális, oktatási, közösségépítési programokat nélkülözõ fiatalok 

számára, mely elõsegíti azok szellemi gyarapodását, egymás megismerését, illetve segítséget nyújt az 

önszervezõdés útjának megtételében. Célcsoport, közvetlenül, közvetetten érintettek köre: Szilágyerked egy 

510 fõt számláló tövisháti kistelepülés a Szilágyságban. A helység általános iskolásainak száma 30-40 

gyermek, középiskolásainak száma 15 körülire tehetõ. Ezek a fiatalok a községközpontban, illetve Szilágy 

megye középiskoláiban tanulnak. A fent említett 45-55 tanulóból kerül ki a nyári szakmai tábor résztvevõinek 

zöme. Emellett a környezõ településekrõl (Sarmaság-Bányatelep, Mezõtelki, Kisnyigerfalva, Mezõtárkány) is 

képviselteti magát néhány helybéli fiatal. A program megvalósítása a település és a környezõ falvak fiataljainak, 

illetve szüleik igényeibõl fakadt. Ezen fiatalok távol élnek a városoktól, kulturális, közösségi szempontból hiányt 

szenvednek. Várt eredmények, hatások: A program révén a résztvevõk megismerkedhetnek a magyar kultúra 

és történelem egyes kérdéseivel, a szabadidõs, közösségépítõ programok által pedig egymással és a 

természettel.

111 8421331 0610 1 487 000 964 000 523 000 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0208-

2011-06-14
FIRKA folyóirat Kolozsvár

A FIRKA nevű 

természettudományos 

diáklap kiadása

A FIRKA - Fizika InfoRmatika Kémia Alapok - első száma 1992-ben jelent meg az Erdélyi Magyar Műszaki 

Tudományos Társaság kiadásában. Tanévenként hat száma jelenik meg. 

Célja egy olyan információforrás megteremtése, amely kiegészíti a tankönyvek anyagát, segítséget nyújt 

diákoknak és tanároknak a természettudományok jobb megismeréséhez. Ennek érdekében a laptest 

szerkezetét úgy alakítottuk, hogy helyet kapjanak benne hosszabb alapcikkek, rendszerező tanulmányok, 

tudománytörténeti cikkek, valamint kísérletek, laboratóriumi gyakorlatok leírásai. Külön említést érdemel 

folyóiratunk Firkácska rovata, amely kisiskolásoknak szól, s lehetőséget nyújt a tanulók cikkeinek, kísérleteinek 

megjelentetésére is. Folyóiratunk olyan feladatgyűjteményeket jelentet meg, amelyek segítséget nyújthatnak 

tanulóinknak a tanulmányi versenyekre való felkészüléshez, ezáltal jelentős helye van a kitűzött, illetve 

megoldott feladatoknak, amelyek hozzájárulnak a  tantárgyversenyeken, felvételiken  jobb eredmények 

eléréséhez.

Az elmúlt években a kémia, informatika és fizika területei mellett bővítettük a skálát más 

természettudományokkal (biológia, csillagászat, geológia, ökológia) és interdiszciplináris témákkal (biofizika, 

biokémia). A FIRKA folyóiraton keresztül megvalósul Társaságunk egyik alapvető célkitűzése a magyar 

szaknyelv helyes használatának meghonosítása már az általános és középiskolai környezetben, illetve a 

természettudományok szerepének hangsúlyozása az iskolai oktatásban.

1101 8421331 0210 832 013 232 013 600 000 400 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0214-

2011-06-14

Audiovizuális 

Művészetek 

Kolozsvári 

Központja

Pusztaszentmárto

n

Média-kör 

középiskolásoknak

Romániában a médiaoktatás nem szerepel a tantervben kötelezo tantárgyként, ennek a megváltoztatása pedig 

hosszas folyamat lehet. A dolog azonban nagyon is aktuális (egyes nyugat-európai országokban már a 90-es 

évek óta első osztálytól foglalkoznak a gyermekek média-kultúrájának fejlesztésével). A gyermekek már kicsi 

kortól ki vannak téve a különböző médiahatásoknak és nem mindegy, hogy ezzel mit tudnak kezdeni. 

Tervünk egy média-kör szervezése középiskolások számára, amelyen audiovizuális médiatermékeket nézünk, 

értelmezünk, illetve a gyakorlatban is belekóstolunk az alkotói folyamatokba. Célunk, hogy az iskolából kikerülő 

diákok egy alapvető tájékozottsággal mozogjanak a média világában, képesek legyenek kritikusan gondolkodni 

a hozzájuk eljutó tartalmakról. A különböző médiajelenségek amúgyis szerves részét képezik a mai 

tizenévesek életének, úgyhogy ahelyett, hogy a médiát a gyermekekre veszélyként leselkedő negatív 

körülménynek tekintenénk, célszerubb lenne megtanítani őket szelektálni a hozzájuk eljutó tartalmakból és 

helyesen értelmezni azokat. 

A gyakorlati tevékenységeken a diákok által készített munkákat (fotóriportok, kisfilmek, nyomtatványok) egy 

kiállítás keretében a szélesebb közönségnek is bemutatjuk, ezáltal nyilvánosságot biztosítva a 

kezdeményezésnek.

111 8421331 0210 749 200 356 200 393 000 250 000
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BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0216-

2011-06-14

Anyanyelvápolók 

Erdélyi 

Szövetsége

Sepsiszentgyörgy

Az erdélyi 

tehetséggondozó 

versenyek díjnyertes 

diákjainak  részvétele a 

Kárpát-medencei 

döntőkön és anyanyelvi 

táborokban

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége kétévtizeddel ezelőtt a romániai magyar anyanyelvi mozgalom 

szervezését és szakmai irányítását vállalta magára. Az „anyanyelv ápolása” a mi számunkra a legszélesebb 

értelemben vett anyanyelvi mozgalmat jelenti: ezreket, tízezreket megmozgató anyanyelvi versenyeket, évente 

megszervezett anyanyelvi táborokat, erdélyi tanulóknak a magyarországi, Kárpát-medencei anyanyelvi 

versenyekre és táborokba való eljuttatását. Az erdélyi anyanyelvi mozgalmat összekapcsoljuk az 

anyaországival, a többi külső régióbelivel. Több anyaországi vetélkedő erdélyi versenyeit és regionális döntőjét 

az AESZ szervezi meg. Mára már természetessé vált, hogy együtt veszünk részt az anyanyelvi versenyek 

Kárpát-medencei döntőin: minden év februárjában Gyulán az Implom József helyesírási versenyen, májusban 

Budapesten a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen. Minden ilyen alkalommal együtt vannak a nagy nyelvi 

tájak versenyzői, és együtt a különböző szakmai műhelyeket képviselő zsűrik tagjai. Az AESZ és 

társszervezetei együttműködésének köszönhetően a szövetség által szerevezett vetélkedőkön díjazott erdélyi 

diákok eljuthatnak a Kőrösi Csoma Sándor Egyesület mogyoróskai táborába, valamint a Veszprém Megyei 

Önkormányzattal kötött megállapodás szerint a csopaki anyanyelvi táborba. A versenyeken és táborokban 

résztvevő diákok utazási költségeit szövetségünk biztosítja.

111 8421331 0210 863 650 532 000 331 650 300 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0218-

2011-06-14

SimpleX 

Egyesület
Csíkszereda

SimpleX-alternatív 

matematika oktatási tábor

A program egy hetes tábor formájában zajlik, amelyen 15-20 diák és 8-10 didaktika mesteris hallgató (akiknek 

nagy része kezdő gyakorló tanár) valamint 5-7 tehetségápolásban évtizedes tapasztalatot felmutató 

matematikatanár vesz részt. A program célrendszere a matematika tanításának alternatív módszerei felé 

irányul, különös tekintettel a EU által ajánlott kíváncsiságvezérelt (vagy kutatásalapú) oktatásra (Inquiry Based 

Learning). A diákok szempontjából nézve a hagyományostól eltérő matematikai tevékenységek zajlanak, 

amelyeken a diákok kísérletezése, modellalkotása áll a középpontban, megfelelően megválasztott, 

alkalmazáscentrikus problémaszituációkra építve (csoportos tevékenységeken keresztül, numerikus 

kísérletezéssel és számítógépes szimulációkkal egybekötve). A kezdő tanárok szempontjából szakmai 

gyakorlatnak tekinthető, ahol megtapasztalhatják a genetikus tananyagfelépítés lényegét, az alternatív 

módszerekkel járó, a hagyományostól radikálisan eltérő, diákcentrikus tanári szerepkört, kipróbálhatnak és 

megvitathatnak különböző oktatási stratégiákat egy-egy konkrét témára vonatkozóan. A tehetséggondozásban 

tevékenykedő kollégák mentorként jelennek meg, mindegyikük külön bemutató foglalkozásokat tart a diákokkal 

és csoportos elemzéseket végez a foglalkozások után. Így minden tevékenységet egy elemzés követ, ahol 

diákok és tanárok közösen megbeszélik a foglalkozás pozitív hozadékát. A tábor végeredményeként 3-4 

gyakorlatorientált, kipróbált, kielemzett tananyag jelenik meg.

1101 8421331 0110 1 879 428 691 427 712 536 250 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0223-

2011-06-14
Amőba alapitvány Sepsiszentgyörgy

Projektpedagógia 

elmélete és gyakorlata a 

Kovászna és Hargita 

megyei oktatásban

Az Amőba alapítvány 2006 óta működő non profit szervezet, küldetése a tudásfejlesztés, a haladó 

gondolkodás elősegítése a régióban, a közösség társadalmi és gazdasági fejlődése érdekében. A projekt céjal 

a hagyományos módszerek kiegészítése egy projek alapú oktatással, és a kettő együttes használatával pozitív 

irányba terelni a fiatalok tanuláshoz, ismeretszerzéshez való viszonyulását.  A pályázat a projektalapú oktatás 

módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedag. módszertani ismereteinek 

korszerűsítését a jövő generáció helytállásának érdekében.

A projekt keretén belül pedagógusképzés sorozat indul Kovászna és Hargita megyében 140 pedagógus 

részére, különböző helyszínen történő bonyolítással. A képzéssorozat célja kiképezni a pedagógusokat a 

projekt alapú oktatás terén,  amelynek gyakorlatba ültetésével a fiatalok csapatmunkára való alkalmassága 

fejleszthető, és a projektorientált feladatok sikeres elvégzésére taníthatók. Összesen 7, egyenként 6 órás 

továbképző programot szervezünk a következő helyszineken, Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Kézdivásárhely, 

Barót, Udvarhely, Csikszereda és Gyergyószentmiklós.  Ezen célok megvalósítása elősegíti a regionális 

oktatásban résztvevő pedagógusok szakmai és módszertani tudásának bővítését, valamint azt itt elsajátított 

tudás alkamazása lehetővé teszi egy olyan generáció “kinevelését”, amely megtanul csapatban dolgozni, 

döntőhelyezetben cselekedni és ezáltal  képes lesz helytállni a modern kor követelményeinek.

1101 8421331 0110 897 750 362 875 534 875 250 000
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Magyar Ifjúsági 

Tanács
Kolozsvár

Adj, király, katonát! 

csoportos vetélkedő

A MIT hatodik alkalommal is megszervezi az Adj, király, katonát! elnevezésű nevelő és formáló vetélkedőt. Az 

ötödik kiíráson mintegy 2500 10-15 év közötti gyermek és fiatal vett részt Erdély 43 településéről. A különböző 

városokban zajló vetélkedők résztvevőinek toborzását elsősorban a helyi pedagógusokra, szervezőkre bízzuk. 

A vetélkedő menete az alábbiak szerint zajlik: szeptember közepén megjelentetjük a szöveggyűjteményt, amely 

a magyar irodalomból válogatott meséket, elbeszéléseket, verseket tartalmaz, amelyből a gyermekek 

felkészülnek. Az elődöntők november és február között zajlanak. A városok szintjén zajló vetélkedők átfogó 

szervezési hátteret és energiát igényelnek, amelyet a MIT partnerszervezetei és tagszervezetei, valamint azok 

helyi fiókjai biztosítanak. Továbbra is azt szeretnénk elérni, hogy minél több gyerekben tudatosuljon a 

nagycsalád, testvérek létének fontossága, valamint közelebb kerülhessenek olyan irodalmi művekhez, amelyet 

a hivatalos tanrend nem oktat, de magyar kultúránk alapjait képezi. Az összetett műfajú vetélkedő nem a kiadott 

anyag rögzítését szorgalmazza, hanem életszemléletet alakít, és azt különféle típusú interaktív próbákkal 

erősíti. Eddigi vetélkedőink során Csép Sándor, Zsigmond Emese, Csete Örs és más neves személyek 

vállalták a bírálóbiztosi, védnöki tisztet. A városok szintjén megszervezett vetélkedők egy országos szintű 

döntővel végződnek. A program megvalósulásának lehetséges akadályai anyagi eredetűek lehetnek.

111 8421331 0210 2 584 415 2 006 000 581 060 500 000
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Vadrózsák 

Alapítvány
Sepsiszentgyörgy Minisnaps zenetábor

A sepsiszentgyörgyi miniSnaps gyerekegyüttes négy éve sikereknek örvend a közönség körében. Tagjai 7-14 

éves közötti zeneiskolás diákok, akik szabadidős tevékenységként vállalták fel ezt a &quot;munkát&quot;. 

Énekesek és hangszeresek alkotják a 15 fős lelkes csapatot, amely számos rendezvényen szerepelt az 

országban és Magyarországon, illetve Szlovákiában. Repertoárjukban  magyar költők verseinek 

megzenésítése, a klasszikus gyerek-kórusirodalom, a népdalfeldolgozások és a spirituálé, illetve jazz műfajok 

megtalálhatók. Mivel ezek a gyerekek nem rendelkeznek megfelelő anyagi háttérrel, a nyári vakációban is 

ritkán kirándulnak szüleikkel, egyetlen élmény számukra egy 6 napos zenetábor lenne, amelyet napi 3-3 órás 

zenetanulással, kézműves foglalkozással és rövid kirándulással töltenének, ugyanakkor a 6 nap munkáját egy 

zárókoncerten mutatnák be szüleiknek és a nagyközönségnek, az árkosi kastélyban megrendezett koncerten. 

A 15 gyereket 2 szakavatott tanár foglalkoztatná kidolgozott napirend szerint. A zenetábor célja olyan zenei 

ismeretek elsajátítása, amelyet az iskolában felhasználnak: kottaolvasás, hangszeres gyakorlat, 

szövegolvasás, hallásfejlesztés és nem utolsó sorban az előadói készség fejlesztése, amely ebben a 

szakmában létfontosságú.

111 8421331 0610 536 418 128 000 408 418 200 000
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Pax Egyesület Szatmárnémeti

Vidám Versek Versmondó 

Versenye

A Vidám Versek Versmondó Versenye többéves múltra visszatekintő rendezvény Szatmárnémetiben, mely 

minden évben a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont szervezésében kerül megrendezésre. Több 

szempontból is jelentős ez a rendezvény: egyrészt tematikájában egyedülálló az erdélyi versmondó versenyek 

sorában, másrészt a magyar irodalom érdemtelenül elhanyagolt területeit fedezteti fel, például a tréfás 

folklórszövegeket, az úgynevezett régi magyar irodalom iskolai tananyagból mellőzött értékes, szórakoztató 

alkotásait, és nem utolsó sorban napjaink humorban bővelkedő irodalmi szövegeit. Ezen szövegek felfedezése 

és megismerése közelebb viszi a diákokat az irodalomhoz, megszeretteti az olvasást és segít abban, hogy 

műélvezőkké váljanak.  A versenyfelhívás Erdély magyar nyelven tanuló elemi iskolák diákjait, valamint a 

miskolci, érdi, nyíregyházi és munkácsi testvériskolák diákjait célozza meg. Az iskolákból legfeljebb két 

versmondót várunk egy-egy kísérőtanárral. A Hám János Római Katolikus Iskolaközpont dísztermében 

megrendezendő verseny maga kétnapos, a legfeljebb öt perces előadásokat a Szatmárnémeti Északi Színház 

Harag György társulatának népszerű művészeiből és neves közéleti személyiségekből álló zsűri értékeli. A 

program révén szeretnénk, ha a diákok megismerkednének és megszeretnének olyan magyar irodalmi 

műveket, amelyek bár nem képezik a kötelező tananyag részét, mégis olyan színfoltja kultúránknak, amelyet 

érdemes ápolni és továbbadni.

111 8421331 0210 676 000 252 000 424 000 250 000
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Bridge Language 

Study House 

Egyesület

Kolozsvár

Projekt menedzsment és 

módszertani szeminárium 

magyar nyelven oktató 

falusi óvónők, tanítók és 

tanárok számára

Pályázatunk Szilágy, Beszterce-Naszód és Kolozs megyei falvakban oktató pedagógusoknak szól, akik 

szeretnék az aktuálisan sorra kerülő képzésüket igen átfogó témában szélesíteni. 

A szemináriumra 2012 januárjában kerül sor Kolozsváron.

A program folyamán a mostanság divatos, differenciált tanítási módszerekkel való ismerkedés mellett nemcsak 

szaktárgyi tudásuk, hanem a projekt menedzsment műhelynek köszönhetően a résztvevők pályázatírói 

kompetenciái is bővülhetnek. 

Így több eredményt érhetünk el - egyrészt saját önismeretük, szakmai önbizalmuk növekszik, ezt pedig 

tanítványaik, munkamódszereik javítására használhatják, - másrészt egy elnyert pályázat saját 

mikroközösségük számára is számos előnyt biztosítana.

1101 8421331 0110 649 359 79 487 569 872 300 000
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Heltai Gáspár 

Könyvtári 

Alapítvány

Kolozsvár
Iskolai oktatást kiegészítő 

programok

A Heltai Alapítvány ezen programsorozatának célja az iskolai oktatás kiegészítése.  2011, október 21 – 23 

között az 1956-os megemlékezési rendezvény keretén belül előadásokra, dokumentumkiállításra és 

eszmecserére kerül sor. A kolozsvári középiskolások számára 1956-os forradalom témakörben Ki mit tud? 

történelmi vetélkedőt és nyílt történelmi órákat szervezünk. Az általános iskolások számára rajzversenyt 

szervezünk és nyílt történelmi órát ebben a témakörben.

     Alapítványunk minden évben nagy figyelmet szentel a Magyar Kultúra Napja megünneplésének, 

kiállításokkal, előadásokkal, tanácskozásokkal, néptánc-bemutatókkal, gálaműsorokkal szoktunk megemlékezni 

ezen a napon. A középiskolások számára nyílt magyar órát és Ki mit tud? csoportos vetélkedőt szervezünk 

Kölcsey Ferenc élete és munkássága, a Himnusz születése témakörben. Terveink szerint a Romániai Magyar 

Pedagógus Szövetség Kolozs megyei szervezetének magyar tanáraival együttműködve szeretnénk 

megemlékezni Kölcsey Ferencről és a Himnusz születésének körülményeiről. Ezen rendezvényünket 2012 

januárjában szeretnénk megvalósítani. 

      Rendezvényünk célcsoportja elsősorban a mezőségi szórvány iskolásai, a Kolozsvár körzeti iskolák 

magyar tanulói, de szeretettel várunk minden magyar tanulót programjainkra. A programsorozat helyszíne 

alapítványunk konferenciaterme és olvasóterme lesz.

111 8421331 0610 718 117 216 234 501 883 500 000
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Unitáriu Óvodáért 

Egyesület Kolozsv.
Kolozsvár

Magyar identitástudat 

fejlesztő tábor

Romániában a nyári szünet ideje alatt, az államilag támogatót intézmények kizárólag gyermek felügyeletet 

biztosítnak különböző ügyeletes óvodákban, összevont csoportokban. Hazatérnek a nyári szünet idejére, azon 

kivándorlók akik kihasználják a nyári szünetet arra, hogy gyerekük megismerje hovatartozását. Ezen szülők is 

olyan gyerekkőzegek után kutatnak, ahol ez könnyen, természetes körülmények közt megvalósulhat. 

Óvodánkban a nyári program megszervezése által, célunk nem egy &quot;csomagmegörző&quot; helyet 

biztosítani az érdeklődők számára, hanem a gyerekek számára élményt nyújtani, a kiváncsiságukat ébren 

tartani, a felfedezés iránti vágyukat fejleszteni. Idén a nyári óvodai programot annak tudatában indítjuk, hogy a 

hazához, a nemzethez, annak történelméhez, kultúrájához, hagyományaihoz, szokásaihoz, illetve más 

népekhez és a világ egészéhez való viszonyunkat a családban, az óvodában, az iskolában, a különféle 

közösségekben sajátítjuk el. Ezáltal egy olyan 20 napos programot dolgoztunk ki amely négy tematikus hetet 

foglal magába, a hagyományörzés, identitástudat fejlesztése jegyében. A célcsoport óvodánk gyermekei,  

testvérei, szülei, évente visszatérő vendégóvodásaink, azok szülei, testvérei, a kolozsvári Unitárius 

Egyházközség vasárnapi iskolájának tagjai, a kolozsvári JZSU Kollégium diákjai és más  jelentkezők. A 

program várható eredménye: az élmények által a hagyományaink tiszteletére, a közösségi érzés erősítésére, 

egymás megbecsülésére szeretetére, elfogadására irányul.

111 8421331 0610 682 550 113 600 568 950 350 000
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Partiumi 

Keresztény 

Egyetem

Nagyvárad
Filozófiai kreativitás 

verseny

A Partiumi Keresztény Egyetem Filozófiai tanszéke célul tűzte ki egyrészt a szorosabb együttműködést a 

középiskolákkal, másrészt  a filozófiai reflexió és kreativitás előmozdítását a középiskolások körében. 

Ennek érdekében a „Kiutat a palackból” című rendezvény keretet szeretne teremteni Erdély összes magyarul 

tanuló, a filozófia és logika iránt érdeklődő fiatalnak, hogy összemérjék képességeiket egy verseny keretén 

belül. 

Az első, iskolai szintű szakaszban (2011 szeptember - december) meghirdetjük a verseny az összes 

középiskolában,  ahol magyarul folyik a tanítás. A hallgatók jelentkezhetnek egy filozófiai esszével, egy érvelő 

szöveggel, vagy egy logikai teszt kitöltésével. A legjobb 15 pályázót meghívjuk a következő szakaszra. 

A második, erdélyi szintű szakaszban (2012 január-február)15 diákot és az őket kísérő tanárokat meghívjuk a 

Partiumi Keresztény Egyetemre két napra, ahol folyatjuk a versenyt, egy előre megadott szakirodalom alapján. 

A programban további rendezvények is helyet kapnak: előadások a diákok számára, konzultációk a diákokat 

kísérő tanárokkal. A legjobb diákokat díjazni fogjuk. 

A program eredményeként a filozófiai reflexivitás népszerűségének növelését, az egyetemi oktatás és a 

középiskolai oktatás jobb együttműködését, egymásráépülését reméljük.

1101 8421331 0110 655 353 89 077 566 276 350 000
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Pro Schola 

Montessori 

Egyesület

Kolozsvár

Quo Vadis Iskola? - 

oktatási konferencia a 

Zsolnai pedagógia 

lehetséges alkalmazási 

területeiről az erdélyi 

oktatásban

A Pro Schola Montessori Alapítvány tevékenységei közé tartozik annak kutatása, hogy milyen oktatási  

alternatívák  építhetőek be az erdélyi magyar oktatásba, amelyek révén alkalmazható tudáshoz juttathatjuk 

gyermekeinket, hogy önállóan gondolkodó, kiforrott személyiséggel rendelkező, jól képzett felnőtt tagjai 

legyenek majd társadalmunknak; így jutottunk el a Montessori módszer és a projekt módszer alkalmazásához, 

jelen pillantaban pedig a Zsolnai pedagógia értékközvetítő és képességfejlesztő funkcióit szeretnénk beépíteni 

nevelési programunkba.

A Zsolnai módszer nagyszerűen alkalmazható a bentlakásos rendszerbe beiskolázott ifjak sokszínű 

nevelésére, olyan bennük rejlő értékek felelevenítésére és gyümölcsöztetésére, amelyre nagyon sokszor a 

délelőtti  iskolai oktatási rendszerben már nem jut idő.

Ezen konferencia témája a nevelés aktuális, égető kérdéseivel foglalkozik, mint:  hogyan adhatunk át 

alkalmazható tudást, hogyan tehető tartalmasabbá és szellősebbé a jelenlegi tanterv. Az oktatási modell 

keresésben úttörő szerepet felvállaló pedagógusokat szeretnénk megszólítani hazai és külföldi színekben.

Meghívott előadóink:

drd. Zörgő Éva (iskolapszichológus), 

drd. Tordai Sóos Kata (montessori pedagógus, Kolozsvár), 

dr. Németh András (adjunktus, ELTE Budapest), 

Nádori Gergely (montessori szakértő, Budapest), 

Steve Fergusson (tanácsadó, Fieldstead Institute, USA), 

dr. Sheryl Roels (az oktatás menedzsment professzora, USA).

A konferencia programját csatoljuk pályázatunkhoz

111 8421331 1010 243 540 75 240 168 300 150 000

2011. 07. 14. 73
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Romániai Magyar 

Gazdák 

Egyesülete Maros 

Szervezet

Marosvásárhely
Méhészet az egézséges 

életvitelért

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet alapszabályzata rögzíti az egyesület célkitűzéseit: 

érdekvédelem, érdekképviselet, a vidéken élők szakmai információs tályékoztatása, valamint szakképesítése 

azon céllal, hogy növelhessék termékeik mennyiségét és minőségét. A mezőgazdasági termékek egyik igen 

fontos alkotó eleme az emberi társadalom egészséges életmódjának. Ide tartozik a méhek által előállított méz 

és melléktermékek mint a virágpor méhpempő használata. Ezért ez az ágazat, azaz a méhészet, az EU 

mezőgazdaság fejlesztési és támogatási programja által, valamint a hazai Nemzeti Vidékfejlesztési Programja 

által is kiemelt támogatásban részesül. A 2011-2013-as évi támogatást a 213/28.03.2011. sz. 

Kormányrendelet szabályozza mely szerint a méhészettel foglalkozók kötelesek elvégezni egy méhészképző 

szakmai tanfolyamot ahoz hogy részesülhessenek az állami támogatásban. Az egyesület rendelkezik az MS-

000127 sz. Engedély-el amely feljogosítja az egyesületet, hogy szervezhet és lebonyolíthat méhészeti 

szakképesítői tanfolyamot majd a sikeres abszolváló vizsgát követően a résztvevők Méhészeti Szakképesítő 

Bizonylatot kapnak a 129/2000 sz. Sürgősségi Kormányrendelet alapján. 

28 méhészettel foglalkozó kérelmezte, hogy számukra biztosítsuk a fent említett Méhészeti Szakképesítő 

Bizonylatot. Amennyiben pályázatunkat pozítivan bírálják az egyesület felvállalja és biztosítani tudja ezen 

oktatási program megszervezését és lebonyolítását.

1101 8421331 0110 850 955 280 255 570 700 300 000
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Corvineum 

Alapítvány
Kolozsvár

Kolozsvári zeneiskolás 

diákok koncertsorozattal 

egybekötött tanulmányi 

útja

A Corvineum Alapítvány és a kolozsvári Sigismund Toduţă Zenelíceum között fennálló együttműködési  

szerződés keretében alapítványunk felvállalta a zenelíceum magyar tannyelvű osztájainak támogatását, 

igyekezve hozzájárulni a kolozsvári Zenelíceumba járó diákok szakmai képzéseinek valamint képzésen kívüli 

szakmai programjainak támogatásához. Jelen program abba az immár hagyományossá váló 

rendezvénysorozatba illeszkedik, amelyik szakemberek bevonásával a kolozsvári zeneiskolás diákok 

művészeti nevelését, a magyar kultúra hagyományainak extrakurrikuláris tevékenység keretében való 

megismerését tűzte ki célul. Jelen program célja egy olyan koncertsorozattal egybekötött többnapos tanulmányi 

út létrehozása, amely jellemzően interdiszciplináris kereteket mozgat. A Zenelícem diákjai 5 szaktanár 

irányításával tenne eleget a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Líceum felkérésének és október folyamán két 

koncertet tartana a fent említett intézményben. A tervek szerint a koncerten a zenelíceum IX-XII-es diákjainak 

kórusa és hangszeres zenészei lépnének fel. A koncertsorozat sajátos jellegét a gyimesi táj nyújtotta néprajzi 

sokszínűség diákjainkkal való megismertetése adja. Így kerül majd sor közös népdaltanulásra, közös táncra 

gyimesi adatközlő népzenészek közreműködésével. E progam létrehozásához kérjük a Providentia 

Alapítványon keresztül a Bethlen Gábor Alap támogatását.

111 8421331 0210 1 444 400 875 200 569 200 350 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0322-

2011-06-15

Kovászna Megyei 

Turisztikai 

Fejlesztési 

Egyesület

Sepsiszentgyörgy

Háromszéki örökséget 

ismertető ifjúsági 

társasjáték

A játék célja a középiskolások és az általános iskolások háromszéki ismereteinek bővítése kellemes, 

szórakoztató, játékos formában. A játék tanulási eszközként is alkalmazható az iskolákban. A játék úgy fizikai, 

mint online formában is elkészül. A kulturális játékot elsősorban a Kovászna megyei 7 éven felüli gyerekeknek, 

fiataloknak és felnőtteknek terveztük. Tartalma, egy megyei térképet ábrázoló játékmező,10 játékfigura, egy 

dobókocka, összesen 1500 kérdést tartalmazó 250 kártyalap és egy játékszabály.

A játék fő témakörét Kovászna megye kulturális örökségének és hagyományainak ismerete képezi, hat 

különböző területen: történelem, természettudományok, irodalom-zene-történelem, művészet-népművészet, 

építészet-kulturális örökség, szabadon választható kérdések. Mindegyikkártya egyik oldalán 6 kérdés található 

(1-1 kérdés mindegyik területről), a másik oldalán pedig a helyes válaszok.

A megvalósítást illetően a 6 témakörben tevékenykedő szakemberek segítségét fogjuk igénybe venni. 

Mindegyik szakember mellé egy 3 tagú diákcsapatot fogunk helyezni, akik a kutatási tevékenységet, az 

információgyűjtést és a helyszíni látogatásokat, történetek, képek és legendák begyűjtését fogják lebonyolítani 

a megyekülönböző településein. A szellemi munkát követően megkezdődik a játék legyártásának a folyamata, 

amely két szinten történik: egyrészt a játék fizikai formában való termelése, másrészt pedig az online változat 

elkészítése.

111 8421331 0610 804 918 240 842 564 076 200 000
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Románia Magyar 

Közgazdász 

Társaság

Kolozsvár

RMKT Ifjúsági Frakció - 

Szervezéstechnikák 

műhelytábor

Az RMKT Ifjúsági Frakciója (RIF) tekintélyes múltra tekint vissza, amely szerves részét képezi az idén 

fennállásának 21. évét ünneplő Romániai Magyar Közgazdász Társaságnak. A RIF tagjai az mellet, hogy az 

RMKT utánpótlását is jelenti egyben, a társaság programjainak megvalósításában is kulcsfontosságú szerepet 

játszanak, mint önkéntesek. 

Az új vezetőség célul tűzte ki a RIF újraszervezését követően olyan programokat és rendezvényeket 

szervezzen a fiatal közgazdászok számára, amelyek kiegészítve az egyetemi oktatást olyan igényekre és 

szükségekre felelnek, amelyek hiányosságokat pótolnak a közoktatásból. Egy ilyen igényre ad választ a 

szeptember elejére tervezett Szervezéstechnikák műhelytáborunk is. A tábor elsődleges célja a fiatalok 

egyetemen már tanult projektmenedzsment képzésének, gyakorlati példákkal és egy esettanulmány által való 

kiegészítése. Ugyanakkor szeretnénk, e tábor keretében kialakítani, egy olyan RIF csapatot, amely rövid és 

hosszú távon a kellő elméleti tudással képes magas színvonalon megszervezni szakmai rendezvényeket, a 

szervezet illetve más projektek kapcsán.

Ezt egy két teljes napos tábor keretében szeretnénk megvalósítani, a businessdays Románia esettanulmányán 

átdolgozásán keresztül. Szakmai koordinátornak Pacsó László, PMI által nemzetközi projektmenedzser 

diplomával rendelkező projektmenedzsert kértük fel, aki a BusinessDays projekt menedzsere.
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Szentgericei 

Református 

Egyházközség

Szentgerice
Nyári oktatási programok 

Szentgericén

A Szentgericei Református Egyházközségben ezen a nyáron olyan oktatási programok elindítását tűztükki 

célul, amelyek hiánypotló jellegűek. Tavaly november óta szolgálunk feleségemmel a gyülekezetben és 

többolyan hiányosságot tapasztaltunk a gyermekek, fiatalok nevelése, oktatása terén, amelyek intenzív nyári 

foglalkozással kijavíthatók. Egyik nagy hiányosság, hogy a szülőknek, a sok mezei munka miatt nem jut idejük a 

gyermekeket a tanulásban segíteni, velük foglalkozni. Ezt szeretnénk pótolni egy olyan nyári  foglalkozással, 

amit hetente két nap tartanánk kisiskolások számára, és ami abból állna,hogy az iskolai anyagot próbálnánk 

velük játékosan és barátságos környezetben elmélyíteni, újra átvenni, érdekességekkel kiegészíteni. Különös 

hangsúlyt fektetnénk az írás,olvasás tanítására, gyakorlására.

Egy másik nagy hiány a helybeli fiatalok körében, az idegen nyelv ismerete. Éppen ezért általános-,és 

középiskolások számára szeretnénk nyelvórákat beindítani, szintén heti rendszerességgel.

Egy olyan program, amit már beindítottunk, és ami már működik az a vasárnapi iskola. Ezt is folytatni 

szeretnénk a nyárfolyamán.

A foglalkozások során a kisiskolás gyermekeknek ebédet is szeretnénk biztosítani.

Szórványvidéken, Hunyad megyében vezettünk már hasonló nyári oktatási projekteket, és a tapasztalat azt 

mutatta, hogy rendkívül hasznosak és népszerűek voltak ezek a programok a gyermekek és fiatalok körében.
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Országos Dávid 

Ferenc Ifjúsági 

Egylet

Kolozsvár

Az ODFIE helyi 

egyletvezetőinek területi 

képzője

Az 1900-ban alakult (!) ODFIE az Erdélyben élő unitárius és más felekezetű, szabadelvű vallásos fiatalok 

szervezete. Erdélyi magyar ifjúsági szervezetként az ODFIE alapvető céljának tekinti a nemzeti öntudat, 

hagyományok, kultúra és kapcsolatok ápolását, valamint a tagság érdekképviseeltét a társadalomban.

Az ODFIE ezzekkel a találkozókkal a helyi egyleteknek elsősorban rendezvényszervezés terén szeretne 

segítséget nyújtani, de a hétvégéken lesz ötletbörze, játék és szabadidős tevékenység is.

Ha egy csapat valahányszor egy közösség rendezvényszervezésbe kezd, figyelembe kell vegyen néhány 

szempontot, amelyek a munkájukat megkönnyítik. A hat hétvégén vázlatosan próbáljuk megfogalmazni ezeket a 

lépéseket, annak érdekében, hogy ez az oly sok buktatóval és csapdával, s mégis rengeteg örömmel és 

sikerélménnyel érkező tevékenység, a rendezvény szervezése áttekinthető legyen. A találkozók alkalmával a 

rendezvényszervezéssel kapcsolatban a következő kérdésekre szeretnénk választ adni: MIÉRT? MIT? 

MIKOR? HOGYAN? KINEK? KIVEL?

A hat helyszín és időpont:

Nagyajta, 2011. szeptember 16-18.

Székelyudvarhely, 2011. szeptember 23-25.

Székelykeresztúr, szeptember 30.-október 2.

Marosvásárhely, október 7-9.

Magyarsáros, október 14-16.

Kolozsvár, október 21-23.

1101 8421331 0610 1 260 000 660 000 600 000 500 000

2011. 07. 14. 75



Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi Erdélyi nyílt pályázat támogatottairól 2. 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)

Rendelkezésre 

álló saját vagy 

egyéb forrás 

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0336-

2011-06-15

Szórvány 

Alapítvány
Temesvár

Innovatív oktatási 

eszközök

Alapítványunk évek óta tudatosan foglalkozik helytörténettel, regionalitással és honismerettel.

Ezen tevékenységeink során számos eredményt értünk el, programokat futtattunk, illetve könyveket, 

folyóiratokat adtunk ki. Számos kiadványunk segédeszközként alkalmazható az oktatási tantervekben a 

helytörténet tanítása során. Ide sorolhatók a Bánsági helytörténeti kronológia sorozatunk, Az vég 

Temesvárban, Temesközi történelem,  Temesközi emlékhelyek, Régi(j)óvilág, illetve a Bánsági Magyar 

Panteon.

Szándékunk az oktatásba egy a diákok által is kedvelt formát bevinni, innovatív kérdőív és tesztrendszer 

kidolgozása során.

Célunk a honlapunkon egy olyan felületet létrehozni, amin elérhetővé válik helytörténeti tematikában 

ismeretfelmérő teszteket végezni.

A projekt ütemezése:

- honlapunkon az új felület elkészítése

- kiadványainkból 10 ismeretfelmérő teszt kidolgozása

- a teszteknek megfelelő könyvészetet és a helyes megoldások csomag összeállítása

- az elkészült anyagok honlapra való feltöltése

- tájékoztató és a tesztek kezelési módszerének ismertetése céljából egy tréning szervezése Temes megyei 

tanárok számára.

Eredményeink először is egy mindenki által elérhető információ csomag és felmérési lehetőség. Ugyanakkor 

innovatív oktatási módszer kidolgozása. Hosszú távú hatását erősíti a tréning szervezése, melyen legalább 20 

tanár vesz részt, ismerkedik a módszerrel, tájékoztatást nyer a lehetőségről, és nem utolsó sorban 

alkalmazhatja tantervében, népszerűsítheti kollégái körében.

111 8421341 0210 298 706 54 137 244 570 200 000

BGA-11-LB-

ER-II-1

RO-0345-

2011-06-15

Psiho Pro Edu 

Egyesület
Kolozsvár

Dislexia felmérés a 

közoktatás javításának 

érdekében Kolozsváron

A Psiho Pro Edu Egysület 2010 végén jött létre. Az alapító tagok között vannak azok a Kolozsváron dolgozó 

pszichológusok, akik a kolozsvári iskolákba látják el feladataikat. Az egyesület célkitűzése, hogy azokra a 

tevékenységekre is kerítsenek időt és energiát, amelyekre a közoktatás taposómalmában nincs lehetőség. 

Mindezt úgy, hogy a tevékenysége eredményei által hozzájárulni a kolozsvári magyar iskolák közoktatásának 

javításához. Felmérések, tesztek, képzések, és ezek eredményeiből a célcsoport, vagyis a diákság jóléte felé 

tenni lépéseket.

Jelen projektünk a kolozsvári iskolákban tanuló dislexiás tanulókra teszi hangsúlyt. Egy átfogó felmérést 

valósítunk meg, amely összesen 1.000 diákot érint, az V-VIII osztályokból. Cél az, hogy a tanulási nehézséggel 

küszködő diákokat egyrészt fókuszáljuk, másrészt a felmérés eredményeire alapozva cselekvési tervet 

dolgozzunk ki. Úgy gondoljuk és ezt több szakmai tanulmány is alátámasztja, hogy nagyon sok jó képességű, 

ám dislexiával küszködő gyermek jó eredményeket tud elérni, megfelelően kialakított és szenzitív környezetben. 

Vagyis ahol világos az oktatóknak, hogy mivel is kell számolniuk. A felmérés, az erre a célra kialakított tesztek 

segítségével, hozzávetőlegesen 1 hónapot fog igénybe venni.

A felmérést követően, az eredményekre alapozva cselekvési tervet dolgozunk ki, amelyek kivitelezésére 

további pályázati forrásokat kívánunk bevonni.
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Integratio 

Alapítvány
Temesvár

Non-formális tanulásra 

építő oktatójáték-

gyűjtemény az Európai 

Unióról

Alapítványunk egyik fő célja az Európai Unióról és ezen belül a magyarságról való informálás, az európai 

értékek népszerűsítése. Így kiemelt fontosságú a fiatal korosztály megszólítása, ezért több magyar iskola 

részére, több fesztiválon szerveztünk EU tematikus régiós programot. Tapasztalatunk szerint a diákok az olyan 

típusú ismertető és oktatási programokra fogékonyabbak, amelyek interaktív módszereket alkalmaznak, 

amelyben egymástól, játékosan tanulnak. A felhasználható tudás szempontjából az interdiszciplináris 

megközelítést fontosnak tartjuk. 

A évek során több forgatókönyvet kidolgoztunk (EU-e? 2004, Tudsz-e már EUrópaiul? 2008, EU-vásár 2009, 

EU-kaszinó 2010, EU-fónia 2011), több módszert, játékot  kipróbáltunk, több témát körüljártunk.

Jelen pályázat célja egy olyan non-formális egy non-formális tanulásra építő oktatójáték-gyűjtemény kialakítása 

az Európai Unióról. A program során értékeljük az eddig kidolgozott játék-ötleteket, elkészítjük a játékok 

szerkesztett fényképes leírását, valamint az eszköz megfelelő minőségű prototípusát. Az oktató- játékcsomag 

leírása az Alapítvány megújuló honlapján olvasható lesz, az elkészült oktató-játékcsomag pedig igény szerint 

sokszorosítható majd az érdeklődő iskolák, ifjúsági szervezetek számára.

Az oktatási segédanyag megfelelő kiegészítője az osztályfőnöki, állampolgári nevelés vagy más szakóráknak, 

emelve ezáltal az oktatás minőségét, de tartalmas szabadidő-foglalkozást nyújthat kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt.
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Erdélyi Gondolat 

Egyesület
Zetelaka

Cold Rock Gitárkurzus, 

Székelyudvarhely

A &quot;Cold Rock&quot; Gitárkurzusra - az Erdélyi Vándorgyetemi folyamat részeként - szeptember 1. és 4. 

között kerül sor, Székelyudvarhelyen. A képzési program elsősorban a könnyűzenére koncentrál, de klasszikus 

gitároktatás, zeneelméleti valamint stúdió-technikai képzés is helyet kap keretein belül. 

Az elsődleges célcsoportot azok a fiatalok alkotják, akik valamilyen kisebb együttesnek aktív tagjai, de a képzés 

nyitott mindazok számára, akik vonzalmat éreznek a gitárzene iránt. Jelentkezhetnek olyanok is, akik csak most 

ismerkednek a gitárral, de olyanok is, akik már tapasztaltabb zenészek, de nyitottak a továbbképzési 

lehetőségek fele, és szívesen „ellesnének” néhány fogást a meghívott előadóktól. 

A képzés keretein belül az előadások a résztvevők előképzettségének megfelelően testre szabva három 

párhuzamos szekcióban zajlanak, neves erdélyi és magyarországi előadók, oktatók bevonásával. A képzés 

hangsúlyosan gyakorlati jellegű, ennek megfelelően a mindennapos késődélutáni program a zenekari gyakorlat. 

A program szerves részét képezik a filmvetítések, ahol a bemutatott műveket az oktatók elemzik. A rendezvény 

ideje alatt megtekinthető lesz egy hangszerkiállítás is. Az előadásokról felvételek készülnek, amelyeknek 

szerkesztett változata elérhetővé lesz téve az Interneten.

A rendezvény bemutatását, az előadók listáját, valamint a részletes programtervezetet a pályázati űrlaphoz 

mellékeljük. 

Az EVe weboldala: www.vandoregyetem.ro. Az ErGo Egyesület weboldala: www.ergo.org.ro
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Szarkaláb 

Kulturális 

Egyesület

Kolozsvár
Élő zenés 

gyermektáncház

A Szarkaláb Kulturális Egyesület nagy hangsúlyt fektet a táncoktatásra, a magyar nyelv ápolására, tánc- és 

népzene hagyományaink terjesztésére, az utánpótlás nevelésére is. 

Egyesületünk 2011 május - 2012 februári időszakban tovább szeretné folytatni a tavaly beindított élő zenés 

Gyerektáncházunkat, amelyet továbbra is heti rendszerességgel, minden csütörtökön délután tervezi 

megrendezni. A programunk célcsoportja elsősorban az óvodás és kisiskolás gyerekek, de nagyobb korosztály  

jelentkezését is fogadjuk, akiknek külön csoportot indítunk. A néptánc mellett, a gyerekek szókincsének 

bővítése céljából népi gyerekdalokat, játékokat, nyelvtörőket, mondókákat, s csujogatásokat tervezünk tanítani.

A foglalkozást a Szarkaláb Néptáncegyüttes táncosai fogják lebonyolítani a Harmadik Zenekarral közösen. 

Több felkérés és érdeklődés volt a Gyerektáncház iránt a szülők, óvonők és tanítónők részéről. Az eddig 

megszervezett programunkat nagy érdeklődés és pozitív visszajelzések kísérték. Az idén együttműködünk a 

pedagógusokkal az óvodai és iskolai szerepek előkészítésében, betanításában.
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Mókus Óvoda 

Egyesület
Kolozsvár

A kolozsvári Hófehérke 

Óvoda magyar Mókusok 

Csoportjának szüreti 

tábora

A kolozsvári Hófehérke Napközis Óvoda (Berde Mózes utca) magyar Mókusok Csoportjának kiemelt őszi 

programja 2011-ben a szüreti családi tábor. Ennek a hévégi rendezvény-csoportnak a célja, hogy a kulturális, 

társadalmi és természeti környezet, és összefüggéseik megismerését gyakorlati tevékenységek során segítse 

elő. A 30 óvodás családjával együtt vesz részt a táborban, ahol a hagyományos szüreti munkák megismerése, 

szüreti bál, kirándulás, gyerekeknek, illetve családoknak rendezett vetélkedők, közös főzés, sportjátékok 

alkotják a programot. A gyerekek részt vesznek a tábor előkészítésében, a tábori témák kiválasztásában, 

megtervezésében, a szervezésben is. Ez az egész hetes folyamat is a program része. A közösségformálás 

mellett az őszi tábor nagyszerű lehetőség az óvodásoknak az értékteremtő szabadidő eltöltésére, a társadalmi 

részvételük fejlesztésére, egészséges életmódra való nevelésre.
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Reconstructio 

Egyesület
Kolozsvár

A nagyenyedi Bethlen 

Gábor Kollégium 

infrastruktúrájának 

javítása

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium évszázados hagyományokkal rendelkező kollégium, mely a magyar 

közösség oktatásában többször bebizonyította fontosságát. Az iskola számára kiutalt költségvetés nem teszi 

lehetővé az infrastrukturális fejlesztéseket, így a svédországi közösségtől felajánlott kitűnő állapotban lévő 

iskolai felszerelések és berendezések nagyban hozzájárulnának a kollégiumban folyó nevelő-oktató munka 

minőségi javításához. A projekt célja az adomány szállítási költségeinek a fedezése. Az adomány a diákok 

számára is nagy jelentőséggel bír, hiszen az ódon falak között modern berendezéssel felszerelt osztályokban a 

tanuláshoz való pozitív viszonyulást is serkentik, hozzájárulva az európai szintű oktatási körülmények 

biztosításához. Az adomány a tanárok számára is segítséget jelent, hiszen a modern eszközök használata a 

XXI. századi nevelési-oktatási folyamatban elengedhetetlen feltételnek számít. A kollégium felszerelési és 

berendezési tárgyainak modernizálása így egy egész régió jelenlegi és jövendő diákságának a minőségi, 

európai rangú oktatását teszi lehetővé.
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Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi Erdélyi nyílt pályázat támogatottairól 2. sz. Melléklet a 14/2011. (VII.14.)  számú bizottsági döntéshez 
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Pro Ruris 

Egyesület
Mezőmadaras

A mezőségi tejtermelő 

gazdák elméleti és 

gyakorlati képzése

A romániai gazdasági, társadalmi fejlődés sajátosságaiból adódóan a Mezőség helyi társadalmára és 

gazdaságára a bezárkózottság az alacsony termelési színvonal a jellemző. A paraszti gazdálkodás bázisa a 

családi alapon szerveződő gazdaság. A gazdaság mérete jellemzően kicsi, a korszerű, magas tőkelekötési 

igénylő eszközrendszerek alkalmazása esetén a méretgazdaságossági határ alatt van. 

           A jelenlegi technikai és technológiai színvonal nem biztosítja, hogy a gazdaságok az önellátás igényét 

jelentősen meghaladó terméktöbblet előállítására legyenek képesek. Mindezek alapján keresni kell azokat a 

megoldásokat, amelyek segíteni fogják a mezőségi magyar gazdákat, hogy az értékesítésre kerülő termékek 

minőségi jellemzői, a várhatóan Romániában is szigorodó piaci igényeket is hosszú távon kielégíteni képesek 

legyenek. 

            A képzésnek az a célja, hogy a mezőségi falvakból a gazdák ( 30 ) megismerkedhessenek a sikeres 

családi gazdaságok tapasztalataival, a mezőgazdasági termelés, az értékesítés és feldolgozás területén és 

kicseréljék információikat a fejlesztési lehetőségekről. 

Továbbá a gazdák  a következő ismereteket sajátíthatják el: 

- az állattenyésztés hozamainak növelését, mennyiségi és minőségi értékek javítását,

-magasabb hozamú fajták termelésbe vételével a fajtaszerkezet fokozatos átalakítását 

-a takarmányozás javítását (siló készítés)

-a takarmánykészítés, tárolás fejlesztését 

-állati termékek minőségének javítását, elsődlegesen tejtermelés
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Zöld Erdély 

Egyesület
Kolozsvár

Gyakorlati környezeti 

nevelés Erdélyben

Napjaink oktatási-nevelési kihívásainak fontos szegmense a magas színvonalú és gyakorlatias környezeti 

nevelés biztosítása. Erdélyben a gyakorlati környezeti nevelés hiányzik a tanügyi programból, elavult 

módszereken és lexikális ismeretanyagon alapuló oktatás zajlik ezen a területen.

Programunk ezt a hiányosságot kívánja részben pótolni. Célunk összeállítani egy gyakorlatias és a mai 

életvitelünkhöz illeszkedő, rövid képzésanyagot tizenéves diákok számára, amelyet tanárjaik készen kapnak és 

könnyen, szakszerűen alkalmazhatnak osztályfőnöki órák, vagy tanrenden kívüli iskolai foglalkozások 

alkalmával. Programunk keretében a környezettudatos életmód gyakorlatias lehetőségeit bemutató 

képzésmodult állítunk össze, amely interneten lesz elérhető, letölthető ppt formátumban és szabadon 

használható. Ugyanakkor meghívásos alapon egyesületünk előadói is tartanak foglalkozásokat Kolozsváron és 

a környező megyékben, illetve felkészítőket az érdeklődő tanároknak. A tananyag összeállításához saját 

tapasztalatainkra és magyarországi zöld szervezetek tapasztalataira és szakmai tudására építünk.

Programunk elsődleges információs csatornája a Zöld Erdély Egyesület honlapja www.greentransylvania.ro 

valamint a www.greendex.ro környezetvédelmi információs portálunk.
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Hip-Tep Egyesület Nagyenyed Lóháton mindenki egyenlő

Lóháton mindenki egyenlő e gondolat az alapja a mi Egyesületünknek ugyanis a fő tevékenységünk a 

lovasterápia.A lovaglás felbecsülhetetlen értékű a sérült lovasok számára, hiszen ilyenkor ők is egyenértékű 

embernek érzik magukat , nem kell szembesülniük azzal , hogy kiszolgáltatottak , hogy másokra utaltak. Emelett 

az integráció egyik legjobb szintere, mely lehetőséget teremt a sérült gyerekeknek és ép lovasokkal való 

együttmüködésre , játékra , vetélkedőkre.Ezáltal az épek is megismerhetik fogyatékos társaikat , s ez fokozza 

a toleranciát a másság elfogadása iránt.A tevékenységünk célja a tanulásban akadályozott, értelmileg 

akadályozott, autista,Down koros , izomsorvadásos ,hemirézises,hyperaktiv és beszédproblémákkal küzdő 

gyerekek fejlesztése egyénileg, vagy csoportosan a ló , a lovaglás , a lovardai tevékenységek és környezet 

által.Konkrét céljaink :a gyógyitás, a képességfejlesztés, a nevelés ,-a szocalizáció elősegitése, -a 

kommunikációs készségek fejlesztése,-önállóságra való nevelés,-sikerélmények elérése,örömszerzés,-a 

személyiség fejlesztése.Céljaink elérése érdekében kis lovasainkat Szentesre szeretnénk elvinni tapasztalat 

cserére ami számukra egy fontos esemény lenne bebizonyitani , hogy képessek más tapasztalt lovasokkal 

vetélkedni. Egy másik fontos esemény amire gondoltunk az egy Konferencia lenne ősszel a lovaterápiáról és 

ennek hatásáról, hiszen Erdélyben e terápiás módszert kevésbé akalmazzák és ismerik.Az előadó tanárokat 

Magyarországról szeretnénk meghivni.
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