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Hitélet folyóirat melléklete 

2011. 6-12. szám

2008-ban a Szent Pál év kapcsán Kiadóházunk együttműködve a szabadkai székhelyű Keresztény Értelmiségi Körrel úgy próbálta minél szélesebb körben 

ismertetni Szent Pál leveleit, hogy a Hitélet folyóirat mellékleteként minden hónapban részletes magyarázattal együtt jelentette meg őket. Miután véget ért a 

Szent Pál év és feldolgoztuk Szent Pál munkásságát, különbőző próféták leveleit és tanításait kezdtük el ismertetni a mellékletben. A mellékelt írója mgr. 

Horváth Endre csonoplyai plébános, a Szabadkai Egyházmegye Teológiai Katekétikai Intézet magyar részlegének titkára és tanára. A Hitéletben 2011-ben is 

folyamatosan mellékletként jelenik meg a Bibliai ismeretterjesztő füzetek néven is ismert melléklet, melyet ha különválasztanak az olvasók az újságtól, akkor 

összekapcsolva egy egész kiadványt kapnak. 2011-ben a melléklet átvette a Hitélet formavilágát és színes nyomtatásban jelenik meg, ezzel ugyan 

növekedtek a nyomtatási költségek, viszont minőségesebb kivitelezést tudunk biztosítani. 2011. júniusában A példabeszédek könyve témát dolgozta fel a 

szerző és a tervek között szerepel ennek a témának a folytatása illetve A jelenések könyvének is a feldolgozása.

111 8421341 0530 440 640 250 000

BGA-11-LB-VA-1 1 238-1-002/2011-2

Ágostai Hitvallású 

Evangélikus Keresztyén 

Egyház Szerbiában-

Vajdaságban

Szabadka

A IX. Vajdasági Magyar 

Evangélikus Gyermektábor 

megszervezéséne és 

lebonyolítása

A pályázat célja a pályázati tárgyban megnevezett gyermektábor megszervezése és lebonyolítása, valamint a tábor költségeinek fedezése. Evangélikus 

gyermektáborainkat 8 éven keresztül folyamatosan meg tudtuk szervezni. A felmerült költségeket mindig pályázati úton fedeztük. Az elmúlt két év azonban 

azt a változást hozta, hogy nem tudtunk anyagi keretet biztosítani a megvalósításhoz. Mivel táboraink iránt nagy érdeklődés mutatkozott, és mutatkozik 

jelenleg is, az idei évben úgy döntöttünk, megpróbáljuk megszervezni az immár két éve elmaradt gyermektábort. Az idei esztendőben szerényebb létszámmal 

és szűkebb időkerettel tervezünk, abban bízva, hogy kellő anyagi fedezetet tudunk biztosítani a megvalósításhoz. Az evangélikus gyermektábor programjai 

között a rendszeres, reggeli és esti áhitatokat, a szak-előadásokat, a beszélgető köröket, a gitár oktatást, a kézműves foglalkozásokat, a magyar történelmi 

előadásokat emelem ki, de mindemellett számtalan érdekes, hasznos, hitben és a mindennapi élet területein is megerősítő foglalkozás fogja színesíteni 4 

napos együttlétünket. Reményeink szerint pályázatunk pozítív elbírálásban részesül, és idén, immár 9. alkalommal szervezhetünk a Vajdaságban evangélikus 

gyermektábort.

111 8421391 0530 440 000 259 000

BGA-11-LB-VA-1 1 240-1-004/2011-2

Assisi Szent Ferenc 

Római Katolikus 

Egyházközség

Nagykikind

a
Nagykikindai városmisszió

A nagykikindai városmisszió egy idén szeptember 8-11. közé tervezett programsorozat,mely az érdeklődőket homogén közösséggé kívánja összekovácsolni 

ahol anyanyelvüket és hitüket egyaránt tudják gyakorolni.A városmisszió nem cél hanem eszköz ,közösségépítő programsorozat indításához a városban 

illetve annak vonzáskörzetében.A tervezett programok tartalmas szórakozási és lelki megújulási lehetőséget nyújtanak bárki számára a kisgyermektől az 

aggastyánig.Jelen pillanatban az Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Egyházközösség 5000 hívőt számlál, a közösség csupán 3%-a jár rendszeresen 

szentmisére, ahol az átlag életkor 60 év felett van.Más városokban megszervezett városmissziók tapasztalata azt mutatja ,hogy a több helyszínen 

megszervezett a korcsoporti karakterisztikákra kiélezetten megtervezett rendezvénysorozat után hosszútávon 20-25%-al  nőtt a rendszeresen templomba 

járók száma, mely kedvező multiplikátor hatást vált ki ezen hívők családjában erősítve vallási és nemzeti öntudatukat.

111 8421391 0530 600 000 600 000

BGA-11-LB-VA-1 1 241-1-005/2011-2 Emmanuel kamarakórus
Nagybecsk

erek

A kórus Vajdasági tájolása-

koncertezés.

Az Emmanuel kamarakórus már hagyományosan éveken keresztül látogatva főlig a Bánáti helyeket, a kóruszenét kivánja közelebb hozni minden magyar 

emberhez.Ezeknek az úgynevezett tájolásoknak a száma az elmúlt tíz év alatt már meghalatta a huszat.A falvakba és városokba való elutazás költségeire 

kértük a támogatásokat,melyek árán megvalósulhattak ezk a koncertek.Az idén szeretnénk tovább folytatni ezt a fajta zenei evangelizációt s szeretnénk két 

helyen a már szórványban élő magyaroknak egy-egy egész esti koncertel kedveskedni. A célpont Zombor és Hódság. Az odautazási busszköltségekre kérjük 

támogatásukat.

112 8421341 0531 142 000 100 000

BGA-11-LB-VA-1 1 244-1-008/2011-2

Miasszonyunkról 

Nevezett Iskolanővérek 

Bácskai Társulata

Szabadka Nyári tábor a zárdában

A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Iskolanővérek Társulatának, magyarkanizsai rendházában élünk hármas kisközösségben. Zárdaépületünk igen nagy és 

egy része kihasználatlanul áll valamint nagy udvarunk is van. Ezért döntöttünk amellett, hogy nyári tábort szervezünk 20 gyermek számára. A tábort 5 naposra 

tervezzük. A célcsoport a 7-14 éves korosztály, vagyis az általános iskola tanulói. Az öt napos együttlét alatt a következő lenne a foglalkozások jellege: 

különböyő előadások, csoportmunkák, vetítések, kézművesség, kirándulás és sok sok játék. A foglalkozásokat felnőttek vezetik, a két pedagógus mellett, 

még több önkéntes segédünk lesz, akik szívükön viselik a gyerekek mozgásigényét is. Házunkban megvan a megfelelő helység a foglalkozásokra, de 

ugyanígy a tisztálkodásra és az étkeztetésre is, valamint a nagy udvar a játékokra és a hancurozásra. Kirándulásként a palicsi katolikus templom 

meglátogatását tervezzük és persze az állatkertbe is szeretnénk egy szép napot eltölteni. 

111 8421391 0630 415 800 415 000
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Nagybecskereki 

Püspökség, 

Miasszonyunkról 

nevezett Iskolanővérek 

Rendháza 

Nagybecsk

erek

LEHETŐSÉGEK TÁBORA – 

iskolanővérek a Bánát 

gyermekeiért

A tábor kb. 25-30 szórványban élő kisiskolás magyar gyermek számára szerveződik, különösen azoknak, akiknek nem futja, a faluhatárán kívüli nyaralásra. 

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a gyereketet Csókáról, Szentmihályról, Székelykevéről, Tordáról, akiknek van kedvük a játékhoz, kézművességhez, énekhez 

és lelki töltekezéshez. A nagybecskereki iskolanővérek rendháza és kollégiuma rendelkezésre áll, hogy élményt és felüdülést nyújtson minden kis 

érdeklődőnek. A tábor programja: 1. nap: 9-10 között érkezés, ismerkedési játékok kisebb csoportokban, majd nagycsoportban; délután városnézés, séta, 

fagyizás; este közös ima, éneklés, ismerkedési játékok folytatása. 2. nap: délelőtt kézműves foglalkozások csoportban, forgó rendszerrel; délután ének és 

játék; este filmezés. 3. nap: délelőtt kézműves foglalkozások csoportban, forgó rendszerrel; délután kápolna látogatás és lelki töltődés, plébános előadása; 

este játék filmezés. 4. nap: vasárnapi mise látogatás és záró kör, ebéd, majd hazautazás.

112 8421391 0631 590 000 590 000

BGA-11-LB-VA-1 1 248-1-012/2011-2

Református Keresztyén 

Egyházközség 

Bácskossuthfalva

Bácskossut

hfalva

7. "Fehérlófia" keresztyén 

önismereti tábor gyerekeknek 

Bácskossuthfalván

A gyerekeknek igen nagy szükségük van a vallásos nevelésre és a keresztyéni értékrend megismerésére, ám év közben erre kevés lehetőség van. Ennek 

pótlására szervezzük meg a hetedik, 5 napos, bejárós, "Fehérlófia" tábort. Keretmeséje egy focicsapat gondjait dolgozza fel hidat alkotva a valós helyzet, a 

bibliai tanítás és az önismeret hármas pillérén. Alkalom ez arra, hogy a résztvevők elmélyülten, gondolataik rendezésével, érzelmeikre is figyelve felmérjék 

kapcsolatukat a környezetükkel, a vallással, Istennel, a nemzettel. A tábor célja, hogy a résztvevők világos és egyértelmű képet kapjanak arról, hogy hogyan 

viszonyuljanak Istenhez és hogy hasznos, egyéniségükben fejlett és erős tagjai legyenek a közösségnek. A célcsoport: 4-14 éves gyerekek (60 fő) képezik az 

elsődleges célcsoportot, nekik szervezzük a tábort. A tábor szervezői (3 felnőtt) és a segítők (12 fiatal) a második célcsoportot alkotják, akik a szeretetmunka 

révén tapasztalják meg a keresztyéni magatartással járó örömöket.

111 8421391 0630 136 700 136 000

BGA-11-LB-VA-2 2 262-2-001/2011-2
Adai Színtársulat és 

Kulturális Egyesület
Ada

Zenés irodalmi foglalkozás 

óvodások részére 

Óvodások számára szervezett zenés irodalmi foglalkozásunk alapvető feladata megismertetni és megszerettetni a legkisebbekkel a magyar irodalom lírai 

vonulatának gyöngyszemeit, illetve a megzenésített gyermekversek különleges hangzásvilágát, ilyen módon járulva hozzá nemcsak az ismeretanyaguk 

bővítéséhez, hanem ízlésviláguk formálásához is. Foglalkozásaink Weöres Sándornak művei köré épülnek, akinek elévülhetetlen érdemei vannak az ún. 

gyermekköltészet megújításában. A foglalkozásunk alapjául szolgáló válogatásban Weöres szövegdarabjai nemcsak összecsengenek, hanem történetté is 

kovácsolódnak, de a projektum korántsem merül ki ennyiben: jelentős egységét képezi az ominózus szövegrészleteknek és megzenésített verseknek a 

fiatalokkal való elsajátíttatása is, amely lehetővé teszi, hogy jóval mélyebben is beléjük ívódjanak, olyan módon nyújtva számukra meghatározó irodalmi és 

zenei élményt, hogy közben a játékra koncentrálhassanak. A kulcsszó a játék. A játék a szavakkal, a sorokkal, a rímekkel. A projektum zárómomentumaként az 

óvodások nyílt órák keretében mutatnák be, mit sajátítottak el a jelen projektum tárgyát képező foglalkozások során. 

111 8421341 0630 300 000 70 000
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Ady Endre Művelődési 

Központ

Bćcskossut

hfalva

8. kamasztábor 

megszervezéséhez 

résztámogatás

A sorrendben 8. Kamasztábort 07. 11-18. között tartjuk Pacséron a Nyári Táborok keretében. Célcsoport: 15-19 éves vajdasági magyar fiatalok, összesen 

mintegy 150 fő.  A résztvevők színészetet, íjászatot, sportolást, táncot, informatikát vagy önismereti tréninget választhatnak. A táborban a korosztálynak 

megfelelő szervezett szabadidő-programok is lesznek. Cél: a kábítószerekkel szemben alternatívát mutatni a fiataloknak a hasznos és tartalmas időtöltésre, 

miközben fejleszthetik képességeiket és új ismereteket tanulnak a korosztály sajátságos igényeihez igazodva. Hatás: A mindenre kíváncsi és könnyen 

befolyásolható kamaszok időtöltése pozitív irányba mozdul, közülük kevesebben fordulnak a kábítószerhez és élvezeti cikkekhez, alaposabban megismerik 

környezetüket, nemzeti és saját értékeiket. Hosszútávon tekintve a résztvevők hasznos és önmaguk értékeivel tisztában levő tagjai lesznek közösségünknek. 

A tábor az MNT döntése értelmében kiemelt fontosságú.

111 8421391 0630 200 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 264-2-003/2011-2 Ámon Stúdió Újvidék

Tananyag kiegészítő program 

elindítása vajdasági magyar 

iskolások részére.

Szervezetünk 2011-ben indítja el az iskola programját, azzal a céllal, hogy a vajdasági magyar általános és közép iskolások jobban megismerhessék a 

magyar irodalom nagyjait, ezáltal több olvasásra ösztönözzük őket. Minden évben szeretnénk egy adott költővel - íróval foglalkozni, akinek az életútját, 

munkásságát, az adott műfaj és kor jellegzetességeit mutatnánk be az irodalom órai tananyag kiegészítéseként, azonban attól eltérő formában. Célunk, hogy 

ösztönözzük a fiatalokat a magyar irodalom megismerésére, ami fontos eszköze az anyanyelv ápolásának. Egy foglalkozás 45 percig tart és ezalatt 2 

színész bemutatja a kiválasztott művész életének fontosabb állomásait, néhány művet részben, vagy teljes egészében rövid előadásban eljátszanak, ezt 

azonban interaktív formában képzeljük el, azaz a diákok is kisebb nagyobb feladatokat kapnak, amivel ők is részeseivé válnak a rövid performansznak. Az 

idei évben Örkény István Egypercev Novelláinak a bemutatása a célunk, özvegyétől Radnóti Zsuzsától megkértük és meg is kaptuk a jogot, hogy díjmentesen 

használhassuk a fent említett rövid történeteket. Célunk minél több iskolába eljutni, az első évben 30 foglalkozással számolunk, eddig több település (Ada, 

Topolya, Újvidék) középiskoláival vettük fel a kapcsolatot, akik örömmel várják érkezésünket. Az intézmények és a diákok anyagi lehetőségei korlátozottak, 

ezért ingyenesen szeretnénk megtartani a foglalkozásokat, a felmerülő költségeket pályázat útján szeretnénk biztosítani.  

111 8421331 0230 160 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 265-2-004/2011-2

Bahtalov drom 

Független Roma 

Közösség, 

Magyarkanizsa

Magyarkani

zsa

A Bahtalov Drom Független 

Roma Közösség munkáját 

elősegítős eszközök 

beszerzése

A Bahtalov Drom Függyetlen Roma Közösség amellett, hogy roma nemzetiségű, hátrányos helyzetű helyi lakosokat próbál társadalmilag, oktatásilag és 

mentálisan is felzárkóztatni, nagy hangsúlyt fektet a nemzetek és nemzetiségek közötti együttélés harmonikus feltételeinek megteremtésére is. A közösség 

gyermekei nagy problémákkal szembesülnek, amikor elérkezik a beiskolázás ideje. Ezért már 2 éve folyamatosan olyan programsorozatokat szervezünk, 

ahol a fő hangsúlyt az iskoláskor előtti (óvodás korú) és általános iskolai korosztályba tartozó gyerekek szellemi és társadalmi felzárkóztatásra fektetjük. A 

foglalkozásokat hetente 3 alkalommal tartjuk a magyarkanizsai CNESA OMI termeiben. A kb. 20 gyermeket (4 gyermek szellemileg sérült) felkészítjük és 

megtanítjuk azokra a társadalmi elvárásokra, melyek nélkül sikertelen lenne az integrálódásuk. A foglalkozások magyar nyelven folynak, melynek a 

beóvodáztatás és -iskoláztatás idején, valamint a tanulmányok folytatásakor lesz óriási jelentősége. Munkánk során sajnos a modernebb technikai 

eszközökkel nem tudjuk megismertetni a nebulókat, ezért szeretnénk a jövőben beszerezni egy számítógépet, nyomtatóval, valamint egy fényképezőgépet. 

Az említett eszközök elsősorban a foglalkozásokat könnyítenék meg, másrészt az egyesület ügyvitelét is előre lendítenék.

111 8421331 0230 416 000 160 000

BGA-11-LB-VA-2 2 266-2-005/2011-2
Bambi Iskoláskor Előtti 

Intézmény
Topolya

A szemléltetés fontossága az 

anyanyelvi nevelésben.

A gyermek is egy adott természeti és társadalmi közösségben él és fejlődik,ahol gazdagodik tudatvilága és alakulnak ki a reális ismeretei.Az óvoda az első 

társadalmilag szervezett és irányított intézmény,ahol a gyermek ismereteit gyarapítja,akár természetes vagy mesterséges eszközök használata által. Az idén 

125 éves fennállását ünneplő intézményünket jelenleg 747 gyermek látogatja.Magyar nyelven 18 tagozatba 408 gyermek jár.Munkánkban elsődleges és 

fontos szerepet tölt be az anyanyelv értékelése és ápolása.Pályázatunk fő célja is ez,olyan eszközökhöz jutni,amelyek méhg jobban tudják segíteni a gyermek 

beszédkultúrájának művelését és az irodalmi nevelés ismereteinek bővítését.Célunk még,hogy a gyermekben boldogságot,gyönyört,esztétikai élményt 

fakasszunk és csak azon túlmenően,vagy vele egyetemben fejlesszük a gyermek beszédkészségét. 

111 8421331 0230 217 500 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 267-2-006/2011-2

Bartók Béla alsófokú 

zeneoktatási és 

nevelési iskola Ada

Ada

Zongora segítségével 

hozzáférhetőbbé tesszük a 

zenét a hallgatóság felé.

Az adai Bartók Béla alsófokú zeneoktatási és nevelési iskola munkájának hatékonyságát támogatja az új oktatási eszköz. Célunk, diákjaink és tanáraink 

eredményesebb munka, tanulási és kultúrális fejlődésének feltételeinek megteremtése és javítása. Gyermekeink a zeneművészet elsajátításával, szeretetével 

és művelésével, tanáriakkal karöltve, hozzájárulnak a községünkben tartandó jubileumi, zenei és irodalmi előadások megszervezéséhez és azok 

ünnepélyessé tételéhez.Folyamatosan szervezünk előadásokat, rendezvényeket a községi oktatási intézményekkel együtt. Hagyományosan ápoljuk az 

együttműjödést vajdasági zeneiskolákkal, határon túli testvériskoláinkkal és minden olyan intézményekkel, szervezetekkel és egyesületekkel akik igénylik 

előadásainkat.

111 8421331 0230 580 000 300 000

BGA-11-LB-VA-2 2 269-2-008/2011-2

Bolyai Farkas 

Alapítvány a Magyarul 

Tanuló Tehetségekért

Zenta
IV. Kárpát-medencei Kémia 

Tábor megszervezése. 

A Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban 2012. február2-5. között megrendezésre kerül a II. Kárpát-medencei Kémia Tábor, amely a 24. Curie Kémia 

Emlékverseny tiszteletére szervezünk meg. A tábor célja: a tanulók képességének, tudásbővítésének és világképének fejlesztése a kémiatudomány 

ismeretein belül és az ehhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, hagyományosan ez az összejövetel egyúttal a kémia szakos tanárok szakmai 

találkozója, tanácskozása is, valamint kivételes alkalom arra, hogy értekezzenek szakmai, módszertani kérdésekről. A tábor folyamán a laboratóriumi 

gyakorlatok, a szemléltető kísérletek, demonstrációk szempontjából jó ötleteket lehet látni, tapasztalni, és szó esik jövőbben megjelenő tankönyvekről, 

tantervekről. Nevesebb előadók: Dr. Csanádi János, TT Egyetem, Újvidék, Dr. Sükösd Csaba, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A tábor 

résztvevői: 44 tanuló és kísérő tanár Magyarországról, Erdélyből, valamint Vajdaságból.

1101 8421331 0130 600 000 200 000

BGA-11-LB-VA-2 2 270-2-009/2011-2

Bolyai Farkas 

Alapítvány a Magyarul 

Tanuló Tehetségekért

Zenta
9. Fekete Mihály matematika 

emlékverseny megrendezése.

A hagyományos Fekete Mihály matematikusról elnevezett matematika versenyt 2011-ben kilencedik alkalommal szervezzük meg. A verseny célja, hogy a 

kétfordulós levelezőverseny és a döntő által felkészítsük és kiválogassuk a Vajdaság egész területéről azokat a magyarul tanuló általános és középiskolás 

tehetséges matematikusokat, akik majd képviselik régiónkat a XXI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen (NMMV), amelyet 2012 márciusában 

Magyarországon szerveznek meg. Az első levelező forduló szept. 25-ig, a második forduló, okt. 25-ig tart. A döntőt a zentai Bolyai Gimnáziumban fogjuk 

megtartani december hó 3-án. Minden fordulóra 4x5=20 feladatot kell megoldani, azaz összesen 60 feladatot kell megfelelően kiválasztania. A levélben 

beérkezett megoldásokat egy szakzsűri nézi át, amelynek tagjai dr Péics Hajnalka, Csikós P. Gizella, Sípos Elvira, Béres Zoltán és Szabó Magdolna. A 

levelezőversenyen résztvett tanulók közül 50-60 kap meghívást a döntőre és közülük a legjobb 20 utazik a NMMV-re.

1101 8421331 0230 440 000 150 000

BGA-11-LB-VA-2 2 272-2-011/2011-2

Bölcsészettudományi 

Kar, Magyar Nyelv és 

Irodalom Tanszék

Újvidék

Irodalmi és nyelvészeti 

konferencia a Magyar 

Tanszéken

 Az irodalmi és nyelvészeti konferencia célja az oktatás és egyben az irodalmi és nyelvi kultúra színvonalának emelése. Az előadások kiegészítik oktatási 

programjaink anyagát mindhárom szinten, és megvalósul akkreditált programjainak célkitűzése: a legfrissebb kutatások eredményei beépülnek az oktatásba. 

Az értelmezés irányai -- A kortárs magyar irodalom és a jelenen átderengő múlt című tanácskozás A témák, formák, poétikák elnevezésű, többéves 

projektumunk folyamatosságát is fenntartja. Kiemelt cél a távolabbi irodalmi tradíció és a kortárs irodalmi formációk kapcsolatainak, az új alkotói 

stratégiáknak, valamint az értelemadás formáinak bemutatása, melyek a továbbfolytatható tradíciókhoz kapcsolódnak. A mai vajdasági magyar 

nyelvhasználat kérdései c. konferencia célja több szempontból (rendszertani, szociolingvisztikai, kontrasztív stb.) bemutatni a nyelvünkben és 

nyelvhasználatunkban bekövetkezett változásokat, azt, ami hivatalos és közéleti szerepének erősödéséből és az anyaországgal való kommunikáció 

intenzívebbé válásából következik, továbbá tudatosítani hallgatóinkban a nyelvi változáshoz való helyes viszonyulást.

1101 8421331 0130 418 920 100 000
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2



Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi vajdasági 

nyílt pályázat támogatottairól

3. sz. melléklet a 14/2011 (VII.14.) 

számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás 

száma

Sza

kági 

kód

Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása
Forrás 

kód
Szakfeladat

Elszámolási 

egység

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-VA-2 2 273-2-012/2011-2

Bölcsészettudományi 

Kar, Magyar Nyelv és 

Irodalom Tanszék

Újvidék

A Magyar Tanszék 

könyvállományának 

gyarapítása

600.000

 A Magyar Tanszéken folyó eredményes oktatáshoz a könyvállomány állandó gyarapítására van szükség. A pályázat célja a nélkülözhetetlen új és régebben 

kiadott  szépirodalmi művek, valamint tanulmánykötetek, szöveggyűjtemények, lexikonok, szótárak beszerzése mindazon tudományterületek köréből, melyek 

oktatása a tanszéken folyik (irodalomelmélet, irodalomtörténet, elméleti és magyar nyelvészet, néprajz, szociolingvisztika és pszicholinvisztika, pedagógia, 

pszichológia, módszertan, magyar történelem, általános és magyar művelődéstörténet). A magyar könyvek beszerzésével a tanszéken tanuló vajdasági 

magyar egyetemisták önazonossága megőrzését és megerősödését, valamint szellemi kultúrájuk szintjének emelését is célozzuk azáltal, hogy lehetővé 

tesszük számukra a magyar szellemi termékek hozzáférését.

1101 8421331 0130 600 000 150 000

BGA-11-LB-VA-2 2 275-2-014/2011-2 Crea World Szabadka

Kézműves tábor a hátrányos 

helyzetű magyar diákok 

számára

A nyári szünetben számos magyar kisdiáknak nem adatik meg a lehetőség a nyaralásra. Az általunk szervezett tábor ezekek a gyerekeknek szól. A 10 napig 

tartó esemény során megismerkednek a kézművesség számos fajtájával, eredetével és ki is próbálják azt. Az előadók közt Shram Tibor – gölöncsér, Hevér 

Ágnes – selyem- és üvegfestő valamint Kucsera Anikó – nemezelő is szerepel. A diákok a médián keresztül értesülnek a táborról. A jelentkezéshez egy 

űrlapot kell kitölteni mely alapján 20 résztvevőt választunk ki. Délelőtt előadásokat hallgathatnak és játékosan megismerkedhetnek a délután folyamán 

használatos anyagokkal. Utolsó nap kiállítás keretén belül a szülők is megtekinthetik a 10 nap alatt készült alkotásokat. Célunk, hogy a hátrányos helyzetű 

gyerekek akiknek eddig nem volt lehetőségük felfedezni a kézművesség csodálatos világát, részt vehessenek minőséges programokban, kiszakadjanak a 

hétköznapok szürkeségéből. Reméljük, hogy a későbbiekben is részt vesznek majd programjainkon.

111 8421341 0630 469 542 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 276-2-015/2011-2 Dr. Rehák László Alap Szabadka

A magyar identitás tudat 

erősítése, interaktív előadások 

szervezésén keresztül

Az Alap dr.Rehák László,rendes egyetemi tanár,kiemelkedő kutató és az anyanyelvi oktatás fontosságát hangsújozó pedagógus emlékére jött létre 

1995.ben.Működése 15 évében Kollégiumi ellátást biztosít mintegy 18 bentlakó diáknak,kiket felvételi útján,kizárólag kiemelkedő tanulmányi eredményük 

alapján helyez el.A legfontosabb kritérium az elhelyezés során,hogy olyan magyarlakta kistelepülések tanulni vágyó fiataljai lehetnek csak kik célul tűzték ki 

maguknak,hogy miután tanulmányaikat elvégezték visszatérnek közösségeikbe és ott a megszerzett szakmai tudásukkal hozzájárulnak ezen települések 

fejlődéséhez és fennmaradásához.A Kollégimi élet fenntartási költségeit és a nevelői munka megbízásos alapú költségeit kívánjuk fedezni a támogatásból 

úgy, hogy ezek a tevékenységek az éves munkatervben előreirányzott interaktív előadások sorozat megvalósítását szolgálják. Ezzel együtt,pályázatunk célja 

még a hallgatók tanulási esélyeik növelése azáltal, hogy zavartalan Kollégiumi ellátást és magasszintű anyanyelvi kulturális és közösségi életet biztosítunk 

számukra.

111 8421331 0130 519 286 100 000

BGA-11-LB-VA-2 2 277-2-016/2011-2

Észak-bácskai Magyar 

Pedagógusok 

Egyesülete

Szabadka
Hétvégi természettudományi 

kreatív műhely és tábor 

Az Egyesület regisztrált kiváló Tehetségpont, és ennek keretén belül foglalkozik a természettudományokban tehetséges tanulókkal. Idén a 16. évet kezdjük 

2011 szeptember végén a Cofman Iskolában azzal a céllal, hogy népszerűsítsük a matematikát és annak alkalmazási lehetőségét a 

természettudományokban, fizikában , kémiában...Minden évben legalább 10 alkalommal szeptembertől márciusig 10 duplaórás kreatív foglalkozásokon 

vesznek részt szabadkai körzet általános és középiskolás diákjai, akiket ajánlással küldenek a szaktanárok. Matematikából 2.-12-ik évfolyamot ölelünk fel, míg 

fizika és más tárgyakból 6-12-esekig. A jövő évben is 11 csoportot tervezünk , amelyeket szaktanárok vezetnek. Nagyon sok hazai és nemzetközi versenyen 

vesznek részt a tanulóink jelentős és kiváló eredménnyel. Közülük kerülnek ki a vajdasági legjobb versenyzők és ez a továbbiakban meghatározza az 

életpályájukat a természettudományok körében.

111 8421331 0230 600 000 200 000

BGA-11-LB-VA-2 2 278-2-017/2011-2

Gyöngyszemeink 

Iskoláskor Előtti 

Intézmény

Magyarkani

zsa

Hagyomány ápolás az 

óvodában - Farsang

Magyarkanizsa község számos faluból tevődik össze. A falvak mindegyikében óvoda működik, és ezek az épületek intézményünk a Gyöngyszemeink I.E.I. 

keretein belül működnek. Számbelileg 12 óvoda, névszerint: Horgoson - Napraforgó, Kispiacon - Százszorszép, Martonoson - Szivárvány, Magyarkanizsán - 

Gyöngyszemeink, Pitypang, Napsugár, Velebiten - Bambi, Adorjánon - Csillagszem, Oromhegyesen - Futrinka, Tóthfaluban - Kuckó, Völgyesen - Pintyőke, 

Oromon - Lilliput óvodák. A következő iskolaévben legalább 600 magyar anyanyelvű óvodást foglalkoztatunk a felsorolt óvodákban. Egyik fontos nevelő-

oktató célunk a néphagyományok megismertetése a gyermekekkel. A 2012-es évben vízkereszt és hamvazószerda között a farsang ünnepét szervezzük meg 

óvodásaink részére, mivel számtalan népi hagyomány, helyi szokás kapcsolódik ehhez az ünnephez. Ilyen szokások: jelmezes mókázás az óvodában, 

farsangi fánkevő verseny, télűzés kiszebáb égetéssel, élő zenével népi zenekar kiséretében, jelmezes hangszeres felvonulással.

111 8421331 0230 600 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 280-2-019/2011-2
Hunyadi János 

Általános Iskola
Csantavér

 Női néptáncos bőrcipők és 

férfi bőrcsizmák beszerzése

A Csipetkék néptánccsoport a Hunyadi János Általános Iskola keretein belül 2010.január 21-én alakult meg.Néptánccsoportunkat óvodás korú és alsós 

korosztályú gyermekek alkotják.A gyermekek nagy örömmel és nagy lelkesedéssel vesznek részt a néptáncpróbákon.Jelenleg néptánccsoportunkban 26 tag 

van,de nagyon nagy az érdeklődés a többi gyermek között is. Az idei tanévben egy újabb néptánc koreográfiát készítettünk, mellyel a Kőketáncon, az 

általános iskolások vajdasági színtű néptánc vetélkedőjén vettünk részt. Sajnos a népviseletünk hiányos,a kistáncosoknak nincs megfelelő cipőjük.A 

kislányoknak és a kisfiúknak az iskolánk nem tudott bíztosítani megfelelő lábbelit, ezért minden gyermek otthonról hozta azt a cipőt, amije volt.Emiatt a zsűri a 

nemtetszését fejezte ki. A népviseletünk többi kelléke is kevés és a gyermekek növekedésével mind jobban és jobban égetőbb problémává válik. Sajnos az 

iskola anyagi helyzete nem teszi lehetővé,hogy önerőből megvalósítsa ezt a projektumot. Nem akarjuk, hogy a szülők nehéz anyagi körülménye miatt egy-egy 

gyermek kimaradna ebből a testi és lelki fejlődését szolgáló hagyományőrző csoportból.

111 8421341 0430 514 900 150 000

BGA-11-LB-VA-2 2 282-2-021/2011-2
Id. Kovács Gyula 

Általános Iskola

Bácskossut

hfalva

Tanulmányút a karcagi Kovács 

Mihály Általános Iskolában 

Ez év március 14-én és 15-én vendégül láttunk egy csoport pedagógust testvértelepülésünkről, Karcagról, a helyi Kovács Mihály Általános Iskolából. 

Látogatásuk célja a Magyarországon működő Tehetségháló bemutatása volt, s ebben az ő iskolájuknak mint Tehetségpontnak a szerepe. Ez alkalommal 

ismerkedtünk meg az ott folyó pedagógiai munkával, és tudomást szereztünk arról is, hogy náluk speciálisan autista gyermekekkel is foglalkoznak. Számunkra 

mindkét információ igen hasznos volt, hiszen a 2010/2011-es tanévtől bevezetett inkluzió megköveteli pedagógusainktól a különleges foglalkozást igénylő 

tanulókkal való differnciált foglalkozást. Programunk célja az ő módszereiknek, tapasztalataiknak megismerése, s a hazai oktatásban való alkalmazása lenne. 

Terveink szerint egy 15 főt számláló tanári csoporttal látogatnánk meg őket a 2011/12-es tanév novemberében.

1101 8421331 0130 309 350 130 000

BGA-11-LB-VA-2 2 283-2-022/2011-2
Id. Kovács Gyula 

Általános Iskola

Bácskossut

hfalva

Iskolai diákszínjátszó szakkör 

támogatása

A pályazat célja: iskolai diákszínjátszó szakkör működtetése, utaztatása. Indoklás: Iskolánkban már hosszú évek óta folyamatos a diákszínjátszás. Az elmúlt 

években mindig részt vettünk egy-két diákszínjátszó találkozón, szemlén. A diákokkal folytatott ilyen jellegű munka meghozza a belefektetett időt, pénzt, 

ugyanis a gyermekek kifejezőkészsége, fejlődése, közönség előtt való szereplése magabiztossá teszi őket, megtanulják helyesen, választékosan kifejezni 

magukat. Alkalom nyílik az egymás közötti barátkozásra is. 

111 8421341 0430 90 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 284-2-023/2011-2 Ifjúsagi Fúvószenekar
Bácskossut

hfalva

Általános iskolás gyerekek 

zenei oktatása utánpótlás 

nevelés céljából zenekar 

számára

A pályázat célja lehetőséget biztosítani a tehetséges diákoknak a fúvós hangszereken való zenélés elsajátítására és zenekarban való játszásra, és ezáltal 

biztosítani az utánpótlás nevelést az Ifjúsági Fúvószenekarnak a bácskossuthfalvi általános iskolás tanulók közül. A zenekar repertoárja: himnuszok, indulók, 

valcerek, polkák és egyéb populáris kompozíciók. Az Ifjúsági Fúvószenekar 1985-ben alakult. A zenekar célja, hogy az általános iskolásokból és fiatalokból 

álló zenekar továbbvigye az Önkéntes Tűzoltótestületben korábban működő fúvószenekar hagyományait. Az elmúlt 25 év folyamán, mint gyermekzenekar 

igen szép eredményeket értek el. Tartományi szemlén számos ezüst és két arany diplomát kapott, a köztársasági versenyen pedig első helyen végzett. 

Jelenleg a 25 tag közül 8 általános iskolás tanuló, a többiek középiskolások, illetve idősebbek. Az utánpótlás nevelését jelenleg 6 alsós tanuló jelenti. 

111 8421341 0430 300 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 287-2-026/2011-2
József Attila Általános 

Iskola Bácskertes
Bácskertes Milleniumi tábor szervezése

Iskolánk évente szervez nyári tábort gyerekeknek.  Ezek a táborok díjmentesek a gyerekek számára.  Az idén szeretnénk egy nagy tábort szervezni, amelyen 

100 gyermek venne részt.  60 vendég gyermek és 40 helybeli.  A vendéggyerek a helybelieknél vannak ekszálásolva.  Az étkeztetés és a programok az 

iskolában folynak. A programokat az iskola tanárai vezetik (díjmentesen).  Az idei tábor Apatin 1000 éves alapításáról szólna.  Szent István Alapította Apatint 

1011-ben.  Tervezünk előadást Szent Istvánról, családjáról, Szent Korona bemutatót, rovásírás tanfolyamot, íjászatot, népi játékok tanulását stb.  

Mindemelett részt veszünk Apatinban a Szent István szobor avató ünnepségén is, bemutatjuk a környék magyar jellegzetességeit.  Sajnos eddigi kérelmeinket 

a táborral kapcsolatban mindenütt elutasították.

111 8421341 0630 553 000 200 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-2 2 288-2-027/2011-2
Juvenior Polgárok 

Egyesülete
Horgos

Cserkészet, egy életre szóló 

kaland - Nyári csapattábor 

Bugacpusztán

A Juveniort horgosi cserkészvezetők, és öregcserkészek alapították, fő tevékenysége, hogy anyagi bázist teremtsen a horgosi cserkészcsapat sikeres 

működéséhez, s ezzel a cserkészcsapat fenntartói szerepkörét tölti be. Az éves cserkészmunka megkoronázása a nyári tábor. A táborban a 

cserkésszelemmel telitett szolgálatok, a cserkészpróbák és általános tábori élet minden mozzanata: egész sereg megszokást teremt a gyerekekben, melyek 

később is éreztetik hatásukat. A magyar cserkésztábor nem lehet más, mint a magyar cserkészideál megtestesítése eleven gyerekekben. Csapatunk idei 

nyári táborát, Magyarországra, a Kiskunsági Nemzeti Park területén található Bugacpusztára tervezzük. Itt a homokbuckákkal, erdőkkel, szikes területekkel és 

kaszálókkal szabdalt sokszínű táj megőrizte eredeti szépségét. A 2011-es esztendőben kiemelt hangsúlyt szeretnénk fordítani a 200 éve született Liszt 

Ferencre, a 19. század egyik legjelentősebb romantikus zeneszerzője.

A kilenc napos tábor számos jó tulajdonságot fejleszt: vallásosság, szociális érzés, a természet szeretete, jókedv, önálóság, pontosság stb. A tábor nem 

más, mint az elmélet praktikus keresztülvitele, a cselekedve tanulás színtere.

111 8421391 0630 276 000 100 000

BGA-11-LB-VA-2 2 289-2-028/2011-2
Kanizsai Cserkész 

Csapat

Magyarkani

zsa

A nyári, bentlakásos elven 

működő táborokat kiszolgáló 

konyhai eszközök beszerzése.

A Magyarkanizsa-i székhelyű Cserkész Csapat idén újraszerveződött és hosszú szünet után ismét megszervezi hagyományos nyári táborait. A kistábor 

programja a 7-től 11 éves korú gyermekek számára készül, a vízi tábor 15 éven felüli korosztálynak biztosít továbbképzési és rekreációs lehetőséget, míg a 

megszervezendő nagytábor a 12 éven felüli korosztály nyári szabadidős tevékenységét biztosítja. Mivel az eszközök melyek rendelkezésünkre állnak 

elavultak és rendkívül hiányosak szükségünk van az Önök támogatására. A gyermekek bentlakásos elhelyezésben részesülnek, sátrakban elszállásolva, 

állandó felnőtt felügyelet mellett, változatos fejlesztő foglalkozásokkal, napi ötszöri étkezéssel. A pályázat lehetővé tenné számunkra, hogy 80 gyermek 

számára biztosítsuk a felügyeletet a nyári szünetben, mivel a szülők dolgoznak és a gyermekeknek minimális foglalkoztatási lehetőség áll rendelkezésükre a 

nyár folyamán.  A támogatásból hosszútávra alapozhatnánk, biztosítani tudnánk a táborainkban részt vevő, a község területéről érkező gyermekek 

minőséges ellátásához és táboroztatásához szükséges eszközöket.

111 8421391 0630 278 200 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 290-2-029/2011-2

Keve Magyar 

Művelődési Egyesület 

Kovin

Kevevára

Kevevárán élő szorvány 

anyanyelvápoló csoportjának 

működtetése.

A kevevári Keve Magyar Művelődési Egyesület egyik fontos feladatának tekinti a 15 éve létező és 30 tagot (7-18 éves) számláló anyanyelvápoló csoport 

működésének folytonosságát megtartani. A csoport eddig a nemrégen megszünt Börcsök Erzsébet Vajdasági Módszertani Központ ernyője alatt működött. A 

Kevevárán élő szorványmagyarság önazonossága megőrzésének egyetlen módja a hitélet mellett e csoport működtetése, amely munkája által őrzi a 

közösség nyelvét, kultúráját és ápolja hagyományait. A szülők bekapcsolásával a munkába a magyarság összetartó erejévé vált. Saját helységei híján a 

katolikus plébánia ad helyet a munkához, de fellépési lehetőséget is egyes ünnepekkor (március 15., karácsony). Rendszeres fellépői a csoport tagjai a Dél-

bánáti Magyar Művelődési Egyesületek Szemléjének és a Dél-bánáti Betlehemesek és Karácsonyi Szokások Találkozójának. A csoport vezetője Binecz 

Margit magyartanár, a Keve MME alelnöke.

112 8421341 0431 538 725 250 000

BGA-11-LB-VA-2 2 291-2-030/2011-2 Községi Unió Topolya VI. Kreatív Szabadidő Tábor.

Az iskolai oktatás keretein belül szűkebbek a lehetőségek a kreatívitás fejlesztésére. Célunk megvalósítása érdekében szervezünk hagyományőrző kreatív 

rajztábort magyar anyanyelvű 7-15 éves korosztály számára, ahol olyan munkákat készítenek melyek siker élményeket biztosítanak számukra, ami fontos az 

egészséges személyiség fejlődéséhez. Tevékenységünknek köszönhetően alapossabb betekintést nyernek környezetünk hagyományaiba népi játékokon és 

ötletes munkákon keresztül. A rajztábor az iskolai nyári szünet ideje alatt 1 hetes napközbeni foglalkozással történik. A foglalkozásokat uzsonna és játék 

választja el. A rajzkézség és kézügyesség fejlestése szakemberek felügyelete mellett zajlik. Az itt készült rajzokból és kézimunkákból kiállítást rendezünk, 

minden résztvevö emléklapot kap. Ezek az alkotások a záróünnepség keretén belül a szélessebb közönség számára is megtekinthetők. A redezvényt és 

előkészületeit a média kiséri.

111 8421341 0630 272 950 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 292-2-031/2011-2 Kuckó Gyermeksarok Doroszló
Kuckó Gyermeksarok 

működtetése

A Kuckó Gyermeksarok civil szervezet 2004 óta folyamatosan foglalkozik 3-15 éves korosztállyal. A 3-5 éveseknek játszóházat, míg az idősebbek részére 

nyelvtanfolyamokat (szerb, angol) működtet. Kétszer megszervezte a szórvány óvodák színjátszó találkozóját. Képzőművészeti tábort 2005,2006,2007. A 

2009 és 2010 évben számítógépes és angol nyelvtanfolyamot szervezett  A gyerekekkel szakképzett pedagógusok  foglalkoznak. Az előre elkészített havi 

program alapján a gyerekek szabadon választhatnak életkorúknak és érdeklődési körüknek megfelően.A szervezet Nyugat-Bácska régiójában külön kiemelten 

foglalkozik a falun élő tehetséges középiskolás gyerekekkel. Versenyeken való részvételkor útiköltséget biztosítunk számukra emelt színtű képzésekben 

részesítjük őket. Kuckó Gyermeksarok civil szervezet hatékony működéséhez szüksége van rajzfelszerelésre, pedagógusok bérére, készségfejlesztő és 

didaktikai játékokra.

111 8421331 0230 457 200 100 000

BGA-11-LB-VA-2 2 294-2-033/2011-2
Módszertani Központ 

Újvidék
Újvidék

Oktatási segédeszköz ( 

projektor és lap-top) beszerzés

Az újvidéki Módszertani Központ 2000-ben alakult, elsődlegesen abból a célból, hogy különféle továbbképzések, előadássorozatok útján segítse a 

szórványban dolgozó pedagógusok ( óvónők, osztálytanítók) munkáját, mégpedig úgy, hogy minőségesebb, magasabb szintre emelje tudásukat. Az 

akkeditált továbbképzések mellett a központ minden évben folyamatosan megszervezi többek között a Simonyi Zsigmond helyesírési versenyt, és a 

bátaszéki matematika vesenyt is az általános iskolák felsős diákjai számára.A pályázatban emített eszköz ( projetkor, lap-top) mindenképpen szükséges 

lenne az előadások magasabb szintre emeléséhez. Nagyban segítené az előadók munkáját, és változatosabbá, színesebbé varázsolná az elsajátítandókat.

1101 8421331 0130 346 410 150 000

BGA-11-LB-VA-2 2 295-2-034/2011-2

Móricz Zsigmond 

Magyar Művelődési 

egyesület

Doroszló

Fehér Ferenc szavalóverseny 

megszervezése nyugat-bácskai 

általános ikolás diákok részére

A doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület 2011-ben nyolcadik alkalommal szervezi meg a Fehér Ferenc szavalóversenyt a nyugat-bácskai 

általános iskolák tanulói számára. A szavalóversenyre Nyugat-Bácska 10 településéről érkeznek versenyzők, és számuk eléri a 70 főt. A rendezvény ötlete 

abból az elgondolásból indult, hogy emléket kell állítani a falu egyik híres lakójának, Fehér Ferenc költő és író számára, aki életének utolsó időszakát itt élte le, 

és aki verseiben és írásaiban maradandó emléket állít Doroszlónak. Az immár hagyományosnak mondható verseny egyik fontos építőeleme kultúránk és 

nyelvünk megőrzését célzó tevékenységünknek, különös tekintettel arra, hogy Nyugat-Bácska résztvevő közösségei szinte kivétel nélkül szórványnak 

tekinthetőek és napi harcot vívnak megmaradásukért. Emelett fontos még az is, hogy a rendezvény találkozási lehetőséget biztosít  Nyugat-Bácska 

fiataljainak és pedagógusainak, megismerhetik egymást, egymás programjait, rendezvényeit, és a jó személyes kapcsolatok, a közös ötletek és azok 

gyakorlati megvalósulása is nagyon fontos megtartó erőt jelenthetnek a közösségnek. Rendezvényünk emellett szorosan illeszkedik Nyugat-Bácska egyéb 

civil szervezeteinek azon közös igyekezetébe és programjaiba, melyek célja szórványban élő fiataljaink egymással, egymás településeivel, értékeivel való 

megismerkedése, elősegítve ezzel a régióban való érvényesülés megtalálásának lehetőségét. Rendezvényünket az MNT is a kiemelt jelentőségűnek 

nyilvánította.

112 8421341 0431 125 550 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 296-2-035/2011-2 Műszaki Iskola Ada

A 2011-es TUDOK Vajdasági 

Regionális Konferencia 

szervezése és lebonyolítása

A pályázat célja a 2011-es TUDOK vajdasági regionális konferenciájának sikeres megszervezése és lebonyolítása. A konferencián a magyar nyelven tanuló 

középiskolás diákok 10 perces előadás keretében mutatják be kutatómunkájuk eredményét,amit szekciónként háromtagú zsűri értékel.A konferencia nagy 

mértékben motiválná az egész régió tanulóit saját kutatómunka végzésére,és hozzájárulna különféle kapcsolatok létrejöttéhez.A mentorokkal és felkészítő 

tanárokkal történő együttműködés során különféle vállalatok és kutatóintézetek munkájába nyerhetnének betekintést.Kutatásuk folyamán és előadásuk 

ksapcsán visszajelzést kaphatnának arról, hogy munkájuk a többiekéhez,illetve egy adott színvonalhoz képest hol áll.A sikeresen megvalósított konferenciának 

tehát az egész régió nyertese lenne,ugyanakkor elősegítené a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolását és fejlesztését,hozzájárulna a 

nemzettudat erősítéséhez,valamint a vajdasági magyarok szülőföldjükön való boldogulásához is.

1101 8421331 0230 583 000 200 000
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számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás 

száma

Sza

kági 

kód

Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása
Forrás 

kód
Szakfeladat

Elszámolási 

egység

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-VA-2 2 298-2-037/2011-2

Nagybecskereki 

Diáksegélyező 

Egyesület

Nagybecsk

erek

Hétvégi fejlesztő óvoda 

működtetése

A Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület 1993 – ban alakult. 1994 – ben megalakítottuk Egyesületünk keretében az első vajdasági magyar Hétvégi 

Óvodát, amely magyar nyelvű óvodák hiányában felkészíti a gyermekeket a magyar nyelvú iskolára. 2009 őszétől hétvégi óvodánk keterén belöl egy 

légopédus is dolgozik a gyermekekkel. Ez a programunk igen sikeresnek mutatkozott és nagy érdeklődést keltett a szülők közt, úgy óvodánk FEJLESZTŐ 

HÉTVÉGI ÓVODÁVÁ alakult ki. Célja a magyar anyanyelvű gyerekek képességeinek továbbfejlesztése, beszédhibák korrigálása, vegyes házasságakból 

származó gyermekek anyanyelvének ápolása. Továbbá is a Plébánia termében működünk. A helység tágas, világos és jól fűtött. Hetente két alkalommal: 

szerdán- 16:00-17:30 ig , és szombaton- 9:00-12:30 ig foglalkozik 4-8 éves korú gyerekekkel egy tanitónő és egy logopédus. A szülők is részt vesznek egyes 

foglalkozásokon. Kellő tanácsokat kapnak , hogyan foglalkozzanak otthon is gyermekükkel. Kezdetben a csoport húsz gyermeket számlált, ez ma már 

NEGYVENRE növekedett. A foglalkozások, szülők tanácsadásai  ingyenesek

111 8421331 0230 456 000 100 000

BGA-11-LB-VA-2 2 299-2-038/2011-2 Népkönyvtár Topolya

Komplex, hagyományőrző és 

kézügyességfejlesztő műhely 5-

10 éves gyerekek részére

Kilencedik éve tartunk rendszeresen gyermekfoglalkozásokat, s az ún. komplex, a hagyományok és népszokások megismertetését, valamint a kézügyesség 

fejlesztését célzó műhelymunkát szorgalmazzuk, amelyben alkalmanként 40-45, öt és 10 év közötti gyermek vesz részt, 4-5 foglalkozásvezető irányításával. 

A foglalkozásokat a fiókkönyvtárainkba is kivisszük, ahol a helybelieket is beavatjuk a munkába, hogy a későbbiekben önállóan folytassák a munkát. 

Foglalkozásainkon kezdetben főként magyar anyanyelvű gyerekek vettek részt, de ma már szívesen látogatják a szerb anyanyelvűek is. Ez jó alkalom, hogy 

megismerkedjenek egymás hagyományaival, de kitérünk a közösséget érintő problémákra is, mint pl. a környezetvédelemre. Fontos eredményünk, hogy a 

több éves szegregálódás után a szerb és a magyar gyerekek ismét örömmel játszanak és tanulnak együtt.Foglalkozásainkat szombatonként tartjuk, a téli és a 

nyári szünetben 1-1 hetes játszótábort szervezünk. Az idei nyári tábor témája a környezetvédelem lesz.

111 8421341 0430 110 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 300-2-039/2011-2 Nyitott Távlatok Szabadka

Kisebbségi jogok és a 

"tolerancia" - oktatóprogram 

középiskolásoknak

A Nyitott Távlatok idén negyedik éve ismét megszervezné a kisebbségi jogokat ismertető műhelyeit Szabadkán.  A két napos oktatás az Európai Unióban 

valamint Szerbiában alkalmazott és elfogadott, a Magyar Nmezeti Tanács által is képviselt kisebbségi jogvédelmi gyakorlatot ismertető és műhelymunkán 

alapuló program.  Az önkéntesség alapján a programban részt vevő szabadkai és más magyar, vajdasági falvak és  városok Szabadkán tanuló középiskolás 

diákok száma 25. A műhelymukán a kisebbségi jogokat ismertető képzés mellett a diákok számára lehetőség nyílik a véleménycserére és ütköztetésre, vitára 

a „tolerancia” valódi értelmezését illetően, tájékoztatást kapnak a szerbiai kisebbségi jogvédelem helyzetéről, megismerik annak a közéletben, kultúrában, 

oktatásban való alkalmazását,  a  különböző autonómia koncepcióka és betekintést nyerhetnek a jog védelemében alkalmazható mechanizmusok 

rendszerébe. Külön figyelmet szentelünk a Magyar Nemzeti Tanács szerepének és elért eredményeinek bemutatására. 

111 8421331 0230 212 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 302-2-041/2011-2
Október 10. Általános 

Iskola -Horgos
Horgos

Multikultúrális tábor 

szervezése,lebonyolitása.

A ,,Bontakozás,,-Horgos honismereti , természetjáró és hagyományörző kreativ tábor.Az idei évben 9-ik alkalommal szervezzük meg magyar nyelvű felsős 

diákok számára.A házigazda horgosi diákok melett a testvériskolák diákjai is részt vesznek mint a tázlári , röszkei és mindszenti (Magyarország) úgy a 

magyarkanizsai , oromhegyesi és a bácskosútfalvi (Szerbia -Vajdaság) iskola képviselői.A táborban mint külön vendégenkét meghivást kapnak a boszniai 

Gradacac tanulói is .A tábor elörelátó résztvevőinek létszáma 75 fő.A tábor helyszine a horgosi általános iskola udvara és épülete , valamint a  Kárász 

Kastély parkja és az ott található medence.Négy kistérség fiataljainak találkozása ez , barátság , ismeretség , honismeret , hagyományőrzés , szokások és 

különböző kreativ játékos foglalkozások céljából.A diákok és pedagógusok is magyar hagyományokat , kulturát , beszédet és általában a Vajdasági 

(Délvidéki)életvitelt, szokásokat ismerik meg.Horgos és környékét járják be, továbbá Magyarkanizsa jellegzetességeit ismerik meg.

111 8421341 0630 450 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 303-2-042/2011-2
Pásztor Vera Bánsági 

Pedagógus Egyesület

Nagykikind

a

10-dik nagykikindai szaleziánus 

oratórium-napközis 

gyermektábor

2011június 27-e és július 1 között immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre Nagykikindán a szaleziánus Oratórium-napközis gyermektábor.A szerte a 

világban nagy népszerűségnek örvendő tábor öt napon át fejlesztő játékokat alkalmazva képzi az óvodás és általános iskolás korú gyerekek társas 

viselkedését,szépérzékét, motorikus,verbális és auditív képességüket.Az idei évben először nyílik majd lehetőség olyan gyermekek fogadására akik szerb 

óvodai közösségbe járnak és itt fog lehetőségük nyílni a magyar nyelv játékos elsajátítására A tábor hosszútávú célja a magyar és egyházi közösségekhez 

való tartozás érzésének erősítése a gyermekeknek élmény, a felnőttek világának pedig igazi értékek átadására alkalmas hely ez a rendezvény melynek hiteles 

mutatója a résztvevők évről évre növekvő száma.

111 8421341 0630 203 320 100 000

BGA-11-LB-VA-2 2 304-2-043/2011-2
Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkör
Óbecse

Gyermekjátékok, népdalok és 

népszokások-akkreditált 

továbbképzés tanítóknak

A Petőfi kultúrkör kiváló együttműködést folytat a községben működő hat általános iskolával, illetve a gyógypedagógiai iskolával is. Minden iskolában magyar 

nyelvű tanítás is folyik, a tanítók a gyermekek magyar identitástudatának megőrzésén munkálkodnak, próbálják a gyermekeknek átadni hagyományainkat, 

kultúránkat. Ezért döntöttük úgy, hogy a VMPE támogatásával, akkreditált képzést szervezünk Gyermekjátékok, népdalok és népszokások címmel. A népi 

gyermekjátékok oktatását Cseszák Korcsik Anikó és Cseszák Balázs tartják, a Budapesti Táncművészeti Főiskola Vajdasági Kihelyezett Tagozatán 

végeztek. Legfőképpen az óbecsei gyermekjátékokat ismertetnék, de a Vajdaság és más tájegységek játékaiból is kapnak ízelítőt a résztvevők. A népdalok 

és népszokások tanítását a topolyai Kisimre Szerda Anna és Kisimre Árpád, a Budapesti Táncművészeti Főiskola okleveles néptánc-oktatói tartják. Dél-

alföldi dalokat illetve szokásokat tanítanak, mint pl:betlehemezés, májusfa állítás, pünkösdölés stb. A célunk, hogy a tanítónők hiteles néphagyományokat és 

népszokásokat sajátítsanak el, így azt a jövő nemzedéknek átadva a vajdasági magyar néphagyományok nem vesznek ki, nem tűnnek el.

1101 8421331 0130 175 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 306-2-045/2011-2
Probitas Civil 

Szervezet
Szabadka

Pályaorientáció a gyakorlatban, 

Észak-Vajdaság-i 

pedagógusok képzése 

(akkreditált program)

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2011. márciusi adatai szerint a munkanélküliek száma Vajdaságben a teljes lakosság közel 21%-a.Ebből legnagyobb 

mértékben (13,15%) a 25-29 éves egyének keresnek munkát,míg a 20-24 évesek 11,40%-a munkanélküli.Képzettségi szint szerint legnagyobb számban 

(26,46%) a 4 éves szakközépiskolával rendelkező fiatalokat érinti a munkanélküliség problémája.Az európai tapasztalak szerint ennek egyik oka a 

képességeiknek nem megfelelő szakirányú képzettség.A Probitas Pályaorinetációs tanácsadásra irányuló akkreditált,24 órás képzése padgógusok számára 

ezen képességek és készségek felmérésének gyakorlati oktatásán alapul.Célunk legalább 15 magyar pedagógus felkészítése Észak-Bácska 4 községéből a 

pályaorientációs technikák alkalmazására az Európában elfogadott,Élethosszig Tartó Tanácsadás-i (LLG) módszerek megismerése által.Legalább 15 Észak-

Bácska-i, magyar nyelven is oktató általános iskola közvetlen,illetve további 15 Észak-Vajdaság-i általános iskola közvetett felkeresésével programunk 

jelentősen hozzájárul a magyar fiatalok egyénenkénti képességeinek megfelelő pályaválasztásához,az Élethosszig Tartó Tanulás (LLL) alapelvének 

népszerűsítéséhez és ezáltal hosszútávon a munkanélküliség csökketéséhez a 20-24 évesek körében.Becsléseink szerint a program legalább 300 magyarul 

tanuló általános iskolást érint Észak-Vajdaság területén azáltal, hogy a pedagógusok a gyakorlatban alkalmazzák az egyéni képességek felmérésén alapuló 

pályaorinetációs tanácsadást.

1101 8421331 0130 562 518 90 000

BGA-11-LB-VA-2 2 307-2-046/2011-2
Prometheus civil 

szervezet
Ada

Tanulmányi kirándulás 

Ópusztaszerre

A történelmi szakköri foglalkozásokon jó lehetőség nyílik arra, hogy egy-egy generáció érdeklődő és tehetséges tanulói olyan ismeretekkel és készségekkel 

gyarapodjanak, amelyekre az alapoktatásban nincs lehetőség. A történelmi ismeretek bővítése és elmélyítése, segít gyökereink felkutatásában. Megadja a 

választ arra a kérdésre, hogy hol vagyunk és és ez mire kötelez bennünket. A tanulmányi kirándulást, történelmi múltunk jobb megismerése érdekében 

tennénk. Elképzeléseink szerint a tehetséges tanulók kiemelésével és plusz foglalkozásokkal hozzájárulhatunk térségünk kulturális majd gazdasági 

gyarapodásához és így esélyt látunk a szülőföldünkön való megmaradásra.

111 8421341 0630 225 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 308-2-047/2011-2
Rákóczi Szövetség - 

Magyarkanizsa

Magyarkani

zsa

Történelem verseny 

szervezése általános iskolás 

diákoknak a hunyadiakról. 

Magyarkanizsán történelem versenyt szervezünk 2011.július 10-én. A versenyen általános iskolás diákok vesznek részt. Téma: a hunyadiak kora. A 

versenyen 12, három fős csapat vesz részt. Célunk, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék Magyarország XV. századi történelmét és ezzel is erősödjön 

nemzeti identitásuk. A verseny és az azt megelőző felkészülés hiánypótló, hiszen a tantervben nem szerepel elég nagy terjedelemben ez a magyar és a 

szomszédos népek történelmének meghatározó időszaka. A versenyzők szóban és írásban mérik össze tudásukat. 

111 8421341 0430 140 000 70 000
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BGA-11-LB-VA-2 2 310-2-049/2011-2

Regionális Szakmai 

Pedagógus-

továbbképző Központ, 

Magyarkanizsa

Magyarkani

zsa

Pedagógusok továbbképzése - 

a magyar néphagyományok  

oktatása

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ egyik kiemelt feladata,hogy felkarolja azokat a pedagógusokat,szakembereket, akik 

programokat állítanak össze, és szerzőként, képzőként képzéseket tartanak a vajdasági magyar pedagógusok számára.Célunk a programok akkreditációja, 

melyre az év utolsó 3 hónapjában kerül sor. Ezt megelőzően a megfogalmazott tartalmakat és célokat kísérleti műhelyek beindításával kívánjuk tökéletesíteni. 

Erre agusztus hónapban kerül sor Magyarkanizsán. A programcsomag a magyar történelem, néphagyományok, kulturális értékek megismertetését, 

elsajátítását,elmélyítését kívánja a legmagasabb szintű szakmai - tudományos szempontok mentén átadni, áthidalva azt a tantervi űrt, mely nem a megfelelő 

szinten ismeri fel a hagyományápolás fontosságát a magyar tannyelvű oktatási intézmények tevékenységében.A pályázat tárgya a néphagyományokra, mint 

kiemelt jelentőségű területre összpontosít. 

1101 8421331 0130 600 000 90 000

BGA-11-LB-VA-2 2 311-2-050/2011-2

Regionális Szakmai 

Pedagógus-

továbbképző Központ, 

Magyarkanizsa

Magyarkani

zsa

Pedagógusok továbbképzése 

magyar nyelven a Tisza-menti 

régióban

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ folyamatosan együttműködik a Tisza-menti régió oktatási intézményeivel, és 

elsődleges célja a régió tanügyi dolgozóinak szakmai továbbképzése. A továbbképzések Központunkban biztosítják a folyamatos szakmai megújulást, az 

ismeretek elmélyítését. Gyakran hívunk magyarországi előadókat, hogy kapcsolatban legyünk az anyaországi pedagógiai tartalmakkal.A szerbiai 

szakemberek előadásait pedig minden alkalommal magyar nyelvre fordítjuk. Így érjük el, hogy a magyar nyelven tanító pedagógusok szakmailag, 

anyanyelvükön képezzék magukat.Pályázatunk pénzügyi terve kitér a folyamatos pedagógus-továbbképzési progarmok szervezési költségeire, melynek 

jelentős részét az előadók tiszteletdíjja, valamint a fordítási költségek képezik. 

1101 8421331 0130 600 000 100 000

BGA-11-LB-VA-2 2 312-2-051/2011-2
Sonja Marinković 

Általános Iskola

Nagybecsk

erek

Magyar órák, játékos 

foglalkozások szerb óvodából 

magyar iskolába íratkozó 

gyerekeknek.

Nagybecskereken már csak a mi iskolánkban folyik magyar nyelven az oktatás. Az idei iskolaévben városunk területén minden óvodában, ahol nincs magyar 

csoport (számszerint 19-ben) felkínáltuk, hogy a gyerekeknek magyar nyelvű 30 perces foglalkozásokat tartunk hetente kétszer. Ezt közel 200-an igényelték. 

Annak érdekéban, hogy a szerb óvodába járó magyar gyökerű gyerekek szüleit meggyőzzük, hogy a magyar nyelvű oktatás mellett döntsenek, 

továbbfejlesztenénk ezt a projektet. Iskolánkban foglalkozásokat tervezünk a gyerekeknek, akik ismerik a magyar nyelvet annyira, hogy magyar iskolába 

írathatók. Mivel ők nem részesültek magyar nyelvű  iskolai előkészítő programban, ezt a hiányt szeretnénk pótlni. Nyáron intenzívebben, júniusban és 

augusztusban öt-öt egymást követő munkanapon, szeptembertől februárig pedig hétvégén tartanánk ezeket a játékos foglalkozásokat. Reméljük, hogy 

meggátolhatjuk, illetve lassíthatjuk a szórványt leginkább fenyegető beolvadást.

112 8421341 0631 308 550 150 000

BGA-11-LB-VA-2 2 313-2-052/2011-2

St. Longinus Középkori 

Hagyományőrző 

Egyesület

Zenta

"Őseink csillagösvénye" 

történelmi tábor 2011.07.31-

2011.08.07

A Szent Longinus K. H. E. negyedik éve szervezi meg az "Őseink csillagösvénye" néven futó történelmi tábort. A tábor időtartama egy hét, ami alatt 60 

gyermeket tudunk fogadni, teljes ellátással és programokkal. A táborlakók 10 - 16 évesek. A tábor része a napi 4-szeri étkezés, délelött és délután csoportos 

foglalkozások, valamint történelmi előadások és egy kirándulás Vajdaság valamely történelmi színhelyére, amely az idei évben Szendrő vára . Minden évben 

más korszakot ölel fel a program, az idén a XIV-XVI. század , Hunyadiak kora és történelme lesz a téma. A csoportos foglalkozásokon a gyerekek 

megtanulják hogyan élt a középkor embere, megismerkedik a fegyvereivel, szokásaival és történelmével is. Nyolc csoportvezető és húsz fős szervezői gárda 

vezeti a foglalkozásokat és segít a gyerekeknek a kézműves foglalkozásokban is. A tábornak egy tanya ad helyet, ahol biztosítva vannak a higiéniai 

feltételek, a gyerekek pedig sátrakban vannak elszállásolva.

111 8421341 0630 299 000 100 000

BGA-11-LB-VA-2 2 315-2-054/2011-2
Szabadidő-szervezők 

Egyesülete

Bácskossut

hfalva

A 7. Téli Ifjúsági Képzés (TIK) 

megszervezése

Idén inmáron 7 éve szervezzük meg a Téli Ifjúsági Képzést, amely a nyári ifjúsági képzőtáborunk (Kamasztábor) a körülményeknek megfelelően átalakított 

téli megoldása. A résztvevők vajdaság egész területéről érkeznek.

A rendezvény célja, hogy a nem iskolai módszerekkel lehetőséget biztosítson a fiatalok (téli) szünidei képzésére. Külön figyelmet fordítunk a fiatalok egyéni 

fejlődésére, identitásuk alakulásának segítésére, sajátmaguk mélyebb megismerésére.

Minden évben más, és más témát dolgozunk fel a fiatalokkal. Az elmúlt évek során elsajátíthatták a projektszervezés alapjait, önismereti képzésen vehettek 

részt, megismerkethettek az animáció alapjaival és tanulhattak a játékvezetésről is...

Meggyőződésünk, hogy a képzés ösztönzi a fiatalokat az aktív cselekvésre! Motiválja őket a tenniakarásra és a közösségi tevékenységek végzésére! 

Fontosnak tartjuk, hogy minden lehetőséget kihasználjunk arra, hogy egy olyan utánpótálst tudjunk kinevelni a vajdasági fiatalok közzül, akik tudnak is és 

akarnak is tenni a saját és a közösségük jövőjéért!

111 8421331 0630 170 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 318-2-057/2011-2
Szabadkai Műszaki 

Szakfőiskola
Szabadka

Részvétel a magyarországi 

Tudományos Diákköri 

Konferencián

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény Vajdaságban, ahol teljes körű magyar oktatás valósul meg a műszaki 

tudományok területén. Az intézmény kulcsfontosságú szerepet tölt be az itt élő magyar kisebbség mérnöki utánpótlásának biztosításában. Az Óbudai 

Egyetemmel történő sikeres együttműködés gyümölcse, hogy a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola hallgatóinak az idei évben is lehetősége nyílik, hogy részt 

vegyenek és bízonyítsanak a magyarországon megrendezésre keülő tudományos diákköri konferencián (TDK). A rendezvényen való szereplés hozzájárúl a 

főiskolán tanuló magyarajkú diákok szakmai előrelépéséhez és ugyancsak erősíti a nemzeti összetartozást a hallgatók körében. Ezért kiemelten fontosnak 

tartjuk hallgatóinkat ösztönözni arra, hogy minnél nagyobb számban jelentkezzenek a magyarországi TDK-ra.

1101 8421331 0130 325 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 319-2-058/2011-2

Szociális Központ - 

"Fészek" Napközi, 

Magyarkanizsa

Magyarkani

zsa
Fészek Nyári Tábor

A Fészek Nyári Tábor megtartásának helyszíne Tóthfalu, ahol természetes, kellemes, otthonos környezetben lesz biztosítva a gyermekek részére a 

szálláshely, étkezés, tisztálkodás és a különböző foglalkozások. A 7 napig tartó táborban a társadalom peremén, nehéz körülmények között élő, szociálisan 

hátrányos helyzetű magyar anyanyelvű családok gyermekeinek (7 – 14 éves korig) a következő foglalkozások lesznek biztosítva: magyar mondák és 

népmesék feldolgozása, magyar népdal és néptánc tanulása, népi hímzés megtanulása, magyar történelmi előadások és vetélkedők, kézműves 

foglalkozások, önismereti, személyiség fejlesztő programok. A táborban részt vevő 20 gyermeknek napi három étkezés és uzsonna lesz biztosítva. A 

gyermekekkel pedagógus és szociális munkás foglalkozik.

111 8421341 0630 575 120 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 320-2-059/2011-2

Temerini 

Múzeumbarátok 

Egyesülete

Temerin

Helytörténeti vetélkedő a 

temerini magyar általános 

iskolások részvételével

A 2011-es évben hetedik alkalommal kerül megrendezésre Temerinben az a helytörténeti vetélkedő, amely a temerini Illés-napi ünnepségsorozat keretében 

nyújt lehetőséget a helyi általános iskolák magyar ajkú diákjainak a település és a régió történetével való ismerkedésre. A vetélkedő szervezője a Temerini 

Múzeumbarátok Egyesülete, mint a a helyi történészeket és történelem iránt érteklődőket összefogó szervezet. A vetélkedőn 3 fős csapatokban 

versenyeznek a helyi általános iskolák ötödik, hatodik és hetedik osztályos diákjai. Az idei vetélkedő a település történetével, a helyi plébánia történetével, 

valamint a gazdag helyi népi hiedelemvilággal, népszokásokkal foglalkozik. A diákok előre kiosztott, a témát feldolgozó anyagból készülnek a versenyre, 

valamint felkészítő foglalkozásokon is részt vesznek. A verseny célja, hogy a tanulóknak lehetőséget nyújtsunk arra, hogy megismerkedjenek a szűkebb 

közösség történetével, amely sajnos leginkább kimarad a rendes iskolai tananyagból. Az eddigi tapasztalatok megmutatták, hogy a diákok szívesen 

foglalkoznak helytörténettel, és a hozzájuk közel álló témák megismerése nagyban hozzájárul a nemzeti és helyi identitástudatuk kialakulásához és 

megőrzéséhez.

111 8421341 0430 120 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 321-2-060/2011-2
Torontál 

Cserkészkörzet

Nagybecsk

erek

Cserkészvezetőképző-tábor 

levezetése és a cserkész 

nevelő módszer 

népszerűsítése

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetségen belül a Torontál Cserkészkörzet cserkészvezető képző tábort szervez és vezet. Ma is fontos nevelői módszer a 

cserkészet, mert gyerekekből és fiatalokból egyaránt a pozitív értékeket hozza elő és megerősíti azokat. A jól képzett vezetők sikeresebben nevelik a 

gyermekeket és saját fejlődésükre is többet áldoznak. Az Isten, haza és embertárs szeretet mellett nagy hangsúlyt fektetünk a magyarságismeretre és az 

ökológiára. Ezért van szükségünk vezetőképzésre és a cserkészet népszerűsítésére. Erre kérünk támogatást. Előre is köszönjük. 

111 8421391 0630 595 560 70 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-2 2 322-2-061/2011-2

Újvidéki Egyetem, 

Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar 

Szabadka

Szabadka

Az 5. Évkönyv műszaki 

szerkesztése és nyomtatási 

költsége a folytonosság 

érdekében

Egy egyetemi Évkönyv sok esetben magán hordozza a szakmai heterogenitás és a többrétűség jegyeit, melyek megkülönböztetik, pl. egy múzeumi 

évkönyvfélétől, amely konkrétabb tematikus elvek szerint összeállított kötet. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar folytatólagosan immár ötödik alkalommal 

adja ki az Évkönyvét. Ezzel lehetőséget ad a tanárai számára, hogy megjelentessék kutatásaikat, tanulmányaikat, illetve a tehetséges hallgatóknak is biztosítja 

az eredményes szakdolgozataik publikálását. Az Évkönyv hasznosulása a Vajdaság szerte eredményes, mert eljuttatjuk a magyar érdekeltségű iskolák 

könyvtárainak, beleértve a szórványt is. A pedagógusok tájékozódni tudnak a Kar életéről és tevékenységéről, valamint hasznos tanácsokat kapnak a 

gyakorlati tanítási munkához, a magyar oktatás identitásmegőrző szerepéről.

1101 8421331 0130 170 000 130 000

BGA-11-LB-VA-2 2 323-2-062/2011-2
Vajdasági Magyar 

Diákszövetség
Szabadka

X. 1BIZTOS ÁLTALÁNOS 

MÜVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

A X.1 BIZTOS Á.M.V. céllal,hogy megmutassuk játékosan is lehet tanulni.a Program célja,hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a tanulás és a tudásszerzés 

iránt.Úgy érezzük,hogy e versennyel motiváltuk a diákokat a tanulásra,hiszen sokszor olyan diákok is bekerülnek,akiknek nem a legjobban az iskolai 

eredményük.A program helyszíne a 8 középiskola,illetve a döntő a Népkör MMK termében zajlik évek óta.A program selejtezőteszt összeállításával 

kezdődik.A selejtezőteszt kitöltése írásban történik,melyet eljuttatunk minden magyar középiskoláshoz,ami kb. 2300 diákot tesz ki.A tesztek javítása közben 

elkezdődik az elődöntők szervezése,melynek a középiskolák a helyszínei.Ide a 2300 diákból összesen 128 kerül be,vagyis minden iskolából 4 elsős,4 

másodikos,4 harmadikos és 4 negyedikes.A fiatalok saját korosztályukkal versenyeznek szóban.Az iskolánkénti 16 diákból összesen 4 kerül be a 

döntőbe,mely már nyilvános.A döntőn 1 elsős,1 másodikos,1 harmadikos és 1 negyedikes versenyzik iskolánként,vagyis összesen 32-en.A döntőn színész a 

műsorvezető.Kérdéseket tanárok állítják össze.Háromtagú szakzsűri is jelen van.Vetélkedő nyertesei cégek ajándékát kapják,illetve a győztes iskola a 

Vándorserleget.

111 8421341 0430 590 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 324-2-063/2011-2
Vajdasági Magyar 

Felsőoktatási Kollégium
Újvidék

Közösségi képzési programok 

a Tudósklubban

A Felsőoktatási Kollégium  működési alapja egy ösztöndíjazási rendszer, mely 3 éves ciklusokra tagolódik. A kollégisták állandó létszáma 30, velük 30 tutor 

foglalkozik 3 évig. Az idén a 8. nemzetéket búcsúztatjuk, ballagási ünnepséget szervezünk és bibliográfiai füzetet jelentetünk meg, majd októberben 

felvesszük a 11. nemzedéket. A Tudósklubban évek óta felsőoktatási elitképzés folyik és mint felsőoktatási tudományos és közösségi műhely, a ballagási 

ünnepség mellett programjai között szerepel és nagy népszerűségnek örvend a már évek óta megrendezésre kerülő tematikus filmciklus vitatribünnel. Az 

egyéni képzés mellett a kollégisták tanév közben közös eseményeken vesznek részt (képzési program, tanfolyam, előadások, tudományos műhelymunka), 

amelyek a kollégiumnak mint szellemi műhelynek az egységét hivatottak megteremteni. Magyar egyetem híján égetően fontosnak tartjuk, hogy rendelkezzünk 

egy felsőoktatási központtal, mely hallgatók és tanárok számára közös tevékenységi formák megvalósítására ad lehetőséget. Mellékeljük a 2011-es 

eseménynaptárat.

1101 8421331 0130 259 000 120 000

BGA-11-LB-VA-2 2 325-2-064/2011-2
Vajdasági Magyar 

Helytörténeti Társaság
Bajmok

A nyári helytörténeti tábor 

résztámogatása

Az egyesület a nyár folyamán 30 általános és középiskolás részére augusztus elején nyári helytörténeti tábort szervez Tóthfaluban, az ottani konviktusban. E 

pályázatunk célja, hogy a Cím résztámogatásban részesítse e rendezvényt. A táborozás 5 napos lesz, három nevelővel és 5 előadóval. 111 8421341 0630 580 500 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 326-2-065/2011-2
Vajdasági Magyar 

Ifjúság
Szabadka Manók műhely

A Vajdasági Magyar Ifjúság (VMI) 2007-ben döntött úgy, hogy nagyobb figyelmet szentel a 10-13 éves korosztálynak és aktív részese lesz a következő 

generáció kinevelésének. A cél megvalósítása érdekében a VMI létrehozta a Manók műhelyt, mely szombatonként és szünidőben Szabadkán különböző 

kreatív foglalkozásokat tart 10-13 éves gyerekeknek. A csoportnak mintegy 25 állandó visszatérő tagja van. A foglalkozásokat 2 pedagógus vezeti. A kreatív 

foglalkozások mellett hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek megismerjék Szabadka épített és kulturális örökségét, ezért időről időre különböző 

intézményekbe (könyvtár, múzeum, városháza, stb.) is szervezünk számukra látogatást. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minőségesen töltsék 

szombatjaikat, a műhely is ezt a célt szolgálja. Az első év sikereit és tapasztalatait szem előtt tartva 2011-ben Szabadka mellett Zomborban, Topolyán, 

Székelykevén, Múzslyán és Zentán szeretnénk elindítani hasonló csoportokat.

111 8421341 0630 482 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 328-2-067/2011-2

Vajdasági Magyar 

Népművészeti és 

Közművelődési 

Központ

Újvidék A Gyermekház nyári tábora

A táborban a gyerekekek a kreatív és konstruktív nyári időtöltés mellett játékos foglalkozásokon vesznek részt, ahol előtérbe kerül a magyar nyelv és a 

magyar kultúra megerősítése. Az első osztályba induló gyerekek intenzív felkészítést kapnak az iskolára szakképzett pedagógusok vezetésével, nagy 

hangsúlyt fektetve a magyar nyelv használatára, különösen azoknál a gyermekeknél, akiknek az anyanyelve nem a magyar, de magyar osztályba íratkoztak 

be. Az iskolásoknál pedig az iskolára hangolódás keretében sor kerül a nyári házi olvasmány feldolgozására és a nyári feladatok elvégzésére is, közben sok 

játékra is lehetőség lesz. Egy-egy csoportban 20 gyermeket fogadunk. Mindkét csoporttal egy vidéki kirándulást tervezünk, a Palicsi Állatkerbe. A tábor része 

az Magyar oktatás Újvidéken elnevezésű projektumnak, melyet a Vajdasági Pedagógiai Intézet és az Újvidéki Módszertani Központ vezetnek. Napi program: 

8.30-9 gyülekező; 9-10.30 levegőzés, mozgásos játékok a szabadban; 10.30-11 tízórai; 11-12 első foglalkozás; 12-12.45 ebéd, pihenő; 12.45-13.30 mese; 

13.30-14.30 második foglalkozás

14.30-15.30 harmadik foglalkozás; 15.30 uzsonna; 16.00 hazamenetel

111 8421341 0630 600 000 100 000

BGA-11-LB-VA-2 2 330-2-069/2011-2
Vajdasági Módszertani 

Központ
Szabadka Oktatási hírfigyelő

Az Új Kép folyóirat 1997 óta jelenik meg nyomtatásban, illetve internetes protálja mai formájában 2009 óta áll a pedagógus közösség rendelkezésére. Célja, 

hogy tájékoztasson az oktatási-nevelési aktualitásokról, történésekről, publikálási lehetőséget biztosítson hazai és külföldi szakemberek, gyakorló 

pedagógusok szakmai-módszertani írásainak, illetve mindezt eljuttassa a célközönséghez évente két nyomtatott duplaszám és a honlap által, hozzájáruljon az 

oktatásügyi dolgozók tájékozottságának és tudásának naprakészen tartásához. Honlapunk látogatottsága folyamatosan nő, ma átlagosan naponta 50 egyedi 

látogató több mint 5 percet tölt el az oldalunkon. Mivel más médiumokban is számos oktatással kapcsolatos hír, elemzés stb. kerül közlésre, 

szerkesztőségünk szükségesnek látta egy oktatási hírfigyelő beindítását, amely napi rendszerességgel szemlézi a régió oktatási híreit. Ez segít abban, hogy 

az oktatással kapcsolatos hírek ne sikkadjonak el a sok más hír között, valamint visszakereshetővé és tagoltabbá teszi a régió oktatási híreit. Ehhez a napi 

munkát igénylő feladathoz kérünk most segítséget.

1101 8421331 0130 555 000 100 000

BGA-11-LB-VA-2 2 331-2-070/2011-2
Vajdasági Módszertani 

Központ
Szabadka

A Tantárgyháló verseny első 

két fordulójának lebonyolítása

Az Új Kép pedagógiai folyóirat 14. alkalommal hirdette meg a Tantárgyháló tanulmányi versenyt, amelyen általános- és középiskolás diákok vesznek részt. A 

pályázat célja ösztönözni a tanulókat a tudományok/tantárgyak, fogalmak, jelenségek, események közötti összefüggések felfedezésére és megismerésére, az 

interdiszciplináris, kutatójellegű munkára, a tanulmányírás, valamint előadói készségeik gyakorlására, fejlesztésére. A sikeres részvétel megkívánja a tanuló és 

a mentor, illetve a konzultáns szaktanárok közeli együttműködését. A pályázatokat egy 10 fős szaktanár-bizottság bírálja el. A verseny egy több hónapos 

folyamat, amely két fordulót és egy zárórendezvényt foglal magába. A fordulókban összesen 42 pályázat verseng, 65 diák és 60 mentor vesz részt. A 

döntőre 15 pályamunka szerzőit és mentoraikat hívjuk meg. A nyilvánosságot és a célcsoportot a sajtó, honlapjaink és más internetes portálok, valamint 

emailek és hírlevél által értesítjük. A versenynek az idén még nem sikerült anyagi fedezetet biztosítani, ehhez kérjük a támogatást.

111 8421331 0230 405 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 333-2-072/2011-2
Vajdasági 

Tehetségsegítő Tanács
Szabadka

A Vajdasági Tehetségsegítő 

Tanács működése

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács 2010. novemberében alakult azzal a céllal, hogy a Vajdaságban működő tehetségpontok (melyek intézményhez, 

egyesülethez kötődnek) munkáját hálózatba kötve koordinálja. A Szövetség célja a tehetségek felismerése, kiválasztása, a hazai tehetségsegítő munka 

együttműködésének elősegítése. Bekapcsolódni a Nemzeti tehetségprogramba, képézések, konferenciák formájában. Nagyon sok szakmai tudás szerzésére 

van lehetőség egy-egy nemzetközi konferencián, melynek ismereteit be lehet építeni a vajdasági tehetségsegítő munkába. A Tanács szervezési munkával 

foglalkozik, szakmai partneri kapcsolatokat épít. A szülőkkel való együttműködés, tanácsadás is a feladatai közé sorolható. A Tanácsnak 6 alapító tagja van 

és negyedévenként összeül az elnökség.

111 8421331 0230 504 000 70 000

2011. 07. 14.
7



Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi vajdasági 

nyílt pályázat támogatottairól
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(Ft)

BGA-11-LB-VA-2 2 334-2-073/2011-2 Vecsera Sándor MME Palánka

Rendezvény költségek, az 

elemi iskola tanulóinak 

anyanyelvoktatása.

Az elemi iskola tanulói anyanyelvoktatásban részesülnek, mivel nincs magyarnyelvű oktatás Palánkán. Igy tudjuk a szórványban fiataljaink  magyar nyelv 

szellemében maradásukat és fejlesztésüket fenntartani. Ezzel jár a számos összekötő tevékenység is, amelyet a többi magyarlakta területen gyakorolunk. 

Emellett a gyermekeket fölkészítjük a különböző rendezvényeken való részvételre, közös kirándulásokat szervezünk más iskolák magyar tagozataival, 

különböző oktatási műhelyeket szervezünk, s mindennek a célja a magyar nyelv ápolása élő, egymás közti beszélgetéssel. 2010 Szeptember óta az 

anyanyelvápolást megszerveztük Tóvároson is, ahol 18 gyerek jár órákra. Szükségünk van közös órákat meg fellépéseket szervezni, és ezért a fuvarozási 

költségeink nagyobbak. A Karácsonyt és a Mikulást is együtt ünnepeljük és kb. 60-70 gyermekre számítunk. Hagyományosan megszervezzük a gyermek 

jelmez bált is. Mivel az oktatótanárunk Újvidékről jár, szükségünk van tiszteletdijra meg úti költségre is.

112 8421331 0231 340 000 100 000

BGA-11-LB-VA-2 2 335-2-074/2011-2

Wagner Alapítvány a 

Tóthfaluban magyarul 

tanuló tehetségeknek

Tóthfalu

Útitárs tehetséggondozó nyári 

tábor 8-16 éves diákok részére 

(történelem, irodalom, zene)

Az idén ünnepli az Útitárs nyári tehetséggondozó tábor tizenötödik évfordulóját. Ebben az évben három jeles eseményre összpontosítunk: a 2011. év a 

Család Éve, 200 éve született Liszt Ferenc és 2011-ben emlékezünk Kosztolányi Dezső halálának 75. évfordulójára. Ezeknek függvényében a tábor 

keretében lesz történelmi, irodalmi és zene tematikus nap. Az élménypedagógia mindvégig fontos szerepet fog kapni a tábor alatt, mely gazdag interaktív 

foglalkozásban fog megnyilvánulni. A gyermekek fizikai kísérleteket végeznek, majd Kosztolányi után rímet faragnak és a tájházban kenyérlángost sütnek. A 

tapasztalati tanulást helyezzük előtérbe, mert valjuk, hogy ez az egyik leghatékonyabb módja az oktatásnak és szeretnénk minél szélesebb körű 

ismeretanyaggal megajándékozni a táborlakókat.

111 8421341 0630 600 000 70 000

BGA-11-LB-VA-2 2 337-2-076/2011-2 Zentai Gimnázium Zenta
A Zentai Gimnázium 

taneszközeinek modernizálása

Az idén 135. évét ünneplő Zentai Gimnázium 20 tagozattal működik, amelyből 5 tagozaton társadalmi-nyelvi program alapján folyik az oktatás. 

Intézményünkben sajnos nagyon kevés tanterem számítógéppel felszerelt, így az nyelvi (anyanyelv, idegen nyelv) oktatásban sincs lehetőségük kollégáinknak  

számítógépet használni. Ezért lenne szükség arra, hogy egy-egy szakaktívának legyen számítógépe.
1101 8421331 0230 599 966 150 000

BGA-11-LB-VA-2 2 339-2-078/2011-2 Zentai Gimnázium Zenta

A Zentai Gimnázium 135 éves 

fennállása alkalmából 

szervezett ünnepség 

társfinanszírozása

Zenta város és a Tiszavidék legrégebbi középfokú oktatási itézménye a Zentai Gimnázium, melyet 1876-ban alapítottak. Iskolánk 135 éves jubileumát 2011. 

október 5-én ünnepeljük. Az ünnepség keretein belül ünnepi akadémiát, valamint Liszt- és Erkel-estet szervezünk budapesti és szabadkai művészek 

közreműködésével. Intézményünket idén a Magyar Nemzeti Tanács a délvidéki magyarság számára kiemelt fontosságú intézménnyé nyilvánította. A jubileum 

méltó megünnepéséhez testvériskoláink képviselőit, a szerbiai és magyarországi közélet kiválóságait is szeretnénk meghívni, valamint számítunk az 

egyházak képviselőinek részvételére is.

111 8421341 0430 300 000 250 000

BGA-11-LB-VA-3 3 341-3-001/2011-2 Adai Dobosok Klubja Ada
A II. Talentum Fesztivál 

megszervezése

A II. Talentum Fesztivál megszervezésének fő célja, annak a hosszú évek tapasztalatai által igazolt társadalmi jelenség  módosítása, miszerint a vajdasági 

magyar fiatalok nem tudnak megfelelő mértékű teret kapni arra, hogy szélesebb nyilvánosság előtt is bemutatkozhassanak. A hagyományteremtő szándékkal, 

a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával megszervezett I. Talentum Fesztivál azon tehetséges fiataloknak kívánt teret biztosítani, akik a hazai vagy a 

nemzetközi színtéren sikereket értek el, öregbítve ezáltal városunk és térségünk hírnevét, annak érdekében, hogy a nagyszabású program keretében 

mutassák be produkcióikat egyrészt a helyi közönségnek, másrészt a média segítségével az egész délvidéki magyar közösségnek. A gála keretében a 

résztvevők több külön erre az alkalomra elkészített közös produkciót is bemutattak, de meghívtunk néhány városunkból elszármazott neves vendéget is, 

példaképekként állítva őket a fiatalok elé, bizonyítva számukra, érdemes küzdeni a személyes és a közösségi sikerekért is. A rendezvény sikere egyértelműen 

bizonyította annak létjogosultságát, ezért szeretnénk újra megszervezni, hagyományt teremtve a kimagasló eredményeket elérő fiatalok 

tehetségfesztiváljából.  

111 8421341 0430 240 000 150 000

BGA-11-LB-VA-3 3 342-3-002/2011-2
Adorján Művelődési 

Egyesület
Adorján

 Népszokások felelevenítése – 

Karácsonyi szokások

A program célja hagyományápoló – karácsonyi szokások bemutatása: énekek, ételek, vallási szokások, játékok, babonák – rendezvény megtartása Adorján 

településen, 2011. november 27-én. A népi kultúra emlékei lassan kikopnak mindennapjainkból.  Ezt megakadályozandó, az Egyesület célja, hogy a vidékre 

jellemző vallási ünnepkörökhöz tartozó régi szokásokat felelevenítse, ápolja és őrizze. Az egy napos rendezvény keretében a résztvevők: karácsonyi 

szokásokat mutatnak be és az ünnepkörhöz tartozó tárgyak és ételek készülnek. Célcsoport: az adorjáni általános iskola tanulói, az adorjáni, kispiaci, 

magyarkanizsai, felsőhegyi és oromi művelődési egyesületek tagjai és Adorján település lakosai. Az 1 napos rendezvényen részt vevők tervezett létszáma: 

80 fő. Várt eredmények: a vidékre jellemző karácsonyi ünnepkörhöz tartozó szokások ápolása, a régi hagyományok újjáélesztése és megőrzése, általános 

iskolások bevonása a helyi szokások megőrzésébe, tárgyi és szellemi emlékek bemutatása, a jeles napokhoz kapcsolódó szokások  megismertetése a 

gyerekekkel, a vajdasági magyar népi és keresztény kultúrájának a megőrzése és gondozása.

111 8421341 0430 285 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 343-3-003/2011-2
Ady Endre Művelődési 

Központ

Bácskossut

hfalva

Az egyesület hagyományőrző 

néptánccsoportok fellépési 

költségeinek résztámogatása 

A pályázat célja az egyesület néptánc szakosztályainak utazási költségeinek biztosítása. A néptánc szakosztály az egyesület legtömegesebb szakosztálya 

megalakulása óta, ahol öt korosztálynak megfelelően öt csoportban (Bokréta, Cimborák, Vadvirág, Nosztalgia, Aranykalász) foglalkoznak a táncosokkal, akik 

a 5 éves gyerekektől a nyugdíjas korosztályig mindenkit felölel.  Az állandó foglalkozásoknak és folyamatos utánpótlásnak köszönhetően a Cimborák és 

Vadvirág csoportok a legeredményesebbek, akik ennek köszönhetően több elismerést is kaptak (Kőketánc: Bokréta bronz, Cimborák arany minősítést 

kaptak). Az egyesület emellett gazdag kulturális kapcsolatokat ápol a Kárpát-medence magyar településeivel és egyesületeivel (Karcag, Jászkisér, Szeged, 

Hercegszöllős, Szatmár, Laskó, Lenva,  Becse, Topolya). Várható eredmény: a tánccsoportok eltudnak jutni a helyi és nemzetközi szemlékre, valamint 

fesztiválokra, ápolva ezzel is hagyományainkat, bemutatva vajdaság hagyományait. 

111 8421341 0430 400 000 200 000

BGA-11-LB-VA-3 3 345-3-005/2011-2
Ady Endre Művelődési 

Központ

Bćcskossut

hfalva

eszközbeszerzés 

hagyományápoló kézműves 

foglalkozásokhoz

Az MNT döntése szerint kiemelt fontosságú rendezvény a 19 éve létező Nyári Táborok, aminek keretében tartjuk a 12. Játéktábort, a 8. Kamasztábort és a 

19. MIT-tábort. Az aktív szabadidő-foglakozásokhoz eszközök és kellékek kellenek: gyöngyök, fonalak, papír, ragasztók, festékek, ollók, kések, labdák, 

kendők, kötelek… Ezek egy része több alkalommal is használható. A kézműves foglalkozásokat és a játékokat hozzáértő animátorok vezetik. Célcsoport: a 

Nyári Táborok három váltásának résztvevői, 450-500 általános iskolás vajdasági magyar gyerek. Cél: a táborok ideje alatt a résztvevők ismerjék meg a 

tárgyalkotás technikáit, készítsenek és díszítsenek tárgyakat, játszanak hasznos és nevelő hatású játékokat. Hatás: a gyerekek fejlesztik kézügyességüket és 

kreativitásukat, megismerik a magyar népi kézművesség alapjait, a játékok hatására fejlesztik készségeiket és új ismeretekre tesznek szert. Ezáltal a 

táboraink továbbra is vonzóak lesznek és a vajdasági gyerekek épülését szolgálják.

111 8421341 0630 400 000 150 000

BGA-11-LB-VA-3 3 348-3-008/2011-2

Aracs 

Hagyományápoló 

Társaság

Torda

13-ik aracsi Emlékünnepség a 

Pusztatemplomnál, elő és 

utómunkálatokkal.

A tordai Aracs Hagyományápoló Társaság az idén 13-ik alkalommal rendezi meg az aracsi Emléknapi ünnepséget szentmisével,hagyományőrző magyar 

művelődési műsorral.Az ünnepség 2o11.o7.3o. 16 órakor lesz megtartva az aracsi Pusztatemplomnál, rossz idő esetén a tordai templomban. Az ünnepség 

előkészületére 5 egéssz napos és több félnapos munkaakciót szervezünk.Az ünnepség után még tíz munkaakciót szervezünk.Az ünnepségen vendégeink 

lesznek testvértelepüléseink küldöttségei,művelődési egyesületei (Tiszaalpár,Bihartorda,Aranyostorda,Pacsér,Balástya). A művelődési műsorban részt 

vesznek még az Aracs Hagyományápoló Társaság tagjai és a törökbecsei templomi énekkar.Az ünnepségen több száz vendég lesz a környező magyarlakta 

falvakból, Vajdaság minden részéről,Romániából és az anyaországból. Ennek a rendezvénynek a célja az aracsi Pusztatemplom megismertetése,magyar 

kultúránk és testvértelepülési kapcsolataink ápolása.Az ünnepségről közvetít a Duna TV,Pannon TV és az újvidéki TV és valamennyi írott média. Az Aracs 

Társaság tagjai egéssz évben kilátogatnak felügyelni a Pusztatemplomhoz és turistacsoportokat fogadnak alkalmi műsorral.

111 8421341 0430 285 000 100 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-3 3 349-3-009/2011-2
Aranykalász 

Művelődési Egyesület
Völgyes 20. Aratóünnepség

A völgyesi Aranykalász Művelődési Egyesület idén rendezi meg jubiláris 20. Aratóünnepségét. A rendezvényt két naposra tervezik, július 9-10-ére. Ez egyben 

hagyományápoló jellegű rendezvény. A rendezvény színvonalát emeli a festők részvétele, akik Utrináról, Becséről és Törökkanizsáról jönnek és megörökítik 

az ünnepséget. A rendezvény tiszteletére meghívják a Tanyaszínházat is. Kiállítást szerveznek a régi arató eszközökből a művelődési otthon udvarában. 

Magyarkanizsa és Zenta község művelődési egysületek képviselőit, fellépőit hívják, továbbá az oromi, csantavéri és tornyosi fiákerosok felvonulása is emeli 

az ünnep színvonalát. A rendezvény felvonulással kezdődik, a fiákerosokat követik a résztvevő csoportok, majd a menetet a traktorok és a kombájn zárja. 

Versenyt szerveznek - ki a legügyesebb kézi kaszálásban? A művelődési egyesületek fellépése után vacsora, majd táncház zárja a rendezvényt. . Megtartása 

öregbíti Magyarkanizsa község hírnevét, hogy a kis létszámú, elöregedő falvak is meg tudnak újulni tömeges rendezvényeik által. Tisztelettel kérik a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. és a Szekeres László Alapítvány támogatását, hogy minél színvonalasabbá tudják tenni a jubiláris ünnepet. 

111 8421341 0430 222 000 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 350-3-010/2011-2
Aranykapu Művelődési 

Egyesület Ada
Ada

Az Aranykapu Művelődési 

Egyesület  tevékenységének,  

működési költségeinek 

résztámogatása

Az egyesületben a néptáncosok, a népdalkórus, gyermek népzenekar  és a kézművesek működnek. Néptánccsoportjaink:  az óvodások csoportja,  az Apróka 

Kopogtató amely a Kőketáncon  sikeresen szerepelt (ezüst érem), a Kopogtató néptánc csoport szerepelt a Kőketáncon, és az Aranyvirág néptánc csoport 

(Gyöngyösbokréta) . Népdalkórusok:  Kis virág népdalkórus (dicséret), Pántlika népdalkórusa  Bronz a Szólj síp szólj népzenei vetélkedőn a Rokolya 

népdalkórus ( Durindó). Az idén az egyesület szervezte önerőből a Szól síp szólj elődöntőjét Adán. Az egyesület gondozásába van az adai tájház. Az 

egyesület tevékenységére és a  működési kiadásokra kérünk támogatást ami magába foglalja próbaterem fenntartásának  költségeit,  a rendezvényeink 

költséget ( farsangi felvonulás, Szentiványi tűzugrálás,  Mesterségek napja, Nagyboldogasszonyi Aranykapu  kézműves Vásár), a szemlékre versenyekre 

utazó csoportjaink utazási költségeit, a szakoktatók tiszteletdíját és utazási költségeit, és a koreográfiák költségeit, a viseletek költségeit, a kézműves 

foglalkozások anyagi kiadásai  és a tájház működésének  költségei a második  félévben

111 8421341 0430 294 300 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 351-3-011/2011-2

Bartók Béla Magyar 

Művelődési Egyesület 

Horgos

Horgos

Szegett görbe-, ívelt- és 

egyenes szárú "legényes" 

csizmák vásárlása

2010-ben a Szegediek Rotary Clubja Alapítvány tagjait láttunk vendégül településünkön. Itt tűnt fel az alapítvány tagságának, hogy míg a lányok és 

fiatalasszonyok tetőtől talpig magyar viseletben táncoltak, addig a legények csizmái hiányosak voltak. Az alapítvány ezután úgy döntött 100.000 forinttal 

támogatja egyesületünk ifjú táncosait. A nagylelkű adománynak örültek a fiatalok, azonban sajnos csak 2 pár csizmára lenne elég a fent említett összeg. Jelen 

pályázati kérelmünkben a hiányzó összeg kiegészítését kérjük a kuratórium tagjaitól. A férfi csizmákat Szeles László csizmadia mester, a Népművészet Ifjú 

Mestere fogja elkészíteni, szegett görbe-, ívelt- és egyenes szárú kialakításban.

111 8421341 0430 168 000 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 353-3-013/2011-2
Cnesa oktatási és 

művelődési intézmény

Magyarkani

zsa
Gyermekheti programok

A Cnesa OMI minden év október első napjaiban megszervezi a Gyermekhét ünnepi rendezvényét.Az idén különösen gazdag műsorokkal szeretnénk 

kedveskedni a gyermekeknek, nem titkoltan azzal a céllal, hogy ebben a mai értékeket nem becsülő világban a legkisebbjeinknek valódi tartalmakat 

nyújtsanak.Az idei gyermekheti programokat intézményünk október 3-6-ig szervezi meg Magyarkanizsa község területén a legkisebb korosztálytól az 

általános iskola felsős korosztályáig.A rendezvények szervezésénél legfőképpen gyermekszínházi előadásokat helyeztük előtérbe,fontosnak tartjuk a 

gyermekek és fiatalok színházi kultúrájának kialakítását. A pályázati támogatásból megvalósuló előadások az általános műveltség mellett fogékonnyá teszi a 

gyermekeket a minőségi kultúra iránt,amely erősíti a tanulási készséget, a nyitottságot, a kulturáltságot. 

111 8421341 0430 460 000 200 000

BGA-11-LB-VA-3 3 354-3-014/2011-2
Császár Tó Magyar 

Művelődési Egyesület
Erzsébetlak

Cseretáborozás 

magyarországi részére 

vonatkozó utiköltségek

Annak érdekében,hogy az erzsébetlaki magyarság nemzeti,kulturális identitását megőrizhesse,a "Császár Tó" MME kézműves tábort (KT) szervez 

2011.06.20-tól, 27-éig. A KT a MME "Határokon átívelő kúlturális hídépítés" elnevezésű projektum részprogramját képezi. E projektum 5 éve működik és a 

vonyarcvashegyi (Magyarország), valamint az erzsébetlaki ME-ek közötti együttműködést, ifjú csoporttagjainak kölcsönös látogatását tartalmazza. A 

visszavágó Olvasótáborra 2011.07.11-től 17-ig kerül sor Vonyarcvashegyen.A Táborok primáris céljai: régi hagyományos kézműves foglalkozások 

elsajátítása, népi hagyományok megismerése, nemzeti hovatartozásunk szabad vállalása, nemzeti kulturális identitásunk megőrzése,a magyar népmesék, 

mondák megismerése, az anyaországgal való kapcsolattartás elmélyitése.Idén az erzsébetlaki KT-ban hímzést,csuhéfigurákkészitését és fafaragást tanulnak 

a vonyarci résztvevők(16 gyerek és 4 felnőtt),a vonyarcvashegyi olvasótáborban népmeseismereti vetélkedőn vesznek részt az erzsébetlakiak(16 gyerek és 

4 felnőtt).Ez az öt év alatt észlelhetően megnövekedett a magyar osztályba iratkozó diákok száma a helybéli általános iskolában,olyannyira hogy a 10 éve 

összevont osztály két kombináltra tagolódott a 2009/10-es tanévben.

111 8421341 0430 383 988 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 355-3-015/2011-2

Dél-bácskai és 

Szerémségi Magyar 

Civil Szervezetek 

Szövetsége

Újvidék

A tagszervezetek őszi és téli 

tanácskozása annak 

megszervezése

A pályázat témája a Horizont Dél-bácskai és Szerémségi Magyar Civil Szervezetek Szövetsége 2011. év őszi és téli időszakában szervezendő 

tanácskozások résztámogatása . Műhelymunka formájában évente négy izben szervezzünk tanácskozást az érdekelt tagszervezetek számára. A 

tanácskozások témája feldolgozza az egyesületek működésére vonatkozó aktuális jogi és pénzügyi kereteket valamint azok vonatkoztatásait, pályázati 

lehetőségek, a pályázatok levezetése és elszámolása, folyamatos protokoll képzés,  műsorok szervezése, megprobál megoldást találni a mindennapi 

tevékenységben felmerülő problémák enyhitésére. A Tanácskozás szervezése a Horizont alapszabályában feltüntetett feladatok megvalósulásának módja és 

a délvidéki-vajdasági magyarság szülőföldön való boldogulásának, erősödésének és a tudásalapú társadalom megalapozásának stratégiai edukálási 

formája.A Horizont regionális ernyőszervezet  a napi telefonos és postai kapcsolatok mellett fontosnak tartja az össztagság legalább négyszeri évenkénti 

szakmai összejöveteleit, hogy a tagság ismerkedjen, találkozzon és közös tapasztalatcsere formájában erősitse öntudatát és tudatositsa önszerveződésének 

jelentőségét, másságának pozitiv előnyös megélését.

113 8421391 0830 569 071 200 000

BGA-11-LB-VA-3 3 356-3-016/2011-2

Dél-bácskai 

Szerémségi 

Cserkészkörzet

Temerin 
Kárpát-medencei regös 

hétvége cserkészeknek

A Dél-bácskai Szerémségi cserkészkörzet őszre tervezi a Kárpát-medencei regös hétvégét. Vendég cserkészeket várunk Vajdaságból, Magyarországról, 

Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Nyugati szórványból. A temerini cserkészek ezzel a rendezvénnyel szeretnék viszonozni azoknak a 

cserkészcsapatoknak és cserkészszövetségeknek a vendégszeretetét akikkel az elmúlt 18 évben együtt működtek. A regös hétvége remek alkalom 

megmutatni a vajdasági magyarok régi kézműves foglalkozásait, népdalait, néptáncait a résztvevőknek, amelyeket ki is próbálhatnak. E mellett a környék 

történelmi nevezetességeit is be szeretnénk mutatni. Tervezünk egy autóbuszos kirándulást (Pétervárad, Bács). A rendezvényt őszre 3 naposra tervezzük 

(péntek, szombat, vasárnap) azzal, hogy a külföldi cserkésztestvéreink előbb érkeznek. A regös hétvégét vasárnap ebéddel és hálaadó szentmisével zárjuk, 

aminek keretein belül hálát adunk az elmúlt 18 évnek. Várható résztvevők száma 150 fő. 

111 8421341 0631 590 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 358-3-018/2011-2
Dózsa György Magyar 

Művelődési Központ
Bajmok A IV. Népzenei Találkozó.

IV. ÉSZAK-BÁCSKAI NÉPZENEI, NÉPDAL ÉNEKLŐ, NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ

Falunkban IV. alkalommal szerveznénk meg egy népzenei, népdaléneklő, néptánc találkozót. Művelődési központok, egyesületek, általános iskolák 

hagyományápoló csoportjainak jelentkezésére számítunk akik barátkozni, ismerkedni szeretnénk egymással. Az elkövetkező években ezt a rendezvényt 

hagyománnyá és verseny szintre szeretnénk emelni. Néhány éve Bajmok, Pacsér, Bácskossuthfalva megalakította a hármas fogatot. A szomszédos ország 

Bácsalmás, Kunbaja, Lakitelek művelődési egyesületeivel is szoros kapcsolat alakult ki, ezért a hármas fogat általános iskolák diákjai mellett vendégül láttuk 

még a palicsi Abázia ME–et, a temerini Őszi rózsa nyugdíjas énekkart és férfi kórust, a szabadkai Szederinda kórust, a bajmoki Jedisnstvo KPD és még 

számos ME-t illetve kórust.

A találkozón több mint 300 meghívott vendég szereplő lép fel.

A találkozó célja: Egymás munkájának megismerése, szakmai tapasztalat szerzés, hagyományápolás.

A találkozó időpontja 2011.június 24. Program: 13.00-14.00 - a külföldi vendégek fogadása (ebéd), 17.00-18.00 - további vendégek fogadása, 19.30 - a 

műsor kezdete, 21.30 - zenés társasest vacsorával

111 8421341 0430 79 800 70 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-3 3 359-3-019/2011-2
Egység Müvelödési 

Egyesület
Kikinda

Résztámogatás a Megfeszített 

c. rockopera kivitelezéséhez

A 2006-ban kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően a Szlovákiai Felvidéki Rockszínházzal és a Kiskunfélegyházi Táncszínház Kulturális Egyesülettel,évi 

néptánckoreografiája mellet egy táncjátékot is szinpadra visznek.Idei darabunk, melyet a Kiskunfélegyházi táborban résztvevő fiatalok segítségével viszünk 

színpadra Koltay Gergely: Megfeszített című rockoperája. Választásunk azért esett erre a darabra, mert úgy érezzük, hogy a mai fiatalok számára rendkívül 

fontos, hogy ebben a felgyorsult, rohanó világban megállítsuk őket egy pillanatra .A két hét igen rövid idő, hogy egy serdülő fiatal lelkiéletére hatással legyen, 

de ha már legalább egy kis indíttatást adunk arra, hogy elgondolkodjanak olyan értékeken, mint a tisztelet, a becsület, a szeretet, a türelem, a jóság, a 

figyelem, a kitartás és nem utolsó sorban a hit. „Végig a kereszt útján, hátunkon cipelve a szót ezer éve járjuk a Magyar Passiót” - így indítja Koltay Gergely a 

darab bemutatását. A darabban három ország fiataljai vesznek részt melynek a résztvevök száma 80 személyt számlál és 2011.08.22. játszodik le 

Nagykikindán négy napos rendezvény sorozat keretén belül, amely magába öleli a Szent István napi megemlékezést.

111 8421341 0430 600 000 200 000

BGA-11-LB-VA-3 3 360-3-020/2011-2

Életfa Nagycsaládosok 

Egyesülete 

Bácskossuthfalva

Bácskossut

hfalva

II. Ifjúsági képzés civil 

szervezetek önténtesei részére

A Ifjúsági képzés célja a magyar közösségi szervezetek munkájának fejlesztése, különös tekintettel az önkéntesekkel, az amatőrtevékenységekkel és 

hagyományőrzéssel foglakozó egyesületekre; és a vajdasági magyar közösséget érintő kérdések megvitatása, a nemzeti identitás megőrzése céljából. A 

képzés programja a vajdasági magyar szervezetek fiatal önkénteseit várjuk első sorban az Észak-Bácskai Körzetből. A képzést vajdasági magyar civil 

szervezetekben tevékenykedő, tapasztalt oktatók tartsák (1előadás és 2 képzés), amelyet tavaly szerveztünk meg először. A képzés várt eredménye: a 

szervezetek hatékonyabban működése és működtetése, azok lehetőségeinek javítása, a képzésen elsajátított szervezési és forrásteremtést elősegítő 

praktikák által,  a magyar közösségi szervezetek kapcsolatának ápolása, utánpótlás biztosítása és a fiatal önkéntesek számára új személyes ismeretségek 

szerzése, az etnikai közösséget érintő problémák megbeszélése, és ennek helyi hatásainak megismerése, valamint a nemzeti identitás megőrző és erősítő 

közösségi szervezetek ösztönzés és előremozdítása.

111 8421391 0630 155 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 362-3-022/2011-2
Északbácskai Magyar 

Cserkészegyesület
Szabadka

A jövő cserkészete,  

Konferencia a vajdasági 

magyar cserkészmozgalom 

irányvonalairól

A Vajdaság területén már 1990 óta él az újjászervezett cserkészmozgalom. Az Észak-bácskai Cserkészkörzetet 1995-ben alapítottuk. Az elmúlt évek alatt 

több humán - belső kommunikációs, egyeztetésbeli - problémával kellett szembenéznünk. Elérkezettnek látjuk az időt, hogy egy közös tanácskozáson 

egyeztessük és tisztázzzuk a cserkészplatformok nézőpontjait. Kiemelten támogatjuk minden cserkész és cserkészkörzet kezdeményezését, kifejezetten a 

szórvány magyarságét. A konferencia egyúttal a legmegfelelőbb alkalmat biztosít az anyaországi cserkészcsapatokkal ápolt kapcsolatok elmélyítésére. A 

konferencia a felszólalásokon kívül, legfőképp a környező országosan-regionálisan tevékenykedő magyar cserkészszövetségeknek lehetőset biztosít a 

következő 5 évről szóló szervezeti tevékenységek, tervek, célok, és módfszertani fejlesztések bemutatására: kifejezetten a magyar identitás megőrzése, a 

vallásgyakorlás, a környezetvédelem terén. Meghívottként a Szerbiai Földerítő Szövetség is jelen lesz.

111 8421391 0630 600 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 363-3-023/2011-2

Fehér tó - 

Hagyományápoló és 

környezetvédő 

egyesület

Lukácsfalva
Rendezvény - Paradicsom 

napja a Kárpát-medencében

A pályázat célja a Kárpát-medencei testvértelepülések közös Paradicsom napjának megtartása Lukácsfalván, Kisboldogasszony a falu védőszentjének 

ünnepe alkalmából. A létrejött testvértelepülések hálózatának tagjai (Romániából Csík Szentkirály, Szlovákiából Krasznoharkaváralja, Ukrajnából Tisza Péter 

falva, Magyarországról Berekfürdő és Zalakomár (mind többségben magyarlakta települések)) zarándoklással, Kisboldogasszony tiszteletére, 

testvértelepülésükre, Lukácsfalvára látogatnak. A találkozást a Kárpát-medence Paradicsom napja rendezvény kíséri. Lukácsfalván ez a hagyományos 

rendezvény, az idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre eddig legszélesebb kiterjedéssel, 5 ország képviselői részvételével. Alkalom adódik gazdasági, 

kulturális és más kapcsolatok létrehozására. A kétnapos találkozón lesz megválasztva Kárpát-medence legízletesebb friss és főtt, valamint a legnagyobb 

paradicsomja. A versenyek megtartásával a helybeli kertészek szaktudását lehetséges értékelni, valamint serkenteni a további termelés fejlesztését. 

113 8421341 0430 568 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 364-3-024/2011-2
Feketics Művelődési 

Egyesület

Bácsfekete

hegy

A XIII. Bácsfeketehegyi 

Nagykunsági Alkotótábor 

költségeinek résztámogatása

A bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület 2011. július 17-24. között szervezi meg a XIII. Bácsfeketehegyi Nagykunsági Alkotótábort, amelynek 

alapvető célja a nagykunsági hagyományos népi mesterségeg gyakorlása, valamint a bácsfeketehegyi résztvevők, származáson alapuló, kun 

identitástudatának ápolása. A táborban a Kunhegyesi oktatókon kívül helybeli, és vajdasági oktatók segítik a népi mesterségek elsajátitását.Ez a nyári tábor 

nyitott minden érdeklődő számára, és csereprogram keretében Nagykunságról érkező gyerekek is résztvesznek a tábor munkájában. Az idén újra mintegy 

harminc vendéggyereket, és nevelőt hívunk vendégkénta táborba Udvarnokról, Tamásfalváról, és Tordáról, mivel a Feketics Művelődési Egyesület 

testvérkapcsolatot ápol az ott működő magyar művelődési egyesületekkel.

111 8421341 0430 299 000 150 000

BGA-11-LB-VA-3 3 365-3-025/2011-2
Hagyományőrcső 

csoport

Magyarcse

rnye

Kalácssütő fesztivál 

megszervezése és 

lebonyolítása

A magyarcsernyei Hagyoményőrző csoport megalakulása óta igen fontos céljának tartja a hagyományápolást, valamint a népi kultúra ismertetését. Ennek 

legjobb kifejezőeszköze a kalácssütő fesztivál, melyet minden évben nyár elejéna helyi ÖTT udvarában és környékén szerveznek meg a szervezet tagjai. A 

fesztivál jellegzetessége, hogy a benevező csapatoknak a helyszínen kell elkészíteniük a versenyre szánt süteményt, amit, egy, a rendekezésre álló 

kemencében süthetnek ki. A fesztivál keretében a verseny mellet kiállítás és kóstolás is van, amely igen népszrű a látogatók körében. A kiállításon 

hagyományos, régi receptek alapján készült kalácsokat és süteményeket állítanak ki a helyi és vendégszervezetek, csapatok. Az egybegyűlteket zenekar 

szórakoztatja, valamint a helyi ME csoportjai is fellépnek. Az idei már az ötödik Kalácssütő fesztiválra a határon túlról is érkeznek csapatok, de egész 

Szerbiából is képviseltetik magukat a hagyományőrző szervezetek.

111 8421341 0430 386 446 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 366-3-026/2011-2
Helyi Művelődési 

Közösség Bezdán
Bezdán

24. Bezdáni Színházi Napok 

résztámogatása

A bezdáni Helyi Művelődési Közösség hagyományos rendezvénye a Bezdáni Színházi Napok, amely a nyugat-bácskai szórványban egyedülálló magyar 

kultúrális rendezvény. A Bezdáni Színházi Napok minden év őszén, több hétvégén keresztül kerül megrendezésre, elsősorban színházi produkciókból áll. A 

repertoáron megtalálható hivatásos magyar színház előadása, amatőr társulatok, valamint gyermekelőadások is. Rendszerint nyolc-tizenkét megmozdulást 

szervezünk, anyagi lehetőségeinktől függően, ahol a drámától a vígjátékig, bohózattól a zenés-táncos estig minden megtalálható, kielégítve ezzel a felmerülő 

legkülönfélébb igényeket. Az előadások előtt, alatt a helyi festők, kézimunkázók, kézművesek, gyöngyfűzők kiállításait tekinthetik meg az érdeklődők.  A helyi 

szinjátszó- és népzenei csoport mellett meghívjuk azokat az egyesületeket, amelyek hagyományosan részt vesznek rendezvényünkön. Többek között a 

nagybecskereki Madács Színház, a péterrévei Karinthy színjátszókör, a bácskertesi, doroszlói, bácsgyulafalvi, nemesmiliticsi, becsei, szilágyi, zombori 

színjátszókat. A rendezvényünk szép számú magyar embert aktivál, csak helyben vagy kétszázan vesznek részt  a munkában. Ez egy működő rendezvény, 

ehhez kérjük támogatásukat.

111 8421341 0430 318 000 150 000

BGA-11-LB-VA-3 3 367-3-027/2011-2
Hinga Művelődési 

Egyesület
Hajdújárás

A Hinga M.E. 2011. évi 

munkaprogramjának 

megvalósítása

Terveink szerint idén még két darabot fogunk színre vinni, melyek közül egyik zenés, karácsonyi hangulatú lesz. Több utazást szeretnénk megvalósítani. 

Tiszasason ( Magyaro.) színjátszó táborban veszünk részt, ahol tudásunkat bővítve, ápoljuk anyaországi kapcsolatainkat. Két vendégszereplésre van 

felkérésünk: 30 fiatallal Lendvára (Szlovénia ) és Dunaszerdahelyre ( Szlovákia ) szeretnénk eljutni. Producióinkkal rendszeresen szerepelni fogunk a 

környékbeli rendezvényeken is.

111 8421341 0430 554 000 70 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-3 3 368-3-028/2011-2
Hunyadi János 

Egyesület

Szenttamá

s

Központi délvidéki '56-os 

megemlékezés

Cél:

Kulturális programokkal (történelmi előadás, néptánc bemutató) és hangversennyel egybekötött megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából. Az identitásttudat erősítése, hagyományápolás és méltó megemlékezés. 

Várt eredmények: 

Megközelítőleg 600 látogatót vonzó esemény megvalósítása, a magyar történelem ezen jeles eseményének széleskörű megismertetése és egyben 

szórakozási lehetőség biztosítása a délvidéki magyar ifjúságnak. 

Megvalósítás üteme: 

2011. augusztus – a rendezvény helyszínválasztása, a rendezvényen fellépők (történelmi előadók, hagyományápolók, művészek, együttesek) lefoglalása, 

regisztrálása.

2011. szeptember - a rendezvény rendőrségi bejelentése, engedélyeztetése valamint a technikai háttér (hangosítás, színpad, stb.) biztosítása, a biztonságért 

felelős személyek leszerződtetése.

2011. október – a rendezvény meghírdetése és külön autóbuszjáratok szervezése 

Célcsoport: 

A délutáni kulturális programok célcsoportja a tapasztalatok alapján igen heterogén (17-65 év), míg az esti hangverseny célközönségei főként a fiatalabb 

korosztályokhoz (16-38) tartoznak.  

111 8421341 0430 440 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 369-3-029/2011-2
Hunyadi János 

Egyesület

Szenttamá

s

Dél-bácskai hagyományőrző 

tábor

Cél:

A dél-bácskai körzetben ahol a magyarság szórványban él és kulturális-művelődési lehetőségeik korlátozottak, két napos hagyományőrző tábor 

megszervezése, amely keretén belül oktatást biztosítanánk a részvevőknek hagyományos művészeteink elsajátítására. Fafaragás, gyöngyfűzés, kosárfonás, 

nemezelés és egyéb mesterségek megismerése mellett, a látogatók tanulhatnának barantát, íjászatot és lovaglást is. Emellett lehetőség lenne tradicionális 

hangszereink megismerésére is pl.:tárogató, sámándob, kürt és citera. Fő célunk az identitásttudat erősítése és hagyományaink ápolása, a szórványban és a 

tömbben élő magyar fiatalok közötti kapcsolat erősitése.

Várt eredmények: 

Megközelítőleg 300 látogatót vonzó esemény megvalósítása, régi mesterségek elsajátitása, és tovább vitele.

Megvalósítás üteme: 

2011. július 01. - 15. – a rendezvény helyszínválasztása, oktatók leszerződtetése (előadók, művészek) lefoglalása, regisztrálása.

2011. július 15. - 31. - pedagógusok bevonása a kezdeményezésbe, a rendezvény rendőrségi bejelentése, engedélyeztetése valamint a technikai háttér 

biztosítása,, a biztonságért felelős személyek kiválasztása.

2011. augusztus 01. - 19.  – a rendezvény meghírdetése. 

Célcsoport: 

Fiatalok, 16-35 év között.

112 8421341 0431 431 000 150 000

BGA-11-LB-VA-3 3 370-3-030/2011-2 Ifjúsagi Fúvószenekar
Bácskossut

hfalva

Fúvóshangszerek felújításának 

finanszírozása

A projekt célja a bácskossuthfalvi Ifjúsági Fúvószenekar rendes tevékenységéhez szükséges hangszerek felújításának finanszírozása. Az Ifjúsági 

Fúvószenekar 26 éve működik önálló zenekarként, mint a Tűzoltó zenekar  utódja. A zenekar hetente többször tart próbát, amikor is gyakorolják az eddig 

megtanult zenekari műveket, ill. külön foglalkoznak az általános iskolás tanítványokkal, hogy megszerezzék a kellő technikai tudást. A zenekar eleget tesz 

minden helyi felkérésnek és meghívásnak. Folyamatosan szükség van hangszerek javítására, ill. hangszervásárlásra is, mivel az egyesület tulajdonában lévő 

hangszerek elhasználódtak az évek során. A pályázat tárgyát  5 hangszer felújítása képezi: 1 db. B-klarinét (teljes felújítás, párnák és parafák cseréje), 1 db. B 

szárnykürt (hangszertest vasalása és nagyjavítása), 1 db. Tenor kürt (teljes felújítás, hangszertest vasalása és nagyjavítása), 2 db. F-helikon (kisebb javítások 

a hangszertesten és forrasztás).

113 8421341 0430 150 000 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 371-3-031/2011-2
Jókai Mór Magyar 

Művelődési Egyesület
Törökbecse

A  Művelődési Egyesület 

működési költségeinek 

támogatása a 2011-es évben

Törökbecse Vajdaság legfejletlenebb önkormányzatai, közé tartozik. A magyar lakosok száma az utóbbi tíz év alatt, komoly csökkenést mutatott, és jelenleg 

19 % tesz ki. A törökbecsei magyarokat a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület tartja össze széleskörű tevékenykedésével, valamint művedlődési 

rendezvényeivel. Az Egyesületben jelenleg népzene, néptánc, hagyományápoló, hímző, citera, népi játékok valmint  népdalénekesek csoportjai tevékenykedik. 

210 fős  tagsággal rendelkezünk, mint felnőtt mint gyermekkorosztályban. Évente már hagyományossan részt veszünk minden vajdasági szemlén. Tagjaink 

fellépnék Magyarországon (Mezőtúr) ,Szlovákiában (Párkány), és  Romániában (Baróton) is, és rendszeresen fellépünk a  környező településeken . A M.E. 

munkájáért már több vajdasági és magyarországi elismerésben részesült. A tevékenységeket igyekszünk állandóan továbbfejleszteni szakoktatók 

alkalmazásával. Egyesületünk népszerűsége, és tagsága egyre nő. Az egyesület rendelkezik  épülettel(hosszú időre bérben), melynek karbantartását valmint 

működési költségeit önerőből kell fedeznie, mivel az Önkormányzattól minimális támogatást kapunk. Bevételi forrásunkat képzik a különböző rendezvények 

bevételei valmint a tagsági díjjak, de sajnos ez mind kevés a zökkenőmentes működéshez. Ezért kérjük a tisztelt Alapítvány támogtását, hogy továbbra 

biztosítani tudjuk a törökbecsei magyarság művelődési életét és egyéb közösségi tevékenységeit.

113 8421341 1130 522 000 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 372-3-032/2011-2
Jókai Mór Művelődési 

Egyesület 
Kispiac

V. Nemzetközi Népzenei 

Találkozó

2011. október 23-án kerül megrendezésre 5. alkalommal a nemzetközi népzenei találkozó, amelyre meghívást kapnak a Magyarkanizsa községbeli 

művelődési egyesületek kórusai, valamint a zentai és királyhalmi kórus, Magyarországról pedig Bordány, Nagymágocs, Hódmezővásárhely és Szőreg 

népdalkörei és citerazenekarai. Ez összesen 200 fellépőt jelent. helyszín a Kultúrotthon. A találkozó célja zenei örökségünk ápolása, továbbadása, nemzeti 

értékeink megtartása, új tagok toborozása a népdalkörbe a folytonosság megőrézse céljából, a falu művelődési életnének fellendítésére.

111 8421341 0430 235 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 375-3-035/2011-2
József Attila Könyvtár 

Magyarkanizsa

Magyarkani

zsa

Az 59. Magyarkanizsai Írótábor 

részköltségeinek fedezése

A több évtizedes múltra visszatekintő magyarkanizsai Írótábor  a Kárpát-medence legnagyobb hagyományokkal rendelkező írótalálkozója. 1952. évi indulása 

óta a legrangosabb íróink, költőink, irodalmáraink, értékteremtő és értékörző szabad társulása és alkalma. Az idén is közel 40 író, költő, kritikus, 

irodalomtörténész és a magyar irodalom folyamatait figyelemmel kísérő értelmiségi - Vajdaságból, Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Szlovéniából és 

Horvátországból - jön össze négy napra, szeptember elején. Csaknem hat évtizede az írótábor létrejöttének az volt a célja, hogy fórumot nyissanak a kortárs 

irodalmi élet számára, ahol elhangozhatnak azok a társadalmi és szociális problémák, amelyek az írókat is foglalkoztatják, emellett bemutatkozhatnak új 

szépirodalmi művek és alkotók. Célja, továbbá, hogy felhívja a figyelmet a határon túli magyar közösségek nyelvi önazonosságának a megőrzésére, az 

egyetemes magyar kultúra támogatására, az írók társadalomban betöltött szerepére, a magyar nemzet összetartására, az értékes olvasmányok iránti 

csökkenő érdeklődés veszélyére.  Az írótábor néhány évtizede többnyire magyar jellegű, a jelenlévő írók zömében a Délvidékről és Magyarországról 

érkeznek.

111 8421341 0430 520 000 250 000

BGA-11-LB-VA-3 3 376-3-036/2011-2
József Attila 

Művelődési Otthon 

Torontálvá

sárhely

A Dél-Bánáti betlehemesek és 

karácsonyi szokások 

találkozója

2011 december 16-án lesz megtartva Torontálvásárhelyen a XV hagyományos Dél-Bánáti betlehemesek és karácsonyi szokások találkozója. A rendezvényt 

jubiláris szinten szeretnénk megszervezni és hangsúlyt fektetni a MNT (Magyar Nemzeti Tanács) által is kiemelt kistérségi regionális rendezvényre, aminek 

nagy szükségét látjuk a délivégek szorványában. 1997 decemberében lett megtartva első izben a ma már hagyományossá vált fent említet rendezvény amit a 

Dél-Bánáti művelődési egyesületek, anyanyelvápolók, iskolák és egyházi csoportok köre alkot. A találkozó ketős célt szolgál. Egy részt megőrizzük és 

továbbörökitjük a Dél-Bánáti betlehemes szokásokat, másrészt az anyanyelvüktől elszakadt vagy azt kevésbé gyakorló gyermekeket rávezetjük a magyar 

nyelv használatára akár egy vers, ének vagy jelenet erejéig. Az összejövetel résztvevőinek egy része az anyanyelvét szinte csak a hitét gyakorolva tudja 

ápolni. A másik fontos dolog az, hogy a kisseb csoportoknak is fellépési lehetőséget bisztosítunk. 20 csoport bejelentkezését és résztvevését várjuk 400 

fellépővel.

111 8421341 0430 164 764 160 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-3 3 377-3-037/2011-2
Kéknefelejtcs 

Hagyományápoló Kör

Törökkaniz

sa 

„Kéknefelejtcs” 

Hagyományápoló Kör 

utiköltségeinek támogatása

Az egysület fő célja hagyományaink megőrzése,kézimunkák és más kézművesek által készített tárgyak és technikák  népszerűsítése, a tapasztalatok átadása 

és az ismeretlen technikák széles körű megismertetése,a kézimunka felbecsülhetetlen értékének felismertetése. A fiatal nemzedékek megismertetése a 

maradandó értékekkel,hagyományos  használati tárgyak és anyagok széles körű elterjesztése. A számos  elismerés ellenére az egyesület tevékenysége 

során  nehézségekkel  kell megküzdenie , melyek elsősorban az anyagi források csekélységéből adódnak.Számos kézimunka kiállításon és találkozón 

vesznek részt az egzesület tagjai, melyek közül a legjelentősebb a Szólnoki Bánhegyesi kiállítás és a Vajdasági kézimunkatalálkozó

111 8421341 0430 125 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 378-3-038/2011-2

Kerekítő Magyar 

Pedagógusok 

Egyesülete

Ada
Kerekítő Ölbeli Játékklub - 

Kerekítő Bábos Torna

Egyesületünk,Vajdaságban Adán és Zentán Kerekítő Ölbeli Játékklubot indított,a budapesti Kerekítő kezdeményezéshez csatlakozva.2010.10.13-tól az 

édesanyák közösségét klubtevékenység során népi örökségünk dalaira,mondókáira,játékaira tanítja,miközben a 0-3 éves gyermek karjukban tapasztalják meg 

a kötődés,a játék e formáját.Célunk a közösségformálás,a népi értékeink átmentése,a következő nemzedék észrevétlen bekapcsolása a 

hagyományápolásba.Egyesületünk biztosítja foglalkozásvezetői számára új tanfolyam,a Kerekítő Bábos -Torna elvégzését,és klubtevékenységet bővít.Az új 

tevékenységgel az édesanyák oktatása a kulturális fejlődést támogató bábjelenekre,és az ölbeli játékokkal kísért torna,a játékszeres tevékenység tanítására 

írányul az 1-4 éves gyermekek körében.A bővített tevékenységekhez hangszerek,a Bábos Tornához sport játékszerek,védjegyes Kerekítő Manó báb 

szükséges.Eredmény:az édesanyák átörökítik a tanultakat,elősegítik gyermekük kulturális,mozgás és értelmi fejlődését,a ritmus,a mozgás és a játék 

segítségével.Egyesületünk a két helyszínen történő őszi Kerekítő Ölbeli Játékklub-Kerekítő Bábos Torna foglalkozások támogatását kéri,közművelődés 

céljából.

111 8421341 0430 131 500 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 380-3-040/2011-2
Kodály Zoltán Magyar 

Művelődési Központ
Topolya

A Kodály Zoltán MMK havi 

táncházaira

A város elhelyezkedése és az évek óta jól működő néptánc oktatás eredményeként ide tudjuk vonzani a környékbeli néptánccsoportok tagjait, valamint a 

szimpatizánsokat. A tavalyi táncházakban átlagban 120 fiatal jött össze szórakozni, táncolni, ismerkedni. A korosztály változó 5 éves kortól 60 éves korig. A 

táncházat aprók báljával kezdjük amelyet bevált szokás szerint délután 18.00-kor kezdjük.  Este 20.00 órai kezdettel tartjuk a felnőtt táncházat. Itt 22.00 óráig 

folyamatos táncoktatás folyik több tájegység táncanyagából, 22.00 óra után pedig igény szerint van az oktatás. A táncházakra két zenekart szoktunk fogadni. 

Az egyik zenekar az aprók bálját játsza, míg a másik a felnőtt táncházban muzsikál. A két zenekar a helybeli Csalóka zenekar, a másik pedig a Szabadkai 

Juhászok zenekar. A táncoktatók a helybeli csoportok vezetői, valamint a vajdasági néptánc mozgalom élvonalához tartozó néptánccsoportok vezetői.  A 

táncházakat ki szeretnénk bővíteni kézműves foglalkozásokkal is, ahol az érdeklődők belekóstolhatnak a különböző mesterségek fortélyaiba. Ezek a 

foglakozások folyamatosan működnének 18.00 órától, amíg érdeklődő van. Ilyen foglalkozások lennének pl. gyöngyfűzés, tojásfestés, szövés, fafaragás, 

csuhébaba készítés, stb.

111 8421341 0430 472 844 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 381-3-041/2011-2
Községi Művelődési 

Ház-Topolya
Topolya

Téli varázslat-a karácsonyi 

ünnepkörre való készülődés a 

művelődési rendezvények 

tükrében

A Téli varázslat rendezvényünk gyüjtőfogalom,mely számos,a karácsonyi ünnepekre való készülődés jegyében zajló rendezvényből áll.A már hagyományos 

kézművesvásár mellé idén rajzpályázatot is hirdetnénk,bekapcsolván így a község 8 általános iskoláját és az óvodákat.Felnőtt kategóriában természetes 

anyagból készült ünnepi tárgyak elkészítésére írunk ki pályázatot.Rendezvényünk községi szintű,intézmények,egyesületek,iskolák bevonásával történik.A 

beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk,a szakzsűri által minősített legjobb munkák készítőit ajándékkal jutalmazzuk,de a közönség szavazatai alapján is 

ajándékozunk.A kiállítás tartama alatt minden délután más-más ajándékkal kedveskednénk látogatóinknak-gyermekelőadás, mesedélutánok, 

kézművesfoglalkozások, néprajzi előadások szervezésével.Az ünnepre való készülődés,a remény időszaka,egyben a legmegfelelőbb, mindenkit 

megmozgató közösségi alkalom.Az alkotás lehetőségét,a tanulást és kikapcsolódást kínálva,legszebb ünnepünk megismerését célozza 

rendezvénysorozatunk.Egymás kultúrájának megismerésében is szerepet vállal,hiszen a saját és a más nemzet népismeretének kulcsszerepe van az 

önismeret,az identitástudat kialakításában.

111 8421341 0430 192 500 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 382-3-042/2011-2
Községi Művelődési 

Ház-Topolya
Topolya

Színházlátogatás színházterem 

hiányában

Színháztermünket már 4 éve nem tudjuk használni.A kisebb javítások már nem elegendőek,a színházterem teljes felújítására lenne szükség.A terem 

használhatatlansága egyrészt hátráltatja a Művelődési Ház munkáját,közvetett úton pedig az egész község művelődési életére jelentősen kihat.Egyenlőre 

minden művelődési rendezvényt a moziteremben vagyunk kénytelenek tartani,ami jelentősen behatárolja a műsorkínálatot.A moziterem színpadrésze és 

befogadóképessége is kisebb,mint a színházteremé.Így komolyabb díszletet igénylő előadásokat nem szervezhetünk.Meggyőződésünk,hogy a színházi 

előadások hiánya városunkban komoly űrt hagy közönségünkben és jelentősen hátráltatja a felnövekvő nemzedék önismeretének és identitástudatának 

kialakítását.Havonta szervezett autóbuszos színházlátogatásokkal némileg kárpótolhatnánk színháztermünk használhatatlanságát,viszont a belépőjegy mellett 

így az útiköltség pluszköltségeket jelent.Önerőből évente kevés utat tudunk szervezni.Pályázatunk esetleges pozitív elbírálása után hozzájárulhatnánk a 

középiskolások művészeti neveléséhez, hiszen a színház szerepe és feladata a kezdetek óta a magyar nyelv és zenei nyelv megőrzése, ápolása, életben 

tartása, fejlesztése.

111 8421341 0430 300 000 200 000

BGA-11-LB-VA-3 3 385-3-045/2011-2
Kulturegyesület "Ady 

Endre"
Fejértelep Az úti kölcségének megtéritése

Mivel manap ha fen akarunk maradni és,hogy megörizük a magyar nyelvet,a szokásokat sajnos ez mind anyagi kiadásokat igényel.A mi kulturegyesületünk se 

nem tud pénz nélkül fenmaradni és mink is rávagyunk kénszeritve,hogy az önkéntes munka melett különbözö pályázatokon keresztül pénzhez jusunk,remélyük 

hogy most is sikeresek leszünk.
111 8421341 1130 283 615 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 386-3-046/2011-2
Lányi Ernő Iparos 

Művelődési Egyesület
Szabadka

Muzsikáló családok- családi 

muzsikája  találkozó

 Egyesületünk 2012 február 26-án rendezi meg harmadszor a Muzsikáló családok családi muzsikája találkozót.  Olyan családokat szólítottunk meg a 

Délvidékről és az anyaországból, ahol a család tagjai - legalább három tag, és két generáció - együtt muzsikál. Műfaji megkötöttség ugyan nincs, de minden 

család a saját feldolgozásában köteles egy Lányi Ernő művet is előadni. Ezzel adózunk a nagy zeneszerző, iskolaigazgató és tanterv reformáló, 

Egyesületünk névadója előtt. Eddigi rendezvényeinken hét- kilenc család vett részt helybeli és anyaországi, és voltak családok amelyek három generációs 

össztételben muzsikáltak. 2011-ben megrendezett második találkozó védnöke Semjén Zsolt úr volt Pályázatunkat a rendezvény nyomdai költségeire, plakettek 

készítésére és a hangverseny részvevőinek, szállás és étkeztetési költségére nyújtjuk be. 

113 8421341 0430 415 000 150 000

BGA-11-LB-VA-3 3 387-3-047/2011-2
Lányi Ernő Iparos 

Művelődési Egyesület
Szabadka

Lányi év rendezvénysorozata - 

"Muzsikáló udvar" hangverseny

2011- ben emlékezünk Lányi Ernő zeneszerző, karnagy zenepedagógus születésének 150. évfordulójára. Egyesületünk a névadónk születésnapjának 

évfordulóján 2011. jűlius 19-én hangversenyt rendez a szabadkai Városi Múzeum udvarában, Muzsikáló udvar címmel, melyen fiatal művészek és 

művésznövendékek Lányi műveket adnak elő.A hangversenyre belépődíj nincs. A művészek tiszteletdíja, útiköltsége, és a hangverseny nyomdai és egyéb 

költségeinek fedezésére nyújtjuk be pályázatunkat.

111 8421341 0430 244 000 150 000

BGA-11-LB-VA-3 3 389-3-049/2011-2
Ludas Matyi 

Művelődési Egyesület
Ludas

Karácsonyi ünnepség Ludason 

csomagosztással

Régi hagyomány Ludason, hogy a betlehemezést kiegészítve csomagosztással egybekötött karácsonyi műsort is szervezzük a kultúrotthonban. A műsort a 

Fűzérfonó asszonykórus karácsonyi énekekkel, a gyermekek színdarabbal, mesékkel, versekkel, tánccal gazdagítják. Fellépnek az iskolások, és egyesületünk 

szakcsoportjai. Minden évben megtellik a nagyterem gyermekekkel, szülőkkel, idősekkel, falubeliekkel. Fontos momentum a karácsonyi műsor, hiszen nem 

tudnak a betlehemezők mindenhová eljutni. A téli útviszonyokra való tekintettel autóbuszt bérel az egyesület, így az ünnepségre mindenki el bír jönni. A 

szervezőknek telefon és üzemanyagköltségük van. A terem felfűtéséhez fűtőolajra van szükség. A villanyáram költségtérítése a helyi vezetés támogatása, a 

hangosítás egy vállalkozóé, a jelmezek, a sütemény, a takarítás a szülőké. A karácsonyi csomagosztással nagy örömet szerzünk, hisz a falusi gyerekek közül 

kevesen kapnak máshol csomagot. Szükségünk lesz 2 pár bőrcsizmára és két fehér vászongatyára a néptánccsoport szólótáncosainak az új 

korreográfiához, amelynek a pásztortánc a csúcspontja. Ezeket a kellékeket mesemondóink is használhatják majd.  

113 8421341 1130 295 380 70 000
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BGA-11-LB-VA-3 3 390-3-050/2011-2
Madách Amatőr 

Színház

Nagybecsk

erek

Tájolás a bánáti, bácskai és 

szerémségi szórványlakta 

településeken

A nagybecskereki Madách Színház tevékenysége során különös figyelmet fordít a szórványban élő magyarságra, tekintettel arra, hogy mi is a szórványban 

tevékenykedünk. Előadásainkat minél több szórványtelepülésre szeretnénk eljuttatni. Pályázatunkat a bánáti, bácskai és szerémségi szórvány településeken 

való tájolásunk (utazási és szállítási költségek) támogatásának a céljából nyújtjuk be. Terveink szerint tíz tájolást szeretnénk megvalósítani. Amennyiben az 

utazási és szállítási költséget a pályázati eszközökből módunk van fedezni, akkor a bevétel teljes összegét a vendéglátó egyesületet illeti meg, ezzel is 

támogatva az ő tevékenységüket. Három előadásunkat tudjuk a vendéglátóknak felajánlani ezek: Molnár Ferenc: A doktor úr című zenés vígjátékát (Rendező: 

Barácius Zoltán), Ray Coony: A pénz a tét című vígjátékát ( Rendező: Lilijana Ivanović) és a Gyere csókolj meg című operett-összeállítást (rendező: Izelle 

Károly).

112 8421341 0431 600 000 200 000

BGA-11-LB-VA-3 3 391-3-051/2011-2 Mara Amatőr Színház Topolya Új darab színrevitele és tájolás

A 2002. óta működő topolyai Mara Amatőr Színház immáron 11 sikeres bemutatón van túl. Meglakulásunk óta igyekszünk minél több délvidéki településre 

elvinni a színházi élményt, olyan helyekre is, ahol csak elvétve kerül sor valamilyen kulturális eseményre, hisz sokszor megtapasztalhattuk, milyen fontos 

szerepe van egy-egy ilyen vendégszereplésnek a kis, elszigetelt közösségek nemzeti önazonosságának megőrzésében. Mára beérni látszik a sokéves 

munka, társulatunk (egyéb elismerések mellett) elnyerte a legutóbbi Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozójának fődíját, a Pataki László-gyűrűt! 

Hatalmas lendülettel igyekszünk nekivágni a téli próbaidénynek: a következő magas színvonalú darab színrevitelének, és 3 faluban történő 

vendégszereplésnek, tájolásnak - ezen célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen a pályázati forrás.  A 2012. elején sorra kerülő tájolás során a téli 

próbafolyamat alatt, egy hivatásos színész rendezésében színpadra állított új darabot mutatjuk be.

111 8421341 0430 575 000 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 392-3-052/2011-2
Mendicus Művészeti 

Központ
Csantavér

Vajdasági Magyar 

Tamburazenekarok Találkozója

Átfogó képet szeretnénk látni hogy hány magyar népzenét játszó tamburazenekar működik még Vajdaságban. Reményeink szerint minnél több 

tamburazenekar fog jelentkezni felhívásunkra, akikkel utána folyamatosan tudjuk a kapcsolatot tartani. A rendezvény időpontja 2011. október 1. 111 8421341 0430 354 000 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 393-3-053/2011-2

Móra Ferenc 

Művelődési Egyesület 

Csóka

Csóka
III. Magyar Nemzeti 

Népdalkórus Fesztivál

A pályázat témája, 2006 óta egyre nagyobb színvonalra törekvő Magyar Nemzeti Népdalkórus Fesztivál megvalósítása, amely egyedülálló Vajdaságban. 

Egyedisége, hogy nemcsak a dél-alföldön élő, és működő magyar kórusokat érinti, hanem az egész Kárpát-medencéből érkező népdalkórusokat, lehetőséget 

nyújtva a nekik, hogy részt vegyenek egy komoly megmérettetésen, és minősítést nyerjenek a KÓTA által, amely intézmény szakmai minősítéseket oszt ki. 

Célja a magyar énekkari és népzenei kultúra ápolása, és hagyományaink megmentése, továbbadása és a zenei műveltség emelése. A fesztivál idén 

harmadik alkalommal kerül megrendezésre egy olyan rendhagyó, a továbbiakban is tradicionális jelleggel bíró színvonalas megmérettetést és minősítő 

rendezvény megvalósítását tűzve ki célul, amely öt ország nemzettársai által hagyományaink, örökségünk őrzőinek fejlődését hozza magával, népszerűsítve, 

erősítve a nemzeti és kulturális identitás megőrzését, ápolását és a nemzetek közötti toleranciát.

111 8421341 0430 600 000 200 000

BGA-11-LB-VA-3 3 394-3-054/2011-2
Móra István Művelődési 

Egyesület Kevi
Kevi Kenyérszentelés 2011, Kevi

A Móra István Művelődési Egyesület Kevi, 19. alkalmommal szervezi meg a Kenyérszentelési ünnepet, melyben az egész falu megmozdul.Augusztus első 

vasárnapja a kevi Kenyérszentelés, erre a napra (2011. augusztus 7-e) öt falu hagyományápolói vesznek részt (Zentagunaras, Tornyos, Felsőhegy, Törökfalu, 

Gunaras és a Kevi házigazdák). A rendezvényre kb. 500 ember érkezik kicsiny falunkba, igazi ünnepe a magyarságnak ilyen kis településeken.A rendezvény 

hagyományos kocsifelvonulással kezdődik, melyre szinte egész Vajdaságból érkeznek kocsisok. Kiállítás megnyitóval folytatódik, mindég olyan tematikát 

választunk, mely hagyományainkhoz, közösségünkhöz köthetők. Az ünnep fénypontja a Kenyérszentelési Szentmise, majd az ezt követő kultúrműsor zárja. A 

műsor után hajnalig tartó Arató-bál kezdődik. Az ünnepnek a Móra István Művelődési Egyesület ad otthont. A músoron a falu óvodásai és iskolásai is részt 

vesznek.

111 8421341 0430 510 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 395-3-055/2011-2
Móra István Művelődési 

Egyesület Kevi
Kevi Téli ünnepekör2011/12, Kevi

A téli ünnepkör megünneplése, már hagyományos a Móra István Művelődési Egyesületben. Kezdődik november elején, az idősek ünnepével "Napsugaras 

Ősz", melyben a kevi óvodások iskolások vesznek részt és köszöntik a falu időseit és nyugdíjasait.Az ádvent következik- felkészülés a karácsonyra (koszorú 

készítés), majd következik a krácsony megünneplése és köszöntése, melyben falunk fitaljai -apraja és nagyja részt vesz. A z ünnepek fontosak a Móra István 

Művelődési Egyesületben, ez ad helyet a találkozásra, közös programokra és a magyarság tudatának, vallásának, kultúrájának áplására.

111 8421341 0430 558 500 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 398-3-058/2011-2

Moravicai Értelmiségi 

Fórum - MÉF, 

Bácskossuthfalva

Bácskossut

hfalva

Ifjúsági színjátszócsoport 

utazási költségeinek 

támogatása

A Moraicai Értelmiségi Fórumban 2001-ben alakult meg a  színjátszó csoport, majd néhány évi működés után  vezető és színjátszó tagok hiányában 

megszűnt. 2009-ben az egyesületi elnök kezdeményezésére középiskolás tanulókból újraszerveződött  egy ifjúsági csapat. Ezévben a színjátszók népi 

komédiával készültek, a  darabot sikeresen bemutatták a helyi közösségnek és részt vetttek egy színjátszó találkozón.  A színjátszás különösen fontos a  

szép magyar beszéd ápolása és megőrzése terén. A csapat pénz hiánya miatt települési felkéréseknek nem tud eleget tenni, mert a csapattagok és a díszlet 

utaztatása egy kisbuszt igényel, aminek a  költségeit támogatás nélkül nem tudjuk kifizetni.

111 8421341 0430 90 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 399-3-059/2011-2

Móricz Zsigmond 

Magyar Művelődési 

Egyesület

Doroszló
Hagyományos szüreti mulatság 

megrendezése

A doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület legrégibb hagyománynak számító rendezvénye a szüreti mulatság, amelyre vonatkozólag a XX. 

század elejétől vannak adatok. A mulatság szekereken történő felvonulással kezdődik, majd az egyesület nagytermében folyatódik mindhárom korosztályú 

tánccsoport fellépésével, amit a "lopás" és a tolvajok "csőszök" általi kergetése követ, míg végül táncos mulatsággal, vacsorával zárul. Mivel tánccsoportunk 

számos más hagyományőrző csoporttal ápol kapcsolatokat, az idei évben velük közösen szeretnénk megrendezni a szüreti mulatságot. 

111 8421341 0430 236 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 400-3-060/2011-2
Musica Humana  

kamarakórus   Ada
Ada

A Musica Humana 

kamarakórus ,működési 

költségeinek megtérítése.

Az adai Musica Humana kamarakórus 18 éve létezik és folyamatosan dolgozik.Vajdasági kórusok élvonalában szerepel már évek óta.Nagyon sok zenei 

rendezvény házigazdája és számos rangos rendezvény meghívott résztvevője.A 2o11-es évben részt vett a kórus a prágai tavaszi kórusfesztiválon,a 

35.Bárdos Lajos nemzetközi zenei hetek nyitóünnepségein Budapesten.Részt vett Szentesen egy nemzetközi egyházi kórustalálkozón .Itthon is igen aktív a 

kórus. Fellépések: A Magyar kultúra napja megünneplésén  Zentán,Március 15. tiszteletére Adán. Jótékonysági hangversenyt tartott Adán ,.és otthont ad 

immár 1o. alkalommal a nemzetközi Bárdos Lajos kórustalálkozónak.Kórusunk minden évben megünnepli a zene világnapját. Egy csodálatos  

hangversennyel,külföldi és hazai vendégekkel. Az idén ezt a hangversenyt szeptember 3o.-ra tervezzük gazdag tartalommal.Kórusokkal,szólistákkal és 

hangszerszólistákkal.Az ilyen jellegű rendezvények igen jelentősek községünk kulturális életében. A 2o11-es évi hangversenyünket Liszt Ferenc jubileum 

tiszteletére ajánljuk,   alkalmi kiállítással gazdagítva ( képek Liszt Ferenc életéből ),valamint Lányi Ernő jubileumának tiszteletére.Ehhez a rendezvényhez 

kérjük támogatásukat.

111 8421341 0430 200 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 401-3-061/2011-2

Muzslai Petőfi Sándor 

Magyar Művelődési 

Egyesület

Muzslya

A csoportok bemutatkozása 

(15 működő szakcsoport 

van,pl: színjátszó, néptánc, 

majorett)

A Muzslai Petőfi Sándor MME 1947-ben alakult meg.Célja anyanyelvünk ápolása, népi hagyományaink, kultúránk, szokásaink fenntartása, megőrzése és 

továbbadása, valamint nemzeti és egyházi ünnepeink méltó módon való megünneplése.Az egyesületünkben 15 működő szakcsoport van. Egyesületünkön 

belül következő szakcsoportok működnek:színjátszó csoport, néptánccsoport, majorett tánccsoport, citerazenekarok, vegyes kórus, képzőművészek... 

Természetessen egyes csoportok fel vannak osztva több generációra. A színészcsoport ebben az évben a Miliomos színdarabot készítik el.A színdarab 

elkészítéséhez kellék hiány van, amit e pályázat útjén szeretnénk beszerezni.Majd egy pár helyt be is mutatni, tájolásképpen. A Tiszavirág néptánccsoportnak 

a Gyöngyösbokréta sikeres fellépése után, ruha javításra lenne szüksége, majd az mellett a pályázaton egy pár falvakban bemutatkozni is. A majorett 

tánccsoport 3 kategoriát számlál és ezek a kategóriák egymásnak kölcsönzik a kellékeket. A pénzösszeg egy része ezek a kellékek beszerzésére lenne 

fontos.

111 8421341 0430 570 000 120 000
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BGA-11-LB-VA-3 3 403-3-063/2011-2

Nagyapáti Kukac Péter 

Magyar 

Hagyományőrző és 

Néprajzkutató Társulat 

Topolya

Topolya

Hagyományápoló 

rendezvények,kiállítások és 

műhelymunkák megszervezése

A Szervezet feladata a hagyományok felkutatása, megőrzése és továbbvitele.A pályázatunknak is ez a célja mert céljaink megvalóstását pénz eszközök 

nélkül nem tudjuk megvalósítani. Nagyon fontosnak tartjuk a magyar kultúra és a környezetünkben élt szokások, hagyományok feltárását amit 

rendezvényeinkkel a nagyközönségnek is bemutatjuk. A műhelymunkánk célja a tanits tanítalak mottó, hogy legyenek a régi hagyományokat tudó (kézimunka, 

szővés, kötés, horgolás) hagyományos anyagokból készítő egyének. Nagyon fontosnak tartjuk a hagyományaink megőrzését, bemutatását és azok átadását 

a fiataloknak.Sajnos az utolsó pillanatban értünk, hogy ezeket a dolgokat felkutassuk, megőrizük és továbbadjuk, mert sok dolog nagyon a feledés 

homályában merül.

111 8421341 0430 534 850 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 405-3-065/2011-2 Népdalbarátok Klubja Felsőhegy Ruházat beszerzése

A szervezet már több éve működik Felsőhegyen. Különböző rendezvényeken vesznek részt. A szervezet működési rendje: a tagok hetenet egy, vagy több 

alkalommal gyülekeznek a felsőhegyi Kultúr Otthonban és népdalokat énekelnek, citeráznak. A betanult népdalokat aztán rendezvényeken mutatják be (pl. 

Durindó, Aratóünnepség - Tornyos, Valkai Sor, Népzenei Találkozó - Adorján, Zenta város ünnepe stb.). A szervezet tagjai főleg nyugdíjasok, ezért az 

ruházat beszerzésének vagy megvaratásának kifizetése problémát jelent. A támogatás segítené a néphagyomány ápolását, egy régóta működő népzenei 

csoport eredményes további munkálataiban.

111 8421341 0430 80 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 406-3-066/2011-2
Népkör Magyar 

Művelődési Központ
Szabdaka

 A Róna táncegyüttes új 

produkciója (Munkacím: A 

nász)

A Róna Táncegyüttes többszörösen kiváló minősítésével, magas szintű előadásaival a legrangosabb Kárpát medencei fesztiválokon már többször 

bizonyította, hogy a magyar nyelvterület legjobb néptáncegyüttesei közé tartozik. A „Más (kor…)” című produkcióval a táncegyüttes átlépte a határt a 

klasszikus értelemben vett népi tánc koreográfiák és a néptáncra épített táncszínház között. Ezek után a gyermekeknek készítettek egy rendhagyó 

táncmesejátékot a „Lúdas Matyi”-t, és a népmesei elemekre épülő „A legény aki kiállta a próbát” című előadást.

 Az alkotók és a táncosok ki vannak éhezve egy autentikus néptáncmű létrehozására, ahol dominál az eredeti néptánc, népzene, a viseletek, és a történet is 

egy klasszikus néptáncos téma. Kézenfekvő volt tehát a munkacím: A nász. A történet fő szála a kupuszini (bácskertesi) menyegző, amelybe a vendégek 

(rokonok, barátok, üzlettársak) más tájegységekről is érkeznek. A műben részletesen bemutatásra kerülnek a bácskai Duna-mente lakodalmi hagyományai, 

ebből is kiemelve a legdélebbi palóc település, Kupuszina dal és tánckincsét. Ezt a kincset a hagyományőrző csoporton kívül más még nem dolgozta fel, 

úgyhogy az előadás tekinthető a kupuszini anyag ősbemutatójának is. Koreográfus - rendező:  Spisák Krisztina, Teremi László (Nyíregyháza)

111 8421341 0430 600 000 200 000

BGA-11-LB-VA-3 3 407-3-067/2011-2 Nosza Egyesület Hajdújárás
Nosza Falunapjának 

megszervezése

Idén augusztus 27-én harmadszor rendezzük meg a Noszai Falunapot, amellyel a noszaiak összetartozását, helyi hagyományink és kultúránk megőrzését 

szolgáljuk. Az egynapos rendezvény gazdag programot kínál minden látogatónak. Hagyományos Bográcsosfőző verseny, kézműves foglalkozások, 

kézimunka és régiség kiállítás, vetélkedő, zenés műsor várja az érdeklődőket. A lebonyolításban negyven önkéntes vesz részt. A résztvevőknek üdítő italokat 

és egyszeri étkezést kívánunk biztosítani. A 30 meghívott vendéget vacsorával várjuk. Többszáz nem csak noszai látogatóra számítunk. Rendezvényünkkel 

méltó módon óhajtjuk bemutatni helyi értékeinket.

111 8421341 0430 457 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 408-3-068/2011-2
Oromhegyesi Faluház 

Alap

Oromhegye

s

A Cérna Miklós 

Népmesemondó Verseny 

megszervezésének 

résztámogatása

Az Oromhegyesi Faluház Alap 2009-ben, igen szép eredménnyel, megszervezte az I. Cérna Miklós Népmesemondó Versenyt. Sajnos, 2010-ben 

eszközhiány miatt nem tudtuk megtenni ugyanezt, ezért most egy év kihagyással, a mese világnapját (szeptember 30.) követő szombaton fogjuk ezt 

megtenni. Az idén testvértelepüléseink (Zalaszentgyörgy, Kisszállás, Mártély és Lepsény) valamint a házigazda, Oromhegyes 1-1 alsós és fölsős tanulóját 

szeretnénk bemutatni falunk lakóinak, illetve a 3 tagú zsűrinek, hogy kiválaszthassák a legtehetségesebb mesemondókat közülük. A rendezvény programja - 

pánteken (2011. szeptember 30.) délután a vendégeink érkezése majd elszállásolása, szombat (2011. október 1.) délelőtt a környék mgismerése, kirándulás, 

délután 18 órától 21 óráig a verseny, vasárnap (2011. október 2.) délelőtt a vendégek kikísérése. A rendezvény célja, hogy tartós emléket állítsunk az 

Oromhegyesen élő, immár 92 éves mesefának, a Népművészet Mesterének, Cérna Miklósnak, továbbá hogy megszerettessük az iskolás gyermekekkel a 

meséket, illetve a mesemondást, azaz ezen keresztül a magyar nemzet szóbeli hagyományait, emellett pedig, hogy a testvértelepüléseink gyermekei között 

közvetlen kapcsolat alakuljon ki.

111 8421341 0430 172 800 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 410-3-070/2011-2 Orpheus Egyesület Csóka

A forgatókönyvtől a 

bemutatóig,-színpadi előadás 

felépítése.

Társulatunk legújabb előadása, amelyet a következő színházi évadban szeretnénk bemutatni Francis Veber, Dilisek vacsorája című nagysikerű komédia. De 

lehet, hogy "nem is komédia", mert a "kisember", a maga szenvedélyességével igyekszik elviselhetővé varázsolni a mindennapjait, és nem vágyik arra, hogy 

az úgymond "nagyemberek", gúny tárgyává tegyék és szórakozzanak esetlenségén. A 13 éve megalakult Orpheus Egyesület színjátszó szakosztályának ez 

az előadása, sorrendben már jóval felül van a 20-ik bemutatón. De még mindig töretlen kedvel állunk a magyar nyelvű művelődést építők táborába. Célunk, 

hogy továbbvigyük és éltessük a színház szeretetét, segítsünk azokon az embereken, akik kistelepüléseken élnek és alig várják, hogy a környezetükben 

történjen valamilyen kulturális esemény. Igyekszünk űrt pótolni, és feladatunknak érezzük a közönség szórakozatását. A további munkánk még sikeresebb 

beteljesedésének függvénye az önök által meghirdetett pályázat. A támogatásból kapott összeggel szeretnénk újabb bemutatónkat előkészíteni, jelmezeket, 

ruhaanyagot, faanyagot lenne szükséges vásárolnunk. 

111 8421341 0430 121 500 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 411-3-071/2011-2
Pacsér Művelődési 

Egyesület
Pacsér

Somogyi gyermek népviselet 

beszerzése

Egyesületünk gyermek néptáncsoportja száma az új koreográfiához somogyi gyermek népviseleti ruha beszerzése szerepel évi tervünkben. A csoportban 7 

fiú és 19 lány táncol. A fiú viselet nadrágból, ingből és kalapból áll, a leányviselet pedig alsószoknyából, szoknyából, kötényből és blúzból. A pályázaton csak 

a ruhanyagra illetve a kalap vásárlására kérünk támogatást, mert a varratást szeretetmunkával pártoló tagjaink vállalták. Cél: a már megtanult koreográfiához 

megfelelő népviselet elkészítése,  ezzel lehetőség nyílik, hogy a látványos koreográfiát hiteles népviseletben mutassuk be. Hosszútávon ezzel erősítjük és 

ösztönözzük a tánccsoport tagjait, hozzájárulunk az itteni emberek magyarságtudatának erősödéséhez.

111 8421341 0430 162 000 130 000

BGA-11-LB-VA-3 3 413-3-073/2011-2
Palics Magyar Kultúr 

Egyesület
Palics Karácsonyi ünnepkör 

A rendezvény célja a magyar hagyományok megismerése, művelése és ápolása, ezzel is táplálva nemzeti önazonosságunk felismerését, vállalását és 

megbecsülését. A rendezvény megvalósításának során szeretnénk megmozgatni a település lakosságát, megismertetve a magyarság karácsonyi 

hagyományait. A rendezvény három napos. December 3-án játszóház keretében a gyerekek karácsonyi díszeket készítenek, majd táncházzal fejeződik be a 

nap. December 11-én nagyanyáink karácsonyi kalácsaiból készítünk kiállítást amelyet egy szakbizottság véleménye alapján díjazunk. December 18-án 

karácsonyi műsorral zárjuk a rendezvénysorozatot, ahol fellépnek az egyesület szakosztályai, valamint vendégművészek, akik fellépésükkel emelik a 

rendezvény színvonalát. 

111 8421341 0430 322 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 414-3-074/2011-2
Petőfi Sándor 

Kultúregyesület
Versec

Hagyományápoló kör 

fennállásának XV. Szülinapja

Egyesületünk Hagyományápoló Köre 1996-ban alakult újra, azzal a céllal, hogy megvédje a feledéstől és tovább adja őseinktől ránkhagyott 

örökségünket.Begyüjtötte a hagyományos aratáshoz szükséges eszközöket, feljegyezte az ezzel kapcsolatos szokásokat, betanúlta az  a tájhoz,szokáshoz  

fűződő népdalokat.Résztvett egy nemzetközi és több vajdasági Arató versenyen.Húsvéthoz fűződő szokásokat,katona kísérőket elevenítet fel és mutatott 

be.Csorba László 1922-ben született verseci lakos segítségével begyűjtötte a hagyományos Verseci betlehemi  szokásokat.. Többször résztvett a Kárpát 

Medencei Betlehemes Találkozón(Budapest, Esztergom, Debrecen), Vajdasági Betlehemes Találkozón (Mohol). Minden évben fellép a Dél-bánáti karásconyi 

szokások és betlehemesek találkozóján. Játszottak templomokban, utcán, tereken.Minden évben ellátogatnak egy-egy családhoz felidézve a régi idők szép 

emlékeit.Az idén jubiláris évet ülnek.Szeretnék színpadra kérni mindazokat, akik dédelgették és életbe tartották e hagyomány csíráját.Szeretnék megköszönni 

fáradságukat.Velük fognak ünnepelni testvérvárosaik Helvécia(Magyarország) és Zétény(Szlovákia) Betlemes csoportjai is. Versec magyarságának 

szüksége van az ilyen és ehez hasonló találkozókra, mert ez adja az erőt a további fennmaradáshoz. Éppen ezért kérjük a Kuratórium tagjait, hogy 

kérelmünket pozitívan bírálja el. 

111 8421341 0431 84 500 70 000
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BGA-11-LB-VA-3 3 415-3-075/2011-2
Petőfi Sándor 

Kultúregyesület
Versec

A XIV.Herczeg Ferenc 

Emléknapok megszervezése

Egyesületünk 1998.9.20-án, Herczeg Ferenc,Versec szülötte tiszteletére,megrendezte az I.Herczeg Ferenc Napot. A rendezvényt nagy érdeklődés fogadta.A 

tagok álltal készített előadás színvonala, valamint az író életével és munkásságával foglalkozó előadások szintje, s nem kevésbé a Herczeg Ferenc Nap 

egészének fogadása, megelőlegezte a következő évi ünnepség megtartását.Az 1. siker következtében a 2. Emléknap előadásain már megjelent a városi 

vezetés több tisztségviselője és a város nem magyar ajkú értelmiségéből is többen.Az idén XIV.alkalommal fogtunk neki a szervezésnek. A 

szervezőbizottság javaslatára Börcsök Erzsébet Verseci írónő életével és munkásságával szeretnénk foglalkozni.Az időponk szeptember 3. hete. a Szüreti 

Napok keretén belül.Így az idelátogatók megismerhetnék Városunkat és az itt élő emberek múltját és jelenét.Kísérő rendezvényünk Börcsök Erzsébet: A 

csodazongora színmű.  Magyarságunknak, megmaradásához égetően szükség van az ilyen és ehez hasonló rendezvényekre. Kérjük a kuratóriumot 

kérelmünket pozitívan bírálja el.

111 8421341 0431 229 500 150 000

BGA-11-LB-VA-3 3 416-3-076/2011-2
Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkör
Óbecse

"Lefelé folyik a Tisza…" - 

nemzetközi népzenei találkozó

A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben kiválóan dolgozik a népzenei szakosztály, a Szelence énekegyüttes, a Fokos zenekar, a Dúdoló kórus, a Pergető 

zenekar, de szólisták és kettősök is dolgoznak. Népzenészeink és énekeseink már több alkalommal léptek fel Vajdaság-szerte, illetve külföldön is, ezért 

döntöttünk úgy, hogy a kultúrkörben szervezünk egy nemzetközi népzenei találkozót. Itt tagjaink mellett fellépnek Vajdaság legjobb csoportjai, valamint 

magyarországi vendégeink is: a Mórahalmi Parasztkórus, a szentesi Pengető citera-zenekar, a temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület 

férfikórusa, citerazenekara, valamint a Motolla együttese, a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Kaláris kórusa, Hétmező énekcsoportja és 

Csörgő citerazenekara, a péterrévei asszonykórus, a törökbecsei férfi- és leánykórus, valamint Micsik Béla, a Népművészet Ifjú Mestere, a csókai Móra 

Ferenc Művelődési Egyesület Rákóczi férfikórusa és Csalogány asszonykórusa, valamint Csonka Ferenc, a Népművészet Ifjú Mestere és zenekara Az est 

folyamán mintegy 150 fellépő mutatkozik be. 
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BGA-11-LB-VA-3 3 417-3-077/2011-2
Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület
Újvidék Karácsonyi műhely és kiállítás

A pályázat célja a karácsonyi ünnepkörhöz fűződő hagyományok ápolása.Műhelymunka keretében kreativ részvételre invitáljuk a gyerekeket és a fiatalokat. 

Ily módon próbáljuk elhinteni közénk a karácsonyi várakozás, felkészülés és együvé tartozás ünnepélyes érzését. Ezúttal második alkalommal rendezünk, 

hagyományaink megőrzése érdekében karácsonyi mézeskalács készítő műhelyt és kiállítást, valamint a meghirdetett  Legsikeresebb karácsonyi képeslap 

című pályázatunkra beérkezett munkák kiállítását.December elején kiírjuk a felhívást  ovodások és ellemi iskolások részére.A karácsonyt megelőző 

szombaton szakemberek vezetésével megszervezzük a mézeskalács készítő és díszítő műhelyt.A dec.15-ig beérkezett képeslapokat és a műhelymunkán 

készült mézeskalácsokat szakzsűri bírálja és jutalmazza.A kiállitás megnyitóra hétfőn dec 19-én 18 órakor kerül sor és dec. 3o-ig lesz nyitva a tárlat.Ebbe a 

projektumba a Szerémségi és Dél Bácskai egyesületeket (Mitrovica, Dobradol, Vajszka,...) is bekapcsoljuk, hogy részt vegyenek a népi kultúra és örökség 

értékeinek folyamatos tovább éltetésében, hiszen hagyományainkra épülő kulturális ismereteink identitásunkat erősítik és megmaradásunkat bisztosítják.                             
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BGA-11-LB-VA-3 3 418-3-078/2011-2
Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület
Újvidék Szent István-napi ünnepség

 Az újvidéki Petőfi Sándor MMK az idén is  augusztus 2o-án megszervezi a hagyományos Szent István - napi emlékünnepséget. A rendezvényt, 

kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi szentmise előz meg a Szent Erzsébet templomban, majd a Központ udvarában felállított szabadtéri szinpadon gazdag 

művelődési műsort mutatnak be szakcsoportjaink és vendégszereplőink: az irodalmi szakcsoport, Dalkör énekcsoport szólistái, a vegyes kórus és vendégeink 

a Csürdöngölő néptáncegyüttes.Az esti órákban a műsor után megnyitjuk a Mimóza kézimunkaszakcsoport és a PEART képzőművészeti szakcsoport 

kiállítását, majd népünnepéllyel zárul le a program.Tapasztalatból mondjuk, hogy évről évre egyre inkább érezni a Délvidéken is a magyar ünnepek 

jelentőségének erősödését amit azzal is alátámasztunk, hogy a művelődési központ udvarában mindég több és több vendég és közönség jelenik meg. A 

magyarság jeles napjainak megünneplésével erősítjük nemzeti hovatartozásunkat, ápoljuk hagyományainkat és fejlesztjuk kultúránkat.
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BGA-11-LB-VA-3 3 419-3-079/2011-2

Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület 

Bácsgyulafalva

Bácsgyulaf

alva

Hagyományőrző tábor és gála 

műsor a Falunap keretén belül.

Az elmúlt évben sikeres volt a gyerekeknek megszervezett hagyományőrző tábor, ahol néptánc oktatás és kézműves tevékenység folyt. Ebben az évben 

oktatók alkalmazásával, folyamatosan van néptánc oktatást, ahol az alsós korosztállyal foglalkozunk. Ezzel most a néptánccsoport alapjait rakjuk le. A nyáron 

ismételten megszervezzük a néptánc és kézműves tábort. Szakembereket hívunk, a tanuláshoz anyagot és a tábor idejére napi egy étkezést is biztosítunk. 

Az elkészült munkákat a falunapon kiállítjuk, a táncokat a falunapi műsor keretein belül is bemutatjuk. Célunk, hogy a folyamatos tanulásnak, tanításnak 

köszönhetően egy összekovácsolt hagyományokat tisztelő generáció nőjön fel. A helyben való ″ táborozás″ sok önkéntes munkával, kisebb költségvetésből 

megoldható, ezáltal több gyerek jut minőségi időtöltéshez és hasznos tudáshoz. A falu megmaradásának záloga a földművelés mellett a kisipar és a turizmus. 

Minek első kis lépéseit, az elméleti és gyakorlati tudást alapszinten, már gyerekkorban elsajátíthatják. A zenekar csak a gálán muzsikál, az oktatás lap top 

(később más célokra is), erősítő (meglévő) használatával valósul meg.
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BGA-11-LB-VA-3 3 420-3-080/2011-2

Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület 

Pancsova

Pancsova
3 db szövőszék beszerzése, 

tanfolyam 3 szabadkai lánynak

A szórvány végváraiban élő de kitartó székely közösségünkben van Vajdaság kizárólagos és a magyar nyelvterület egyik leggazdagab szőtteskultúra 

hagyatéka. Az Al-dunai közösségben tevékenységeikkel közismert egyesületünk három fiatal tagja, vállata a kihívást és a hivatást, hogy újratanulja és 

önzetelenül továbbadja, megosztja a szövés mesterségét az érdeklődőknek és közösségünkben újraélesztik az egyetemes magyar kultúra tárgyi 

hagyatékának e gyönygye újrahasznosítását. A szabadkán (a VMFben) folyó szövőtanfolyam nyári táborral és az azt követő néhány hónapban történő 

hétvégeken nyújt lehetőséget olyan tudások elsajátításához, melyek megfelelő szerszám által itt a veszendő forráson újraélesztenék a népi tárgyi alkotást, 

fiatalok életmódjában használatos tárgyak alkotásával, bemutatásával, hasznosításával. Közös célunk felújítani és előmozdítani a Magyarországi népi 

tárgyalkotó, hagyományőrző mozgalommal elvesztett kapcsolatot.
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BGA-11-LB-VA-3 3 422-3-082/2011-2
Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület
Királyhalom

Nemzetközi kórustalálkozó 

megszervezése

A Parlando Nőikar az idén ünnepeli megalakulásának 15. évét. E szép alkalmat méginkább ünnepélyessé teszi a tény, hogy most kaptuk vissza működésre a 

kulturotthont, amelyet szeretnénk értékes, értelmes szép műsorokkal kitölteni, fenntartani.Folyó év augusztus 12-14.között Nemzetközi Kórustalálkozót 

szervezünk határon átnyúló programokkal, ugyanis vendégink lesznek a szomszédos (testvértelepülés) Ásotthalom, Mórahalom, Kispiac, valamint Recsk, ill 

egy budapesti vegyeskar, akiknek már több alkalommal is vendégei voltunk.A mátrai kórus 3 napot töltene nálunk, (elszállásolás házaknál), a többi résztvevőt 

egy napos közös foglalkozásra, szentmisére, fellépésre várjuk és szeretnénk egy közös étkezést megejteni a barátkozás és összetartozás erősítése 

céljából.A Nőikar számos alkalommal helytállt úgy a település valamennyi rendezvényén, mint a környező települések ünnepein. Bekapcsolódván az erdélyi 

eredetű, de a Kárpát-medence magyar kórusait felölelő Seprődi János Kórusszövetségbe, ez az együttes számos szép elismerést vívott ki szülőföldjének, 

öregbítvén a kis falu,Királyhalom jó hírét .Az elmúlt 15 év szép, de sokszor számtalan lemondással járó kulturális tevékenység igazi méltatása lenne a leírt 

alkalom.Ehhez kérjük és köszönjük az Önök támogatását.
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BGA-11-LB-VA-3 3 423-3-083/2011-2
Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület
Kishegyes

Az egyesület Rizgetős 

táncegyüttesének útiköltsége 

Magyarországra

A Petőfi Sándor ME Rizgetős táncegyüttese 2011-ben 5-ik alkalommal vesz részt Pomázon a Magyar Vár tánctáborában. A Kárpát-medence magyarlakta 

vidékeiről, Kalotaszegről, Mezőségről, Székről, Kárpátaljáról, Felvidékről és Délvidékről érkező fiatalok egymásnak mutatják be tánchagyományaikat. A 

fiatalok nyolc nap alatt igyekeznek elsajátítani egymás táncdialektusát, hagyományait, szokásait, énekeit, zenéjét stb. A kishegyesi ifjúsági csoport itt kapja 

meg az alapozást a következő évi felkészüléshez, valamint a csoportvezetők is megfelelő felkészülésben részesülen a tábor ideje alatt (ének, tánc, 

hagyományok, szokás, viselet stb.).  A kishegyesi tánccsoport 25 tagját és a 3 tagú zenekart autóbusszal két alkalommal kell Pomázra utaztatni. Pomáz 

Kishegyesetől 300 km-re van.
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BGA-11-LB-VA-3 3 424-3-084/2011-2
Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület
Orom Szivárványfesztivál

Az oromi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület az idei évben harmadik alkalommal rendezi meg a Szivárvány fesztivált. Egyre színvonalasabbá válik ez a 

rendezvény, melyet 2011. június 26-án tartanak. A környékbeli települések egyesületei lépnek fel különböző programokkal: úgy mint táncosok, szavalók, 

énekesek, harmonikások, gitárosok (a magyarkanizsai Zeneiskola növendékei), amatőr színjátszók Magyarkanizsáról, majorettek, haditorna, a helybeli tűzoltó 

egyesület, a judo klub bemutatója, pinpong verseny, stb. A fesztivál színesebbé válik a kirakodóvásártól (kézzel készített képek, virágok, kézimunkák, kézzel 

szőtt szőnyegek kiállítása, gyógyteák kóstolása). A kézművesek rögtönzött tanítása az érdeklődőknek: csuhéból készült virágok, díszek. Magyarországról is 

meghívták a testvérfalu művelődési egyesületét, akik táncokkal mutatkoznak be. Este utcabállal folytatódik a rendezvény. A fellépőket, kirakodókat és segítő 

munkatársakat péksüteménnyel, szörppel vendégelik meg. Az egész falut és a környékbeli településeket megmozgató rendezvény ez, melynek 

közösségformáló ereje van a magyar kultúra megörzése érdekében. Tisztelettel fordulnak a budapesti Bethlen Gábor Alpkezelő Zrt. és a  Szekeres László 

Alapítványhoz támogatásért, hogy minél színvonalasabb legyen a rendezvény.
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BGA-11-LB-VA-3 3 425-3-085/2011-2

Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület  

Székelykeve

Székelykev

e

A hagyományos bonyhádi 

"Bukovinai fesztiválon"  való 

résztvétel

A bonyhádi "Bukovinai fesztivál" célja , hogy a székelyek ősei Bukovinából (az őshazából) újra és újra találkozzanak. Ez egy nagyon jó alkalom, hogy 

megismerkedjünk a Romániában, Szlovákiában és Magyarországon működő művelődési egyesületek programjaival. Résztvételünkkel a fesztiválon (énekkar 

és citerazenekar)  nagy mértékben hozzájárulunk a baráti kapcsolatok megtartásában és megújjításában. Az ilyen fesztiválokon való résztvétel sokat jelent a 

Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tagjainak is, akiknek ilyen utazásokkal kedvet adunk a további sikeres munkára. 
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BGA-11-LB-VA-3 3 426-3-086/2011-2

Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület - 

Torda

Torda Népviselet beszerzése

A  Petőfi Sándor Művelődési Egyesület több évtizedes tevékenysége alatt számtalan rendezvényt, műsort szervezett az Egyesület több szakosztálya által.A 

legaktivabb szakosztály a néptáncszakosztály,amely keretében három csoportban mintegy száz fiatal tevékenykedik.A tánccsoportoknak számtalan 

koreográfiája van, hogy változatos műsorral tudjon fellépni helyben, de Vajdaság szerte és Magyarországon valamint Romániában is.Ugyanakkor a magyar 

néptáncszemlén. a Gyöngyösbokrétán is minden évben új koreográfiával lépnek fel.Sajnos a tánccsoportok csak egy.egy népviselettel rendelkeznek, így 

kénytelenek minden tánckoreográfiát ugyanabban a népviseletben táncolni, amely miatt már több bírálatot is kaptak és ma már különben is elengedhetetlen 

feltétele a megfelelő népviselet a fellépéseken.Jelenleg a legfontosabb a felnött és a középső tánccsoport részére a dél-alföldi illetve a kalocsai  

tánckoreográfiához a megfelelő népviselet biztosítása.Az Egyesületnek sajnos nincs saját bevétele vagy más forrása, hogy ezt biztosítani tudná. Ezért nagy 

szükség van a pályázati támogatásra, megteremtve ezzel a feltételeket a zavartalan munkához és a további fellépésekhez a 2011-es évben.
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BGA-11-LB-VA-3 3 428-3-088/2011-2

Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület 

Oromhegyes

Oromhegye

s

A XXIV. Gazdag Ág 

Hagyományápoló vetélkedő 

résztámogatása

2012. február 11-én tartja egyesületünk a XXIV. Gazdag Ág Hagyományápoló Vetélkedőt. Témája: (Elfeledett) Férfimunkák Szent György és Szent Mihály 

napok között. Részt vesznek  a Vajdaságból: Szabadka, Kispiac, Horgos, Martonos, Magyarkanizsa,  Adorján, Tóthfalu, Völgyes, Orom, Tornyos, emellett a 

házigazda, Oromhegyes hagyományőrzői. Összesen 250 személy fellépő és a vendég fog részt venni a találkozón. A találkozó programja: 13 órától a  

várása és a kiállítás felállítása. 18 óra 30 perctől a vetélkedő műsora, majd azt követően 21 órától vacsora a fellépők és a vendégek részére. A 

bírálóbizottság: Dr. Bárkányi Ildikó (Szeged), Dr. Szőke Anna (Kishegyes), Dr. Raffai Judit (Újvidék) és Nagy Abonyi Ágnes (Zenta). A rendezvény 

résztámogatását kérjük a Címtől.
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BGA-11-LB-VA-3 3 429-3-089/2011-2
Pro Cultura Polgári 

Egyesület
Zenta

Táncpanoráma-Külföldi 

néptáncegyüttesek 

vendégszereplése Zentán

2011. augusztus második felében (20-a és 28-a között) a zentai Városháza előtti Fő téren Táncpanoráma címmel egy nagyszabású folklórműsort 

szerveznénk külföldi néptáncegyüttesek részvételével immár negyedik alkalommal. Ezt a rendezvényt már 2006-ban, 2007-ben és 2010-ben is bemutattuk 

Zentán a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Egyesülettel közreműködve, akkor Törökországból, Ciprusról, Oroszországból, Indiából, Magyarországról, 

Olaszországból, Kolumbiából, Dél-Koreából érkeztek vendégek városunkba. A műsort a zentai Pitypang ifjúsági néptánccsoport fellépésével nyitjuk, és 

kézműves kirakodó vásárt is tervezünk. A külföldi tánccsoportok résztvevője kb. 120 személy. Az előző években nagy sikere volt a rendezvénynek, évente 

1500-2000 személy kísérte figyelemmel a programot. Ezzel a műsorral szeretnénk megteremteni a kulturális párbeszédet az egymás mellett élő népek 

kultúrájának és történelmének kölcsönös előmozdítása érdekében. A technikai szervezésben segítségünkre lesz a Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 

rendelkezésünkre bocsájtja a Művelődési Házat, ahol öltözhetnek a fellépők. A műsort a Városháza előtti Fő téren szerveznénk meg, eső esetén a 

Művelődési Házban.
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BGA-11-LB-VA-3 3 431-3-091/2011-2
Szalmaszál Művelődési 

Egyesület Székelykeve

Székelykev

e

Dél-bánáti kézműves tábor 

megszervezése

A székelykevei Öko Rurális Vendégfogadó Házigazdák Egyesülete felkínált egy lehetőséget arra, hogy közösen szervezzünk meg egy kézműves tábort, 

melyre ő jutányos áron biztosítaná a távolról érkezők elszállásolását, és a helységet a csoportok műhely-munkájára. A műhelymunkákat vezető szakemberek 

Bonyhádról érkeznének, az ők úti költségüket, tiszteletdíjukat, a munkákhoz szükséges alapanyagokat, az étkeztetést a Szalmaszál ME fedezné. Ehhez kérjük 

az Önök segítségét. Célkitűzésünk: a gyerekek megismertetése és elsajátítatása a kézműves foglalkozások alapjaival. Ez hosszú távon, nem csak a 

kézművesség szépségeinek megismerését hanem egy olyan lehetőséget nyújt, ami a kiemelkedő egyének számára a jövőben megélhetőséget is tenne 

lehetővé. A tábor időpontja: 2011. 07. 02 - 2011. 07. 09. A tábort 7 naposra tervezzük, ahová 10-17 éves, kézműves tapasztalattal nem rendelkező 

gyerekeket várunk, napi 7 óra aktív tanulási idő, 3 óra szórakoztató program, valamint 2 óra egyéb edukatív jellegű aktivitás, amelyek 3x10 fős csoportokban 

lennének megszervezve.
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BGA-11-LB-VA-3 3 432-3-092/2011-2
Szarvas Gábor  

könyvtár 
Ada

A magyar kultúra napja 

megünneplése 2o12.január 2o-

án Adán zenés irodalmi 

műsorral.

             Intézményünk a Szarvas Gábor könyvtár minden évben alkalmi műsoros estel ünnepli meg a magyar kultúra napját január 22-ét.Szeretnénk ezt a szép 

hagyományt megtartani és terveink szerint 2o12.január 2o-án egy ünnepi zenés irodalmi műsorral ajándékoznánk meg Ada község lakosságát ezen a jeles 

napon.A műsorban kórusok, vers és szövegmondók, hangszerszólisták és zenekarok fellépését várjuk. 
111 8421341 0430 190 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 433-3-093/2011-2
Szarvas Gábor  

könyvtár 
Ada

Az adai Szarvas Gábor 

könyvtár napjának 

megünneplése 2011.november 

16-17-én

Intézményünk a Szarvas Gábor könyvtár minden évben méltóan megünnepli könyvtárunk napját..Szeretnénk ezt a szép hagyományt megtartani és terveink 

szerint 2o11.november 16. és17.-én,gazdag tartalommal fogjuk megszervezni ezt az ünnepet.Terveink szerint irodalmi és rajzpályázatot írunk ki az óvodások 

és általános iskolások részére. A beérkezett munkákból kiállítást rendezünk, amit november 16-án nyitunk meg .Hosszú idő után sikerült felújítani a 

gyermekkönyv-tárat, amit szintén 16-án nyitunk meg ünnepélyes keretek között .Ezen a megnyitón fogjuk bemutatni a díjnyertes pálya-   munkákat  és 

kiosztani az ajándékokat.  November 17.-én  a felnőtt olvasóink számára tervezünk nyilt könyvtári napot, író olvasó találkozót,és a könyvtár honlapjának 

bemutatását.                                                                                                                                                                                           

111 8421341 0430 250 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 434-3-094/2011-2
Szarvas Gábor 

Nyelvművelő Egyesület
Ada

Ünnepi műsor az anyanyelvi 

világnap alkalmából

2012. február 21-én az anyanyelvi világnap alkalmából nagyszabású ünnepi műsor keretében szeretnénk megemlékezni erről a jeles napról. A műsorban, 

melyet akárcsak 2011-ben, az adai városháza dísztermáben kívánunk megtartani, az ünnepi köszöntők után nyelvészeti tudományos előadások hangzanak el, 

majd zenés-irodalmi összeállítás következik. A rendezvény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az anyanyelvek fontosságára a nemzeti kultúrákban s egyben a 

személyiség fejlődésében egész élete során. Különösen fontos és nagy jelentőségű ez kisebbségi helyzetben, melyben az adott körülmények folytán az 

anyanyelv használata nem teljes körű, s így gyakran hátrányos helyzetbe kerül. A nyelvi jogok tudatosítása nemzeti közösségünk számára a megmaradás 

szempontjából is elsőrendű feladat.    

111 8421341 0430 200 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 435-3-095/2011-2

Székelykevei 

Művelődési 

Egyesületek és Civil 

Szervezetek 

Szövetsége - 

Székelykev

e

A Székelykevei Nyári Estek 

2011. rendezvénysorozat 

támogatására

A Székelykevei Művelődési Egyesületek és Civil Szervezetek Szövetsége (SZMECISZ) az idén immár 12. alkalommal megszervezi a Székelykevei Nyári 

Estek rendezvénysorozatot, amely az általános iskola nyári színpadán zajlik le, és minden este vendégegyesület szórakoztatja a nézőket. A rendezvényt az 

idén hat napra terveztük (augusztus 14 - 19-ig). Ebben az időszakban a falu lakossága a duplájára nő, rengeteg vendég és turista látogat el. A műsorok 

minőségi szintje függ az anyagi segélytől, ezért fordulunk Önökhöz.

111 8421341 0431 420 700 70 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-3 3 436-3-096/2011-2

Szerémség Magyar 

művelődési egyesület 

Mitrovica

Mitrovica Utazási költségek fedezése

A "Szerémség"MME 2003-ban alakult, azzal a céllal hogy megőrizzük anyanyelvünket, kulturánkat és hagyományinkat .Mindent megteszünk hogy megálitjuk 

az asszimilációs folyamatott ami népünkel évek hosszú során megtörtént.Egyesületünkben több csoport működik:germekténcosok,felnőtt táncosok, 

énekesek, anyanyelvápoló csoport.Évről, évre növekszik tagságunk létszáma,aktivan mőködünk városunkban és a környéken. Számos szereplés áll 

mögöttünk, Vajdaságban és Magyarországon.Szoross baráti kapcsolatokat alakitottunk ki a környékbeli egyesületekkel, és a testvérvárosunk, Dunaújvárosi 

kisebbségi Önkormányzattal is.Sokat utazunk, igyekszünk megjelenni sokszámú rendezvényen és fesztiválon,  bemutatni tevékenységeinket.Az utazásokat 

autóbusszon tesszük, amelynek bérlése komoly tétel szerény költségvetésünkben.

111 8421341 0430 170 000 120 000

BGA-11-LB-VA-3 3 437-3-097/2011-2

Szőke Tisza 

Művelődési Egyesület 

Adorján

Adorján
Citerák vásárlása a 

citerazenekar részére

Az egyesületünkben önállóan és a vegyeskórus kíséretében is működik a citerazenekar. Tagjai saját hangszereiket használják, ami miatt nehézségekbe 

ütközik az érdeklődő  fiatalok oktatása. Mindenféleképpen szükségünk lenne 5 minőséges citerára, mert ezáltal hatékonyabbá válna a zenekar munkája, illetve 

megoldhatnánk a folyamatos utánpótlásnevelést. Sajnos, saját forrásainkból nem tudunk önrészt kiválasztani, mivel a többi pályázathoz azt már elhasználtuk. 111 8421341 0430 337 500 130 000

BGA-11-LB-VA-3 3 441-3-101/2011-2

Szűcs Imre Udvarnoki 

Magyar Oktatást, és 

Művelődést Fejlesztő 

Társulás Udvarnok

Udvarnok
Szűcs Imre Irodalmi 

Emléknapok Udvarnokon

Szűcs Imre Udvarnoki Magyar Oktatást, és Művelődést Fejlesztő Társulás alapvető célkitűzése az udvarnoki magyarok számára biztosítani a magyar nyelvű 

oktatás lehetőségét, a magyar művelődési, és közösségi élet megszervezését, valamint az udvarnoki születésű költő, Szűcs Imre emlékének az ápolását. 

Testvéregyesületünk, a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület, valamint a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete támogatásával 2011. 

november 5-én (Imre napján), és 2011. december 18-án (Karácsony alkalmából), szentmisével, irodalmi, és művelődési műsorok bemutatásával, valamint 

Társulatunk fiatalkorú tagjainak Karácsonyi megajándékozásával tervezzük megvalósítani az I. Szűcs Imre Irodalmi Emléknapokat Udvarnokon. Reményeink 

szerint az idei évben a Forum könyvkiadó gondozásában, Kishegyes község Önkormányzata anyagi támogatásával megjelenik Szűcs Imre válogatott 

gyermekverseinek a kötete, amelynek a bemutatóját az Emléknapok keretében szervezzük meg. Azt tervezzük, hogy jövőre, a második emléknapon, 

gyermekvers kategóriában, irodalmi pályázatot is hírdetünk.

111 8421341 0430 254 500 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 443-3-103/2011-2
Testvériség Művelődési 

Társulat Martonos
Martonos

A társulat tánccsoportja 

népviseletbeszerzésének 

résztámogatása

A társulat néptánccsoportja eredményesen szerepel helyben, az önkormányzat területén és egész Vajdaságban megszervezett rendezvényeken. Sajnos, 

csak egy népviseletünk van, ami miatt szükséges egy új beszerzése. Mind a fiúk, mind pedig a lányok részére meg szeretnénk vásárolni a szükséges 

ruhaanyagot, míg a varrást a társulat tagjai, volontőr munkaként végeznék el (ez lenne az önrészünk). Emellett a fiúknak kalapot és csizmát, a lányoknak pedig 

cipőt szertnénk még vásárolni.

111 8421341 0430 594 000 130 000

BGA-11-LB-VA-3 3 444-3-104/2011-2

Thurzó Lajos 

Közművelődési 

Központ

Zenta

A magyar nyelv és néprajzi 

hagyomány fennmaradásához 

hozzájáruló gyermekprogramok  

A zentai Városi Könyvtár dolgozóiként fontosnak tartjuk a gyökereinkhez való ragaszkodást, az anyanyelvünk ápolását és annak mind tökéletesebb 

elsajátítását már óvodás kortól kezdve. Ezért is szeretnénk olyan programokat szervezni, melyeken a gyerekek közelebb kerülnek a magyar néphagyomány 

megismeréséhez, valamint a magyar irodalomhoz és sokszínű anyanyelvünkhöz. Ezt népi gyermekjátékok és néptánc oktatásával, drámapedagógiai és 

biblioterápiás foglalkozásokkal és a legújabb gyermeklélektani módszerek segítségével szeretnénk megvalósítani Zentán és a környező településeken. Ehhez 

kérjük az önök támogatását.

111 8421331 0330 105 000 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 445-3-105/2011-2

TISZAMENTE 

Közművelődési és 

Népművészeti 

Egyesület

Péterréve

A Tisza Néptáncegyüttes 

produkciójának megvalósítása 

a néptáncosok bemutató 

színpadára

A péterrévei Tisza Néptáncegyüttes a kezdetektől vállalta a megmérettetést a Martin György Néptánc Szövetség által meghirdetett néptáncosok minősítő 

versenyén való bemutatkozásra. 4 alkalommal a minősült, a 2007-ben a kiválóan minősült, 2009-ben a jól minősült címet érdemelte ki. Az idei évben is készül 

a kárpát-medencei néptánc mozgalom egyik legjelentősebbnek számító rendezvényére. A 30 perces folyamatos műsor tematikai „megfogalmazásában”, a 

koreográfiák betanításában a vajdasági Savelin László, a felvidéki Furik Rita és egy magyarországi koreográfus segítik az Együttest. Az Egyesület 

vezetősége, tagjai fontosnak tartják az ilyen rendezvényeken való részvételt, ahol szakmai zsűri értékeli munkájukat. Meggyőződésük, hogy a csoportok 

munkája csak úgy tud fejlődni, úgy érhet el magasabb színvonalat, ha megszívleljük a mozgalom legnevesebb szakembereinek tanácsait, ugyanis célunk a 

magyar népi kultúra, a magyar néptánc és népzene ápolása, annak minél hitelesebb továbbadása a fiatalok számára, magyarságunk megőrzése itt, a déli 

végeken.

111 8421341 0431 450 000 200 000

BGA-11-LB-VA-3 3 446-3-106/2011-2
Tiszaszentmiklós 

Magyar Kultúrkör

Tiszaszent

miklós

Tiszaszentmiklós Magyar 

Kultúrkör által szervezett 

újságíró találkozó

Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör az idén is megnyítja kapuját az újságírók előtt. 12.alkalommal szervezzük meg az újségíró iskolát Tiszaszentmiklóson. A 

Vajdaság különböző részeiről számítunk jelentkezőkre. Az újságíró iskola végén 20011.07. 09-én egy egynapos újságíró találkozót szeretnénk szervezni, 

azok számára akik az előző években voltak jelen táborainkban és rendeszeresen foglalkoznak újságírással azóta is. Az egynapos találkozót a 

Tiszaszentmiklósi Magyar Kultrúrkörben szeretnénk megszervezni. Az Önök segítségét az étkeztetési költségek fedezésében és az irodai kellékek 

kifizetésben szeretnénk kérni.

1101 8421331 0130 142 000 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 447-3-107/2011-2

Torontál Magyar 

Oktatási Művelődési és 

Ifjúsági Központ

Nagykikind

a
Ádventi rendezvénysorozat

Hatodik évben kerül megrendezésre az ádventi hetek megünneplése. Minden ádvent vasárnap a tájház udvarában felállitott 1.5m átmérőjű ádventi koszorún 

sor kerül egy egy gyertya meggyújtására. Minden vasárnap ünnepi művelődési műsort szervezünk diákok és fiatalok fellépésével. A gyertyákat a legidősebb 

lakós, gyermeket váró kismama, fiatalpár valamint a programban résztvevő fiatal gyújtja meg. Külön ünnepélyes keretek között érkezik meg a betleheni láng. 

A negyedik gyertyagyújtás után szeretet csomagot osztunk szét a jelenlevők között és minden vasárnap teával, kávéval kináljuk a 200-300 jelenlevőt. Ezen 

kivül vasárnaponként mintegy 20 személy aktivan részt vesz a mézeskalács sütésben és a karácsonyi diszek elkészitésében, amelyek belekerülnek a 

karácsonyi szeretet csomagba. Az ádventi betlehemes játékkal fellépünk Magyarcsernyén , Szajánban és Töröktopolyán is. Rendezvényünk célja, hogy a téli 

időszakban is megmozgassunk minden magyar polgárt és együtt ünnepeljük egyházi ünnepeinket. 

111 8421341 0430 200 150 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 448-3-108/2011-2

Torontáltorda Település 

Fejlesztési Alapítvány - 

Torda

Torda XI. Tordai Művelődési Napok

A  tordai "Torontáltorda" Alapítvány a „Petőfi Sándor” ME- tel együttműködve 2011. december elején tizenegyedik alkalommal fogja megszervezni a „ Tordai 

Művelődési Napok” művelődési ismeretterjesztő rendezvénysorozatot. A rendezvény célja, hogy e szórvány magyar település is bemutassa az értékeket, a 

magyar hagyományok és kultúra ápolását és hogy hozzájáruljon az itt élő polgárok téli szórakozásához, szakismereteinek további fejlesztéséhez, de a többi 

itt élő nemzet kultúrájának a megismeréséhez is. A „ Tordai Művelődési Napok” keretein belül sor kerül  40- 45 külömböző műfajú kultúr műsorra, a környező 

vajdasági magyar települések és más nemzetiségű települések ME  és amatőr színjátszók vendégszereplésével, a testvértelepüléseink fellépésével 

(Magyarország, és Románia). Ezen kívül tartani fogunk még író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, kiállításokat, szakelőadásokat. A rendezvényekben 

mintegy 500 – 600 résztvevő lépne fel,korosztályaik 10 és 70 év között van. Céljaink: kultúránk, hagyományaink, ápolása, megőrzése, átadása a jövő 

nemzedéknek és bemutatása az itt élő más nemzetek és nemzetiségeknek.

111 8421341 0430 450 000 200 000

BGA-11-LB-VA-3 3 449-3-109/2011-2
Törökkanizsáért 

Egyesület

Törökkaniz

sa

Szent Mihály-napi Találkozó 

Firigyháza fennállásának 755. 

évfordulója alkalmából

A törökkanizsai község egyik legkisebb települése,Firigyháza idén ünnepli fennállásának 755. évfordulóját. Az 1980-as évekig színmagyar, de mára már  30 

%-ban magyar ajkú lakosainak hagyományos,ünnepe Szent Mihály napja,amelynek tiszteletére szeptember 25-én templombúcsúra gyűlnek össze a 

falubeliek. E napon megrendezésre kerül a firigyháziak találkozója.A vendégek fogadása után a falu megtekintése, szabadtéri szentmise, melyet művelődési 

műsor követ,keretében emlékkereszt felszentelése történik meg a falu fennállásának tiszteletére.A rendezvény fogadással folytatódik, a törökkanizsai 

köyvtárban,a falu történetét bemutató kiállítással és előadással zárul.A rendezvény célja a fogyatkozó magyar közösség önazonosságának 

megőrzése,összetartozásának erősítése, az elszármazottak találkozása,a kultúrális értékek megőrzése-bemutatása. Az olyan kis falvakban, mint amilyen 

Firigyháza is, a védszent-ünnepekkor szervezett, ezek köré „építkező” rendezvények kiváló alkalmat teremtenek erre.

111 8421341 0430 595 600 70 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-3 3 451-3-111/2011-2

Újvidéki Magyar 

Művelődési És 

Művészeti Központ

Újvidék

Dušan Radović, A nemek 

ellentéte című előadás magyar 

nyelven való színpadra vitele.

A 2oo3-ban megalakult Újvidéki Magyar Művelődési  és Művészeti Központ célkitűzései között azt határoztuk meg, hogy összegyűjtjük az újvidéki és Újvidék 

környéki művészeket (zenészek,képzőművészek, színművészek, irodalmárok), akik hasznosan tudnák kamatoztatni tudásukat, és az egész környezet 

hasznára válna alkotómunkájuk. Egyesületünk keretein belül működik és a helyi magyar közösség számára nagy hatást gyakorló Színes Szilánkok 

Diákszínpad, amely az Újvidéki Színház színészeinek és pedagógusok kezdeményezése után jött létre 15 évvel ezelőtt, melynek céljai közé tartozik az 

újvidéki magyar fiatalok anyanyelvük iránt érzett szeretetének erősítése, anyanyelvápolás, hagyományőrzés, őseink hagyatékának beléjük plántálása, az 

öntudat erősítése, a művészetek iránti közelítés, színházlátogatók nevelése, és nem utolsó sorban új művészgenerációk nevelése is. Idősebb csoportunk 18 

fiataljával (10 lány és 8 fiú) szeretnénk színre vinni a kortárs Dušan Radović, A nemek ellentéte című művét. Reméljük a fiatalok a szerb szöveg által 

megismerkedhetnek egy másfajta irodalmi kifejezésmóddal. A történetet a korosztálynak megfelelő előadásmódban hozzuk létre, hogy elgondolkoztasson a 

21. század egyik fő problémájáról, a tiszteletlenségről. Olyan kérdéseket feszeget, hogy mi a barátság a szerelem, miért érdemes harcolni a világban. A 

próbák 2011 júniusától kezdődnének. A célcsoportot a társadalom serdülő korosztálya képzi. 

111 8421341 0430 270 000 150 000

BGA-11-LB-VA-3 3 452-3-112/2011-2
Újvidéki Magyar 

Olvasókör – ÚMO
Újvidék

Irodalmi-művelődési 

rendezvények szervezése

Az Olvasókör megalakulása óta havonta átlagban egy művelődési rendezvényt szervez, leginkább irodalmi műsort, ezen belül is könyvbemutatót, melyek a 

városban, esetenként a távolabbi környéken is általános érdeklődést keltenek fel. A szerző, kiadó, recenzens mellett előadóművészeket is felléptetünk, alkalmi 

kiállítást szervezünk. Saját tervünk szerint készítjük évi programunkat, de mindig élünk az alkalommal, ha más rendezők vendégeket hívnak, s mi is 

szerepeltethetjük őket saját rendezvényeinket. Vannak rendszeres bemutatóink, mint például a díjazott szerzők, kiadványok, évkönyvek. Júniusban 

folyamatban van: Kontra Ferenc: Horvátország magyar irodalma; Bartha Dezső: Búcsú rossz időben, Horváth Orbán: Eltévedt hősök c. kötetének 

bemutatása. Őszre marad: Vékás János: Magyarok a Vajdaságban, Német László püspök interjúkötete, Margittai G.: Külső magyarok, Szilágyi Károly: Nyílt 

pályán, valamint a közbe jövő érdemes kötetek. Senkinek tiszteletdíjat nem fizetünk, csupán vendégül látjuk őket.

111 8421341 0430 230 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 454-3-114/2011-2
Vadvirág 

Hagyományápoló Kör
Ada

XVII. Vadvirág hagyományőrző 

és népzenei tábor

A Vadvirág hagyományőrző és népzenei tábort 2011-ben már tizenhetedik alkalommal szervezzük meg. Büszkék vagyunk arra, hogy évről-évre meg tud 

újulni rendezvényünk. Óriási szerepe van természetesen ebben az oktatóknak és a szervezőknek. A fiatalokkal kiváló hazai, magyarországi illetve erdélyi 

előadók, pedagógusok foglakoznak. A táborban néptánc és népzeneoktatás zajlik valamint foglakozunk tárgyalkotó népművészettel, továbbá 

anyanyelvápolással is. Célunk, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését a néphagyományaink iránt. Ez természetesen rövidtávú célunk, a távolabbi, vagyis az 

igazi célkitűzésünk az az, hogy őseink hagyatékát a fiatalok be tudják majd illeszteni a mindennapjaikba, szórakozásukba, öltözködésükbe, kultúrájukba stb.Az 

anyanyelvápolást azért tartjuk fontosnak, mert úgy érezzük, hogy nyelvünk egyre szegényedik és azt gondoljuk mindannyiunknak tenni azért, hogy ezt a 

folyamatot megállítsuk és ha lehet visszafordítsuk. Folytatás a mellékletben!

111 8421341 0630 600 000 150 000

BGA-11-LB-VA-3 3 455-3-115/2011-2
Vadvirág 

Hagyományápoló Kör
Ada Viseletek beszerzésére

Az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör ebben az évben ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. Már az év elején eldterveztük, hogy új koreográfiát 

fognak a táncosok megtanulni, amivel részt vesznek majd a Gyöngyösbokrétán és a Vadvirág jubileumi műsorán, melyet októberben szervezünk meg. A 

bonchidai koreogreográfiát a budapesi Kis István és Kis Istvánné Demeter Erika készítette el, melyet a Tavaszi Vadvirág Fesztiválon mutattak be a táncosok 

először, majd egy hét műlva már a Gyöngyösbokrétán is táncolhatták a fiatalok. Mivel egyesületünk nem rendelkezik megfelelő viselettel, ezért az említett 

rendezvényekre kölcsön kértük a ruhákat három egyesülettől (topolyai, temerini és péterrévei). Folytatás a mellékletben!  

111 8421341 0430 600 000 130 000

BGA-11-LB-VA-3 3 457-3-117/2011-2
Vajdasági Magyar 

Folklórközpont
Szabadka

Részvétel a 25. Mesterségek 

Ünnepe rendezvényen a budai 

várudvarban

Az 1995-ben alakult VMF szerteágazó tevékenységén belül, beindította vidékünkön a magyar népművészeti kézműves felnőttképzést is, mely máig 

folyamatos és értékmentő konkrét eredményei vanna: két fő népi iparművészt neveltünk ki, folyamatos a zsűriztetés, 2005-ben Gránátalma Díjat, és rangos 

helyezést érdemeltek hímzőink. 2000-től tagja vagyunk a NESZ-nek, 2002-től évente a Mesterségek Ünnepe résztvevői. A 2011. évi (aug. 18-21) jubiláris 25. 

rendezvényen 12 kézműves részvételét tervezzük. Valamennyien a rendezvény 4+1 napján díjmentesen, igyekeznek az elvárásoknak eleget tenni 10,00-21,00 

óra között. Ízelítőt adni népi kézműves mozgalom színvonalát illetően. A szakbizottság a termékeket a külsőt és bemutatózás minőségét, stb. véleményezi. A 

nagyközönség betekintést nyerhet vidékünk díszített tárgyi hagyatéka továbbéltetésére vonatkozóan, a berendezett műhely és a folyamatos szakágankénti 

bemutatózás által pedig az adott kismesterség titkaiba.

111 8421341 0430 239 000 100 000

BGA-11-LB-VA-3 3 458-3-118/2011-2
Vajdasági Magyar 

Ifjúsági Központ
Újvidék

Vajdasági Ifjúsági bál 

megszervezése

A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ 2011.november 11-én Ifjúsági bálat szervez a fiataloknak,melynek helyszine Újvidék,József Attila u.16,a Petőfi Sándor 

Magyar Művelődési Központ nagyterme.Erre a rendezvényünkre Vajdaság egész területéről várjuk a fiatalokat,és e cél érdekében autóbusz járatokat is 

indítunk.Szeretnénk,ha a bál nem kizárólag helyi jellegű lenne,hanem lehetőséget biztosítana a szórvány magyarságnak az 

ismerkedésre,kapcsolatteremtésre,szórakozásra,kúltúrált keretek között,és ezáltel némileg elfogadthatóbbá tenni helyzetünket.Ifjúsági bálunk ezt a célt 

hivatott elérni.A jó hangulatról a Csillagfény együttes gondoskodna,a biztonsági szolgálatot pedig a GM security emberei biztosítanák.Köztudott,hogy a VMIK 

egy nonprofit szervezet,ezért minden ilyen jellegű rendezvény megszervezésére anyagi segítségre van szükségünk.Kérjük Önöket,lehetőségeikhez 

mérten,járuljanak hozzá Ifjúsági bálunk sikeréhez.

111 8421341 0630 375 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 461-3-121/2011-2
Vajdasági Magyar 

Újságírók Egyesülete
Újvidék Ifjúsági újságíró-továbbképzés

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete fontos feladatának tartja az utánpótlás-nevelést annak érdekében, hogy az újságíró-társadalmunkba fokozatosan 

épülhessenek be az újságírás iránt érdeklődő fiatalok. Az egyesület nemrég Ifjúsági Szakosztályt is alakított, amelynek elsődleges célja a tehetséges fiatalok 

felkutatása és felkarolása, a folyamatos kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, valamint munkájuk állandó koordinálása, illetve szakmai segítség nyújtása 

és megjelenési lehetőség biztosítása számukra. A szakosztálynak már az alakuló ülésen több mint negyven tagja lett, amely szám azóta tovább bővült. A 

tagok között folyamatos igény mutatkozik az együttműködés kiterjesztésére és a szakmai fejlődés lehetőségének biztosítására is. Jelen pályázati támogatás 

segítségével nagyszabású ifjúsági újságíró-találkozót szeretnénk szervezni, ahol a fiatalok egésznapos szakmai képzésen vehetnének részt. Neves hazai és 

külföldi szakemberek tartanának számukra előadásokat és szakmai gyakorlatszerű műhelymunkákat, amelyek nemcsak fejlődési lehetőséget biztosítanának 

számukra, hanem a közös célok megvalósulásának, illetve az összetartozás élményének megélése által hozzájárulhatna nemzettudatuk erősödéséhez is. 

1101 8421331 0130 175 000 175 000

BGA-11-LB-VA-3 3 462-3-122/2011-2

Vajdasági Népek és 

Nemzetiségek 

Hagyományápoló 

Klubja

Szenttamá

s

A Hagyományápoló Klub által 

szervezett "Hagyományos 

aratás" rendezvény 

támogatása

A szenttamási Hagyományápoló Klub idén ünnepli fennálása 15. évfordulóját.Miképpen az elmúlt másfél évtizedben,úgy idén is megszervezzük a 15. 

szenttamási Hagyományos aratást.Klubunk közel száz aktiv tagot számlál.E tagok közül több arató csoport alakult, kik elismerten képviselik egyesületünket 

Vajdaságszerte.Külön büszkék vagyunk gyermekcsapatunkra,mely teljesen önnálóan tevékenykedik és már 7 évesen megalkották az első 

búzakeresztjüket.Idén a kiskunszentmártoni aratóünnepségre  hivatalosak.Minden erőnkel arra törekszünk,hogy megőrözzük őseink 

hagyományát,szokásainkat másoknak is bemutassuk,hiszen kinek múltja nincs, annak jövője is kérdéses.Egyesületünk kizárólag támogatásokból működik,így 

mindenfajta jószándékú támogatást elfogadunk és hálásan köszönünk. 

111 8421341 0430 404 202 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 463-3-123/2011-2 Vecsera Sándor MME Palánka Eszközbeszerzés

A Vecsera Sándor MME kórusának és zenekarának szeretnénk népi viseletruhát varratni. Egy részét a viseletnek sikerült saját erőnkből és munkánkkal 

megoldani, de szeretnénk ezt minél előbb véghez vinni, hogy a viseletet hasznélni is bírjuk.  A kórusunk részt vesz számos rendezvényen, ahova meghívnak, 

de mindig az a kifogásuk hogy nem vagyunk kellő képpen felruházva és amikor a teljesítményünk elfogadható, akkor azt mondják, hogy nem vagyunk a 

hagyományok szerint felöltözve. Ezt már a Durindón is fellrótták nekünk.A zenekarunknak szüksége van hegedűre, mert pillanatnyilag a helyi zeneiskola 

hegedűjét használjuk. Ugyanúgy szükségünk van egy kivetítőre, amellyel minőségesebb pregramokat csinálhatnánk, klönösen itt a szórványban ahol 

fordítással is tudnánk nagyobb számú közönséget odacsalni az előadásainkra.

112 8421341 0431 230 000 100 000
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Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi vajdasági 

nyílt pályázat támogatottairól

3. sz. melléklet a 14/2011 (VII.14.) 

számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás 

száma
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kági 

kód

Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása
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(Ft)

BGA-11-LB-VA-3 3 465-3-125/2011-2 Vecsera Sándor MME Palánka

Nyári program. Az 

egyesületünk 10 éves 

évfordulója és Szent István nap 

ünneplése

Egyesületünk 2001-ben alakult meg. A 10 éves jubilleumi ünnepséget 2011.június.11-ére tűztük ki ünneplésre. Ez alkalommal szeretnénk tömeges és 

ünnepélyes felejthetetlen rendezvényt szervezni, sok vendéggel, akikkel közremáködtünk és jó viszonyban akarunk maradni tovább is. A rendezvényen három 

magyarországi egyesület lesz a vendégeink. Őket szeretnénk megvendégelni, meg bemutatni a palánkai magyarokat. Az ünnepi műsor után közös társalgást 

szervezünk, hidegfelvágottal és üdítőkkel. Úgyszintén a Szent István napot is tizedszer szeretnénk megünnepelni, mert azt rendszeresen minden évben 

megtettük, ami azt jelenti, hogy ez is egy jubilleum.

111 8421341 0431 250 000 70 000

BGA-11-LB-VA-3 3 466-3-126/2011-2

Zengő Tájház nők és 

fiatalok kézműves 

egyesülete

Orom Kézműves táborok

A Zengő Tájház nők és fiatalok kézműves egyesülete 2010 szeptemberében alakult. Maga köré gyűjtötte a munkanélküli nőket, fiatalokat valamint azokat, akik 

ezzel a kihalófélben levő ágazattal foglalkoznának. A gondolatot, hogy ilyen egyesület létrejőjjön, tett követte, amit nagyon sokan támogattak a faluban. A 

vezetőjük már sok kiállításon részt vett, munkái csuhéból készült figurák, virágok, fonálgrafika, üvegfestészet, kreppvirág készítés origami, szatinálás. 

Vajdaságban és Magyarországon is volt már kiállítása, valamint állandó oktatója a tatai kézműves tábornak. Gyermekek körében nagyon népszerű ez a 

foglalatosság. A Tájházban fognak dolgozni, mert ez az épület olyan hangulatot áraszt magából, ami a kézműveseket is megihleti különböző munkák 

készítésére. Tervük, hogy a környékbeli települések és a külföldi kézműves mestereket is meghívják előadásokat tartani az év bármely szakában, de főleg 

nyári táborok alkalmával (kosárfonók, kézzel szőtt szőnyegek sztb). Tisztelettel kérik a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Szekeres László Alapítvány 

támogatását a projektum megvalósításához. 

111 8421341 0430 396 000 150 000

BGA-11-LB-VA-4 4 467-4-001/2011-2
Dudás Gyula Múzeum- 

és Levéltárbarátok Köre
Zenta

Kutatás budapesti tudományos 

intézményekben

Az 1961-ben alakult Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre mára már több mint száz kiadott helytörténettel foglalkozó kötettel büszkélkedhet. A 

megjelentett könyvek, tanulmánykötetek szerzői Kör tagságából kerültek ki. A kiadott könyvek mögött komoly levéltári, könyvtári kutatások állnak. A Kör tagjai 

úgy a szerbiai, mint a magyarországi tudományos intézményeket egyaránt látogatják. A Kör korábban úgy támogatta ezen kutatásokat, hogy a kutatócsoport 

számára utazási költséget, szállást és szerény ellátást biztosított. Nagyon szeretnénk - ezt az utóbbi években elmaradt - szokást feleleveníteni, hogy hat fő 

számára biztosítani tudjunk egy ötnapos budapesti kutatótábort. A célintézmények a Magyar Országos Levéltár, a Hadtörténeti Intézet, az Országos 

Széchényi Könyvtár és Budapest Főváros Levéltára, mely intézményekben jelentős Zentára és környékére vonatkozó forrásokat őriznek. Ezek felkutatása, 

feldolgozása, ismertetése fontos feladata a Dudás Körnek.

1101 8421351 1030 259 000 200 000

BGA-11-LB-VA-4 4 468-4-002/2011-2
Eu - Vajdasági 

Felnőttképzési Központ
Zenta

Kutató Ifjak Konferenciája - A 

fiatalok tudományos fejlesztése

Szervezetünk célcsoportjában, alapító okiratunk alapján, a fiatalok és a felnőttek állnak. Az élethosszig tartó tanulás mellett kiemelt célunknak tekintjük a 

fiatalok felkészítését arra, hogy megtalálják a helyüket a társadalomban. E céloknak megfelelően indítottuk útjára 2007-ben a vajdasági szinten meghirdetett 

Kutató Ifjak Konferenciáját. E megmozdulás közelebb hozta egymáshoz a hasonló gondolkodású és érdeklődésű fiatalokat, ismeretségek születtek, építő 

jellegű kritikák fogalmazódtak meg. 2011-ben szervezzük meg az 5. Kutató Ifjak Konferenciáját, amelyet a tapasztalatok alapján szeretnénk továbbfejleszteni. 

Szükségesnek tartjuk a fiatalokkal megismertetni a különböző kutatási eszközöket, a kutatás módszertanát. Így a konferenciát 3 naposra tervezzük, amelynek 

a keretein belül gyakorlott kutatók foglalkoznak a tanulókkal, és szakemberekkel együtt műhelymunkával tesznek szert tapasztalatra. A konferencia végén, 

mindenki prezentálja munkája eredményét, és közösen értékelik azokat.

1101 8421331 1030 585 368 250 000

BGA-11-LB-VA-4 4 469-4-003/2011-2
Háló Vajdasági 

Fejlesztési Alap
Szabadka

Az élelmiszeripar 

versenyképességének 

megőrzése az EU csatlakozás 

után - kerekasztal

A Háló Vajdasági Fejlesztési Alap a vajdasági magyar vidék- és területfejlesztési területen a különböző fejlesztési célú kezdeményezések összehangolását 

és átfogó, stratégiai jellegű projektek generálását és megvalósítását indítványozza,  az európai uniós csatlakozási folyamat által kínálta lehetőségekre és  

kihívásokra válaszolva. 

A térség ill. Vajdaság  élelmiszeripara versenyképességének megőrzése stratégiai jelentőségű feladat. Ennek a kérdéskörnek szakmai elemzése és a 

magyarországi tapasztalatok átadása a célja annak a kerekasztal beszélgetésnek, amelyen hazai és magyarországi szakemberek vennének részt, és amely 

folyamán  új megvilágításban vetíthetők előre az elkövetkező periódus várható  fordulatai és annak következményei, és azoknak a tartományi és helyi szinten 

eszközölhető intékedéseknek, lépéseknek a sora, amelyek után a csatlakozás következtében várható kockázat az élelemiszeripar tekintetében  a legkisebbre 

csökkenthető. A kerekasztalon elhangzott véleményeket, esetttanulmányokat egy nyomtatott kiadvány gyűjtené egybe. 

1101 8421351 0130 402 000 150 000

BGA-11-LB-VA-4 4 470-4-004/2011-2
Identitás 

Kisebségkutató Műhely
Zenta

A székelykevei faluház 

elektronikus tárgyleltárának 

elkészítése

A nyilvántartás a kulturális javak számbavételét, megőrzését szolgálja, másrészt a meghatározás és hitelesítés eredményeinek írásos rögzítését célzó 

tudományos tevékenység, amely a további feldolgozást, publikálást és bemutatást készíti elő. A pályázó vállalja, hogy a hét napos néprajzi kutatótábor 

végére elkészíti az idén felavatott székelykevei faluház berendezési tárgyainak elektronikus leírókartonjait és leltárát. A leltár a tárgyak származási helyét, 

adományozóját/tulajdonosát, minél pontosabb leírását és lehetőség szerint minden ismert információt tartalmazna, beleértve az adatlaphoz csatolt digitális 

képeket is. A nyolc fős kutatócsoport a településen történő kutatás során további tárgyakat igyekszik találni a faluház számára, illetve adatokat próbál gyűjteni 

azok múltban történt használatáról. A kutatás kiterjedne a hagyományos paraszti élet más területeire is, mint gazdálkodás, vallási élet, folklór. A tábor 

résztvevői néprajzkutatók, néprajz szakos egyetemi hallgatók lennének.

1101 8421351 1030 446 135 150 000

BGA-11-LB-VA-4 4 472-4-006/2011-2
Regionális Tudományi 

Társaság
Szabadka

A vajdasági magyar média 

fogyasztás felmérésének 

résztámogatása

A vajdasági magyarság számára nagyon fontos az anyanyelvű média, mivel ezen keresztül tud leghatékonyabban információkhoz jutni, és az önazonosság 

megőrzése szempontjából is elengedhetetlen, hogy megfelelő tartalmú műsorok és írott tartalom jusson el a lakosság irányába. Ahhoz, hogy a vajdasági 

magyar médiastratégiát ki lehessen dolgozni, ismernünk kell, a jelenlegi médiapiaci helyzetet. A kutatás célközönsége a média fogyasztó réteg, illetve a sajtó 

orgánumok, a legnagyobbaktól az egészen kicsi helyi szolgáltatókig. A felmérés a stratégia eleme lesz így a lehető legszélesebb körű mintavételt végzünk, 

ami egyrészt a médiafogyasztók részéről, kérdezőbiztosok által történő lekérdezésből és online internetes kérdőívek kitöltéséből, másrészt az írott és 

elektronikus médiumok részéről, mélyinterjús lekérdezésből áll. A lekérdezésben 600-800 reprezentatív kérdőívet tervezünk, amely vajdaság magyarlakta 

településeit  fedi le lakosságszám arányosan illetve, online kérdőíveket, amelyeket a vajdasági magyar elektronikus média honlapjain keresztül lehet kitölteni. 

A másik oldal, a sajtó felmérése személyes megkeresés alapján történik, amely során egy-egy hosszabb interjú során mérjük fel a helyzetet. Az RTT a 

beérkezett kérdőíveket tudományos módszerrel és statisztikai programok használatával dolgozza fel, és egy kész eredményt publikál, melyben az alapvető 

összefüggésekre rávilágítva mutatja be vajdasági magyarság jelenlegi médiafogyasztási szokásait. 

111 8421341 1030 600 000 400 000

BGA-11-LB-VA-4 4 473-4-007/2011-2
Vajdasági Magyar 

Felsőoktatási Kollégium
Újvidék

6. Kontextus-konferencia a 

nemzetközi hálóépítés 

jegyében 

Kontextus-konferencia - összehasonlító irodalom- és nyelvtudományi, valamint intermediális kutatások nemzetközi konferenciája az Újvidéki Egyetem 

Bölcsészkarán a regionális hálóépítés jegyében Újvidék-Szabadka-Eszék-Pécs-Szeged-Maribor-Kolozsvár-Nyitra tudományos műhelyeinek, 

bölcsészkarainak részvételével. A vajdasági magyar irodalom interkulturális kontextualizációja című tartományi tudományos projektum keretében eddig 5 

Kontextus-konferenciát tartottunk (2006 - 2010): 1. DELTAVIDÉK – VAJDASÁG (Összehasonlító irodalomtudományi konferencia); 2. RÉGIÓ – FÚZIÓ – 

VÍZIÓ Nemzetközi interdiszciplináris, intermediális művészettudományi konferencia; 3. CSÁTH-JÁRÓ ÁT-JÁRÓ. Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai 

diszkurzusok metszéspontja. Nemzetközi interdiszciplináris tudományos tanácskozás; 4. ZENE - BESZÉD – IRODALOM. Nemzetközi tudományos 

tanácskozás; 5. ALAKMÁSOK – HAMISMÁSOK – ALTEREGÓK –  HETERONÍMÁK.

1101 8421331 1030 205 000 200 000

BGA-11-LB-VA-4 4 474-4-008/2011-2
Vajdasági Magyar 

Helytörténeti Társaság
Bajmok

Az őszi tanácskozások 

résztámogatása

Az egyesület évi munkaterve alapján 2011. ősze folyamán két tanácskozást fog megrendezni. Egyik, 2011. 10. 15-én Oromhegyesen lesz megtartva, témája 

Az I. zentai csata. A másikat 2011. október 29-én, Kelebián, amelynek témája Az 56-os forradalom délvidéki / vajdasági vonatkozásai. Mindkét 

tanácskozásra 120-120 résztvevőt várunk, illetve mindkét helyen 3-3 előadó fog szerepelni.
111 8421341 0430 550 800 150 000
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BGA-11-LB-VA-4 4 475-4-009/2011-2
Vajdasági Magyar 

Tudományos Társaság
Újvidék

Magyar nyelvű tudományos 

tanácskozás szervezése a 

Magyar Tudomány Napja 

alkalmából.

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság a vajdasági magyarság egyik legjelentősebb tudományos egyesülete. 1997-ben alakult, tagsága jelenleg több 

mint 150 tagot számlál, akik mind tudományos akadémiai (magiszteri vagy doktorátussal) fokozattal rendelkező személyek. Fennállása óta a Társaság 

gondozásában 37 kiadvány jelent meg, mind magyar nyelven. A Társaság tudományos tanácskozás formájában minden évben megünnepli a Magyar 

Tudomány Ünnepét, amire 2011 novemberében immáron tizedik alkalommal fog sor kerülni.  Az utolsó, 2010-es évi Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 

2010 elnevezésű tanácskozáson összesen 36 referátum hangzott el. A tanácskozás társadalom- és természettudományi szekcióból áll, mindkettő plenáris 

jellegű. Az idei, 2011-es tanácskozás A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője c. alatt kerül megszervezésre, melynek keretén belül a 

társadalomtudományi szekció tanulmányait Dr. Dr. Hegedűs Antal emlékének és munkásságának szenteljük, míg a természettudományi szekció tanulmányait 

Dr. Ribár Béla akadémikusnak. A tanulmányok közösségünk sorsát és sorskérdéseit, délvidéki magyar tudományosságunkat, magyar anyanyelvű és 

szellemiségű oktatásunkat és kutatásainkat, népünk itthoni helyzetét a múltban és jelenben, jövőképünket, lehetőségeinket, anyaországi és nemzetközi 

tudományos és társadalmi kapcsolataink ápolását fogják érinteni.

1101 8421351 0130 600 000 300 000

BGA-11-LB-VA-5 5 476-5-001/2011-2
Adai Színtársulat és 

Kulturális Egyesület
Ada

Újszerű színházi 

formanyelveket kereső 

worskshop-sorozat és előadás.

Az Adai Színtársulat 2010. januárjában alakult azzal a célkitűzéssel, hogy ifjúsági színházi központként olyan színházi elveket valljon, amelyeknek lényege a 

játék őszintesége, célja pedig egyrészt az értelmes, szép magyar beszéd, az olvasóvá nevelés, a jelentős irodalmi élményeken való nevelődés, a mozgás és 

mozdulatok kultúrájának elsajátítása; másrészt a színpadhoz és a szerepléshez való szoktatás, valamint az itt élők sorskérdéseinek színpadi 

megfogalmazása. Produkciói között van olyan, amely a klasszikus színházi miliő alapjait fogalmazza meg a színpadon, olyan, amelyik a mindennapok 

általános problémaköreit próbálja meg művészi módon színpadra vinni, és olyan is, amelyik a zenés-táncos produkciók színvonalas szórakoztatást nyújtó 

közösségformáló erejét hivatott megvalósítani. A jelen pályázat alapjául szolgáló projektum a kísérletezés jegyében többlépcsős megvalósítást igényel. Az 

első fázisa profi színházi szakemberek bevonásával, az újszerű színházi formanyelvek megismerésére és elsajátítására vonatkozó workshopok 

szervezésével valósulna meg, a második fázisa pedig egy új formákat kereső, kortárs színházi előadás létrejöttét foglalná magában, amelyet többféle 

művészi ág rendhagyó találkozása jellemezne. 

111 8421341 0430 600 000 200 000

BGA-11-LB-VA-5 5 477-5-002/2011-2
Ady Endre Művelődési 

Központ

Bácskossut

hfalva

9+1 Művésztelep - 

Mesterműhely alkotótábor

A cél tartalmi leírása: A program célja a bácskossuthfalvi 9+1 Nemzetközi Művésztelep szervezésében a már hagyományos művésztelepi alkotótáborok és a 

hozzá kapcsolódó kiállítások megrendezése, dokumentálása. A Bácskossuthfalván 1978-ban alakult 9+1 Nemzetközi Művésztelepünk immár 33 éve működik, 

ez idő alatt művésztelepünket 16 országból látogatták festőművészek. A telepünk találkozóinak száma évente 3-7 összejövetel, 20-25 művész részvételével. 

A Nemzetközi Művésztelepek találkozója. A Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségű vajdasági magyar hivatalos és amatőr kistérségi  rendezvényé 

nyilvánította 2010-es döntése lapján. Időpont: 2011. Junius 13-18 között. Helyszín: a bácskossuthfalvi Művelődési Ház. (Iskola utca 2, Bácskossuthfalva, 

Szerbia. A kiállítások helyszíne is ugyanez. Mesterműhely találkozó házigazdája Lázár Tibor becsei festőművész. Az alkotótáborok utáni héten minden 

alkalommal a képzőművészeti alkotásokból kiállítást szervezünk a bácskossuthfalvi Faluházban, ill. fényképekkel dokumentáljuk magát az alkotási folyamatot 

és az elkészült képeket a honlapján. 

111 8421341 0430 513 000 200 000

BGA-11-LB-VA-5 5 480-5-005/2011-2

Art Nova - 

Művészetkedvelők 

Egyesülete

Bácskossut

hfalva

Amatőr filmesek találkozója és 

kisfilm készítés

Egyesületünk célja, hogy fellendítse Vajdaság filmiparát, esélyt adjon az itt élő embereknek,  hogy megmutassák magukat, tudásukat, ambícióikat, 

kreativitásukat, művészi hajlamaikat! A pályázati projektünk célja pedig, hogy egy szakmai találkozó keretein belül lehetőséget biztosítsunk az amatőr 

filmeseknek a tapasztalat cserére. Azonban nem elégszünk meg az asztalnál történő beszélgetéssel. Célunk, hogy gyakorlatias és használható fejlődést 

eredményezzen a találkozó. Éppen ezért a projekt keretein belül el fogunk készíteni egy néhány perces kisfilmet is, ami során megmutathatjuk egymásnak a 

szakmai trükkjeinket, találhatunk ki közösen új megoldásokat és tovább fejleszthetjük egymás ötleteit. A találkozóra összesen 20 vajdasági és magyarországi 

amatőr filmest várunk. Az egyesületünkről: Eddigi kisfilmjeinkkel számos hazai és külföldi díjat nyertünk el, melyek több-tízezres nézőközönséget vonzottak. 

Ennek egy része megtekinthető a honlapunkon is  (www.artnovastudios.com). Az idei évben belefogunk az első nagyfilmünk forgatásába is! További célunk 

egy vajdasági filmes adatbázis létrehozása, amely felöleli a színészeket, mozgásművészeket, zenészeket, írókat, operatőröket, a lelkes amatőröket... Ez a 

törekvésünk Vajdaságban hiánypótló tevékenységnek számít! Az adatbázis feltöltése, vagyis az "online casting" már el kezdődött a honlapunkon.

113 8421341 0430 193 000 150 000

BGA-11-LB-VA-5 5 482-5-007/2011-2
Bucka-Gányó 

Művésztelep Szabadka
Szabadka

A FORUM díjas 

alkotóművészek táborozása 

(2011.augusztus 20-

szeptember 3.)

Szabadka első művésztelepe a FORUM díjas Bucka-Gányó az idén május 10-én ünnepelte 20-ik születésnapját. Sajnos e jubileum alkalmából nem sikerült 

sem kiállítást sem a kiállítást kisérő könyvet kiadnunk. 1991. és 2011. között 11. országból több mint 300 alkotó vett részt táborozásainkon. Mellettük éveken 

keresztül működött Ifjúsági táborunk is. Mára a Bucka-Gányó nagyon leszegényedett, támogatóival együtt. Egyedül többé nem képes táborokat szervezni, 

ezért kérjük az önök támogatását, hogy ne csukjuk be kapunkat . Művésztelepünk 2001-ben kiérdemelte a FORUM díjat, ennek okán  szeretnénk meghívni 

mindazokat az alkotókat kik szintén megkapták e díjat és 2-3 HID díjas írót is, 2011. augusztus 20-a és szeptember 3. közötti táborozásra. 

113 8421341 0430 258 000 200 000

BGA-11-LB-VA-5 5 485-5-010/2011-2
Dombos Polgárok 

egyesülete
Kishegyes

Építészat az alföldön 

programok

Campus - Építészet az Alföldön a vajdasági magyar építészek fóruma. Az idén kerül sor a XV.nyári találkozóra, az alábbi tematika szerint: Műhelymunka és 

konferencia. Borospincék a középbácskai régióban illetve az építés vagy a rombolás évszázada e a XXI.század a Vajdaságban. Előadóink a vajdasági 

magyar építészek, ill. meghívott építészek Magyarországról: Hegedűs Zsolt, Makona iroda, Vincze László, Tóth Zoltán. A műhelymunka célja, hogy 

helytörténész, építész és borász közreműködésével megleljük a hsználaton kívül lévő pincéket, állapotukról rövid eemzés készüljön. Mindez azt a célt 

szolgálja, hogy a közép-bácskai régió borkultura és építészeti lehetőségét komolyabban megismerjük, feltárjuk. 2 napos konferencián pedig a rombolás és 

építés ellentmondásait taglalnánk, hogy mi okozza azt a végtelen rombolási szándékot, melynek köszönve városrészek, alakulnak át és e rombolás helyett 

miféle értékekekt kapunk szintén a vajdasági magyarok lakta falvakban, városokban. Magyarosrzági előadóink a pozitív példákat hivatottak előadni, 

bemutatni. A konferencia hagyományosan szakmai kirándulással zárul, idén Temesvár az útirány! Campus helyszín: Kishegyes  - Kátai tanya.

111 8421341 0430 600 000 200 000

BGA-11-LB-VA-5 5 486-5-011/2011-2
Forum Könyvkiadó 

Intézet
Újvidék

A Híd-díj, Forum-díj és a 

Vajdasági Magyar Művészeti 

Díj kiosztásának támogatása

A Forum Könyvkiaó Intézet jóvoltából évente kiosztásra kerül három, ma már hagyományos díj: a Híd Irodalmi Díj , a Forum Képzőművészeti Díj és a 

Vajdasági Magyar Művészeti Díj. A Híd Irodalmi Díj először 1959-ben került kiosztásra, s azóta folyamatosan az öttagú  zsűri itéli oda az előző évben kiadott 

legjobbnak nyilvánított vajdasági magyar író  könyvéért.A Forum Képzőpművészet Díjat három tagú zsűri itéli oda 1-1 képzőművész (magyar festő, grafikus, 

szobrász) életművéért vagy frissen  megrendezett kiállítása kapcsán. E rangos díj először 1960-ban került  kiosztásra. Harmadik díj a Vajdasági Magyar 

Művészeti díj 2008-ban került legelőször kiosztásra, amit szintén három tagú zsűri itél oda, Vajdaságban élő magyar alkotónak,aki az előző évben 

munkájával, tevékenységével számottevően gazdagította a vajdasági művészetet (film, színház, zene, fotó, videó stb.).. Mind három, díj pénzjutalomból ( két  

szerbiai átlagfizetés) és kisplasztikából áll. A Híd és a Forum díjjal járó kisplasztika Kalmár Ferenc munkája (Ács József tervei alapján), a Vajdasági Magyar 

Művészeti Díj-jal  járó kisplasztika Németh Anna munkája. Mind három díj,  immár hagyományosan eggyszerre kerül kiosztásra (ünnepi műsor kereteiben)  az  

Újvidéki Színház—ban.

113 8421341 0430 495 000 200 000

BGA-11-LB-VA-5 5 487-5-012/2011-2
Forum Könyvkiadó 

Intézet
Újvidék

Kultúrák és perspektívák - a 

Híd folyóirat műfordítói 

versenye

A Híd irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat fordítói versenyt hirdetne fiatal magyar fordítók részére, akik szerb-magyar viszonylatú kortárs 

művek fordításával pályázhatnának. A verseny részben meghívásos, részben pedig nyílt jellegű lenne. A meghívásos kategóriában hat díjat osztanánk ki, a 

nyílt pályázat esetében négyet. A meghívásos kategoriában  elsősorban azok a fiatal fordítók kapnának meghívást akik a Híd Műfordítói Műhelyének 

tagjaiként, már bizonyították tehetségüket, míg a verseny nyílt kategóriájú szegmentuma, új műfordítói tehetségek jelentkezést szolgálná. A fordítói munkák 

elbírálását a a Híd folyóirat főmunkatársai , öt tagú  zsűri  végegezné. A legszínvonalasabb műfordításokat közölnénk a Híd honlapján is.  

111 8421341 0430 275 000 150 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-5 5 488-5-013/2011-2
Helyi Közösség 

Kishegyes
Kishegyes

Hegyesi Liretatúra szervezési 

költségei

Az íróiról méltán elhíresült Kishegyesen 40-ik alkalommal készülünk a vajdasági magyar irodalom egyik kiemelt ünnepére, melyet a szervezőbizottság 

döntése értelmében az idén is Hegyesi LITERAtúra néven szervezünk meg. A rendezvény a tavalyi évben háromnaposra bővült, az idén is így tervezzük. Az 

első nap Irodalmi Kaszinó néven a fiatal írókat szólaltatja meg kötetlen formában, terveink szerint az idén Terék Annát, Bencsik Orsolyát, Barlog Károlyt és 

Kiss Tamást látnánk vendégül a kaszinóasztal körül. A rendezvény második napja az Irodalmi Randevú, ahol irodalmunk egy-egy jeles személyiségét faggatja 

valamelyik írótársa, idei meghívottunk nagy valószínűséggel Vasagyi Mária lesz. A túra harmadik állomása a hagyományos Emléknap, ahol tudományos 

előadásokkal, kiállításokkal, könyvárusítással, vetítésekkel igyekszünk népszerűsíteni irodalmunkat.

111 8421341 0430 254 030 150 000

BGA-11-LB-VA-5 5 490-5-015/2011-2

Képzőművészek 

Iparművészeti és 

Formatervezési 

Egyesülte-Szabadka 

(ULUPU)

Szabadka

Mai Vajdasági magyar 

iparművészek és 

formatervezők kiállítása 2011.-

BIENNÁLÉ

A Szabadkai Iparművészek és Formatervezők 2003 óta folyamatosan szervezi a vajdasági kortárs magyar iparművészek kiállításait immár az ötödiket.A 

kiállításra az idén meghívást kapnak azok a hivatásos iparművészek akik tagjai a Vajdasági Iparművészek és Formatervezők Egyesületének (UPIDIV) vagy 

ha megfelelő főiskolai végzettséggel rendelkeznek.Az idei jubiláris kiállításra meghívjuk az iparművészeti főiskolák magyar ajkú tanulóit,valamint két-két 

magyarországi, romániai,és szlovákiai magyar iparművészeket vendégként, akikkel szakmai kapcsolataink vannak. A kiállítást.2011 október második felében 

a szabadkai Képzőművészeti Találkozó galériájában rendezzük meg. Minden alkotó legfeljebb négy alkotással szerepelhet.. A kiállítással párhuzamosan 

tanácskozást is szerveznénk az "Iparművészet helyzete ma " címmel.A tárlat alkalmából katalógust szeretnénk kiadni ,amely tartalmazná a legszükségesebb 

adatokat a művészről.A folytonosság érdekében támogatásért fordulunk az Alapítványhoz és kérjük,hogy biztosítsák támogatásukkal a projektum 

kivitelezését.

111 8421341 0430 300 000 150 000

BGA-11-LB-VA-5 5 491-5-016/2011-2

Képzőművészeti 

Alkotóműhely Polgári 

Társulás, Zenta

Zenta
Mezei Szilárd  nagyzenekarra 

írt műveinek felvétele.

A pályázat célja Mezei Szilárd (kétszeres Sterija-díjas és Vajdasági Magyar Művészeti Díjas) zentai zeneszerző, zenész és zenekarvezető nagyzenekarra írt 

műveinek stúdióban való felvétele. A pályázó a művek felvételeinek stúdióköltségeire igényli a támogatást. A felvételek elkészítése 2011. szeptemberétől 

2012. januárjáig valósulna meg az Újvidéki "Vilenjak" Stúdióban ((21000 Novi Sad, Pere Popadića 8.). A felvételen szereplő zenészek:  Bogdan RANKOVIC - 

klarinét, szaxofonok, BEDE Péter - klarinét, szaxofonok, BURÁNY Béla - szaxofon, MEGGYES Ádám - trombita, Branislav AKSIN - harsona, ITTZÉS 

Gergely - fuvola, Svetlana NOVAKOVIC - fuvola, PÁPISTA Kornél - tuba, CSÁNYI Zoltán - nagybőgő, HOCK Ernő - nagybőgő, MALINA Ervin - nagybőgő, 

POZSÁR Máté - zongora, MÁRKOS Albert - cselló, STANKOVIC Tijana - hegedű, CSÍK István - ütőhangszerek, BURKA Ivan - marimba, Jelena 

RASKOVIC - vibrafon, CSÍK István - dobok, ütőhangszerek, G.SZABÓ Hunor - dobok, ütőhangszerek, MEZEI Szilárd - viola, zenekarvezető. A pályázat 

indoklása: Mezei Szilárd zeneszerző legújabb kortárs-improvizatív és magyar népzenére alapuló nagyzenekari műveinek felvétele hozzájárul a vajdasági 

kortárs improvizatív zene fejlesztéséhez, az eköré csoportosuló zenészek együttműködésének folytatásához és elmélyítéséhez, a későbbi esetleges kiadás 

pedig a vajdasági magyar zene népszerűsítéséhez külföldön is.

113 8421341 0430 480 000 100 000

BGA-11-LB-VA-5 5 494-5-019/2011-2 RÉS Civil Szervezet Szabadka
Wass Albert: A tavak meséje 

című előadás bemutatása

Mesejátékaink a hagyományos darabokhoz képest viszonylag kevés kellékkel és díszlettel rendelkeznek,így azok szállítása-felállítása nem okoz különösebb 

gondot a szervezõknek Ennek köszönhetõen tájolásaink során olyan helyekre is sikerült eljutnunk,ahol eddig színházi elõadások sem nagyon voltak.Magyar 

szerzõk mûveit dolgoztuk fel,autentikus népzenével és néptánccal fûszereztük elõadásainkat.Kellékeink és díszleteink  természetes vagy újrafelhasznált 

anyagokból készültek.Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy a magyar nyelv és irodalom hagyományainak ápolásával segítsük kis közönségünket 

magyarságuk megtartásában, s úgy gondoljuk,ebben a misszióban hiánypótló és nélkülözhetetlen a RÉS-MESESZÍNPAD által végzett munka.A mesejáték az 

egészséges gondolkodású, erkölcsileg kiegyensúlyozott és évezredes hagyományait tisztelõ generáció kialakításához szeretne hozzájárulni, ezáltal is 

bizonyítva a színház közösségteremtõ erejét és hogy „nyelvében él a nemzet”. Következő produkciónk:Wass Albert:Tavak meséje című előadásunk,ehhez 

kéjük a támogatásukat Részletes leírást csatoltunk a pályázathoz.

111 8421341 0430 550 000 150 000

BGA-11-LB-VA-5 5 495-5-020/2011-2
Symopsion Polgárok 

Egyesülete Szabadka
Szabadka

Symposion LIFT - Határmenti 

művészeti napok (2011. 

szeptember 6–8.)

A Symposion LIFT Határmenti Művészeti Napok Magyaroszág és Szerbia, különösen a Vajdaság művészei, teoretikusainak és szabadgondolkodású 

értelmiségének találkozója. A programsorozat, mely 2011. szeptember 6–8-a között zajlik, kerekasztal-beszélgetésekből, valamint különböző műveszeti 

műhelymunkákból áll össze. A regionális jelleg további kiterjesztése – többek között a kétnyelvűségen–fordításon keresztül (vajdasági magyar, magyar és 

délszláv irodalom, közgondolkodás) egyik legfontosabb célja és várt eredménye a programnak. A három napos program tematikái: 1. A kortárs 

képzőművészet lehetőségei. 2. Alternatív Európa: Magyarország és Szerbia alternatív és újhullámos zenei kultúrájának hasonlóságai és különbségei a '80 

évektől napjainkig. 3. Közép-Kelet-Európa közhelyei: Közép-Kelet-Európáról való tapasztalatot és beszéd lehetőségeit, átjárhatóságait tematizálni. Minden 

program esetében a szimultán fordítás biztosított. Meghívottak száma: 22 fő, látogatók várható száma: 800–1000 fő.

111 8421341 0430 600 000 200 000

BGA-11-LB-VA-5 5 499-5-024/2011-2
Vajdasági Magyar 

Felsőoktatási Kollégium
Újvidék

Fiatal folyóiratok 

műhelytalálkozója: Újvidék - 

Szabadka - Szeged

A fiatal folyóiratok műhelytalálkozójának célja: az ifjú művésztehetségek régióközi együttműködése, kapcsolattartás, vendégszereplés, tapasztalatcsere, fiatal 

elitképzés, kommunikáció - és vitakultúra fejlesztése, a Tudósklubban történő műhelymunka keretében egy közös kiadvány összeállítása. A rendezvény 

résztvevői: SÍN-tér Kulturális Egyesület (Szeged): Orcsik Roland, Kollár Árpád, Lanczkor Gábor, Lengyel Zoltán, Symposion folyóirat (Szabadka) - Bencsik 

Orsolya és Sirbik Attila, DNS kulturális folyórat (Újvidék): Samu János Vilmos, Beke Ottó, Jelfolyam on-line művészeti folyóirat (Újvidék): Kocsis Lenke, 

Török Erna, Franciskovity Róbert, ifj. Rác József, Sikoly Kulturális Egyesület (Múzsla): Sándor Zoltán, Csík Mónika

113 8421341 0430 470 000 200 000

BGA-11-LB-VA-5 5 500-5-025/2011-2
Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség
Szabadka

A jubiláló Magyar Festészet 

Napjára vajdasági magyar 

képzőművészek alkotásainak 

utaztatása

A Magyar Festészet Napja civil kezdeményezésként, néhány lelkes ember erőfeszítéseként 2002-ben jött létre. A rendezvény egész Magyarországot 

átszövő, de mára már az országhatárt is átlépő, a külhoni magyar képzőművészeket is felvonultató, egész héten át tartó művészeti fesztivállá, a kortárs 

festészet méltó és átfogó seregszemléjévé nőtte ki magát. A rendezvénysorozat látogatottsága és kiállítóinak száma évről évre nő. A Magyar Festészet 

Napja programjait már régen nem csak tárlatok és kiállítások alkotják; koncertek, irodalmi műsorok és mozgásszínházi előadások is ünneplik a kortárs 

festészetet. A 2011. évben többek között a vajdasági magyar képzőművészek három korcsoportja (25-35 év, 35-70 év, 70 évnél idősebb alkotók) is 

meghívást kap az október hónapban megvalósuló-jubiláló rendezvénysorozatra, a budapesti Nemzeti Galéria kiállítási helyszíneire. Pályázatunkat a 

képzőművészeti alkotások szállítási-speditőri költségeire nyújtjuk be.

111 8421341 0430 600 000 185 000

BGA-11-LB-VA-5 5 502-5-027/2011-2 zEtna Egyesület Zenta
A zEtna VIII. Irodalmi 

Fesztiváljának megrendezése

A zEtna VIII. Irodalmi Fesztiváljának témája az (А)REÁLIS – zárt körzetek és idők, tiltott zónák és szökések, köztes terek és tények, az areális irodalom 

határátkelői és határsértései. Az arealitás realitása. Akik a határok fölött átbeszélnek, a magyar, a szerb, a szlovén, a lengyel irodalom határjárói, 

teoretikusok, műfordítók, írók, művészek. A program időtartama: 2011. november 3–30. A központi rendezvény november 3–5. A helyszín: Zenta. A 

kísérőrendezvények (egész november hónapban) 3-4 alkalommal a közeli városokba is eljutnak. A fesztiváli témavezetői Virág Zoltán, Thomka Beáta, Rudaš 

Jutka, Draginja Ramadanski, Fekete J. József. Akiknek részvételével számolunk: Anna Górecka, Peter Macsovszki, Danijel Balažek, Zoran Ćirić, Oto Horvat, 

Sava Babić, Erős Kinga, Józsa Márta, Ladányi István, Bozsik Péter, Vickó Árpád, Rajsli Emese, Radics Viktória, Végel László, Tolnai Ottó, Szajbély Mihály 

és mások, pl. az együttműködő írószervezetek, bemutatkozó folyóiratok tagjai, vajdasági írók stb. A program előadások, viták, felolvasóestek, folyóirat- és 

műhelybemutatók, kiállítások és társművészeti események sorából áll. Az MNT a fesztivált kiemelt jelentőségűvé nyilvánította.

111 8421341 0430 599 000 200 000

BGA-11-LB-VA-6 6 503-6-001/2011-2
Csernyeiek klubja 

Magyarcsernye

Magyarcse

rnye

A pályázat tárgya egy 

mondatban (maximum 90 

karakter):

A Csernyeiek klubja tizenhat évvel ezelőtt, 1996-ban alakult meg. Az egyesület legfontosab feladata a magyarcsernyei lakosok és a faluból elszármazottak 

kapcsolatainak fenntartása, ápolása, valamint Magyarcsernye és környéke hagyományainak ápolása, a művelődési élet fellenditése és tájékoztatás a 

szülőfalu mindennapi életéről. E célból, már tizenhat éve, minden évben négyszer rendszeresen megjelenik a Csernyei Újság. A lap 800 példányban jelenik 

meg. Az újságot Magyarcsernye minden háztartásába eljutattjuk, valamint az elszármazott klubtagoknak is elküldjük. A Csernyeiek klubjának négyszáz tagja 

van. Szeretnénk a Szekeres László Alapitvány segitségét kérni, hogy járuljon hozzá a nyomdaköltségek fedezéséhez. 

111 8421341 0830 471 572 200 000
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Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi vajdasági 

nyílt pályázat támogatottairól

3. sz. melléklet a 14/2011 (VII.14.) 

számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás 

száma

Sza

kági 

kód

Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása
Forrás 
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Szakfeladat

Elszámolási 
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Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-VA-6 6 504-6-002/2011-2
Helyi Közösség- 

Sándoregyháza

Sándoregy

háza

Az "Ivanovai Dobosar" 

nyomtatásának költségei.

Az "Ivanovai Dobosar"falusi újság öt éve jelenik meg mintegy 300 példányban. Alapitója az "IN MEDIAS RES" főszerkesztője pedig Vaszilcsin Joszif. Az 57 

oldalas újságot a magyar nyelv mellet még tiz nyelven lehet olvasni a faluba történtekről.Különféle kronikák mellet a kulturáról, mezőgazdaságról a faluba 

folyamatban levő munkákról értesitnek tudósitóink.Az olvasók önkéntes adományain kivűl a tartományi titkárság, a Pacsova város és a sándoregyházi Helyi 

Közösség segitette az újság nyomtatását,de sajnos ez mind ig csak egy kisebb részit fedte a költségeknek.

111 8421341 0431 280 000 100 000

BGA-11-LB-VA-6 6 505-6-003/2011-2

Körzeti 

Kommunikációért 

Egyesület

Pacsér
Bútorvásárlás a Pacsér TV 

részére

Egyesületünk üzemelteti a Pacsér TV helyi jellegű kábeltelevíziós műsort napi 24 órában. A műsor Pacséron és Bácskossuthfalván/Ómorovicán nézhető. 

Folyamatban van a stúdió kialakítása és a műsorkészítés helyiségeinek berendezése. Ehhez az idén bűtorokat is vásárolunk. Az eszközbeszerzés célja, hogy 

megfelelő munkafeltéteket biztosítsunk a tévéműsorok stúdióban történő készítéséhez. Célcsoport: a két falu lakossága küzül azok, akik nézik a tévéműsort, 

becslés szerint 3500 fő. Az eszközbeszerzés színvonalasabb műsorkészítést tesz lehetővé, ez fokozza az emberek érdeklődését a helyi események iránt, 

aktívabban részt vesznek a helyi közösség tevékenységében.

113 8421341 0430 144 800 90 000

BGA-11-LB-VA-6 6 506-6-004/2011-2
Ludas Matyi 

Művelődési Egyesület
Ludas

A Ludasi Hírharang 

elkövetkező öt számának 

költségtérítése

A kéthavonta megjelenő Ludasi Hírharanyg immár nyolcadik évfolyamánál tart, négy éve megjenetetése töretlen. Tartalmában igyekszünk kielégíteni falunk 

olvasóinak igényét, helyi témákat dolgozunk fel, helyi történésekről tudósítunk. Ludas ritkán lakott település tanyavilággal. Újságunk fontos kapocs a lakosok 

és a helyi vezetés, valamint a civil szervezetek között. Témáink között szerepel a környezetvédelem (különös tekintettel a Pamsari Egyezmény védelme alatt 

lévő Ludasi-tóra), civil szervezeteink programjai, tehetségeink felkutatása, a helyi önkormányzat hírei, ünnepeink, helyi problémák feltárása, hagyományaink. 

Újságunk fontos kordokumentum. Az anyagygűjtés személyes utánajárással történik, telefonon történő leegyeztetéssel. Mivel az interneten keresztül jutunk 

sok értékes információhoz, korlátlan felhasználású internetcsomagot fizetünk. Az anyag nyomdába való eljuttatásához, a kész újság elhozásához és a 

terjesztéshez üzemanyagra van szükség. A próbanyomtatáshoz pedig papírra és tintára. Ezenkívül a nyomtatás költségeinek lefdésére és az újságírói-

szerkesztői tiszteletdíjra. Szükségünk van egy laptopra legális szoftverrel.    

113 8421341 0430 446 350 180 000

BGA-11-LB-VA-6 6 509-6-007/2011-2 Muzslyaiak Klubja Muzslya

A Muzslyai Újság 9 számának 

a nyomtatási költségei a 2011-

es évben.

A Muzslyai Újságot a köztársasági tájékoztatási minisztérium 1997. december 2-án a 2555. szám alatt jegyezte be. Az első szám 1997.12.24-én jelent meg 

és azóta havonta rendszeressen megjelenik. Idáig 142 szám lett kiadva. Már 13 éve 700 példányban jelenik meg 32 oldalon. A Muzslyai Helyi Közösség volt 

az alapítója és kiadója. A kiadást 2002-ben átruházta a Muzslyaiak Klúbjára. Mivel a Muzslyaiak Klubja a Muzslyai Újság kiadója, igy a Muzslyaiak Klubjának a 

nevében kérjük a támogatást. A Muzslyai Újság elsődleges célja tájékoztatás a helyi közösség történéseiről, életéről. Megszólaltat több ismert egyéniséget, 

leközli képeiket. Szerepelteti a lakó közösség nevezetes helyeit (utcák, parkok, épületek) élteti a település hagyományait és szokásait. Köztudomásúan 

Muzslyán több mint 20 civil szervezet működik. Az újság leközli sikereit, terveiket, így a muzslyai közélet aktiv tényezőjévé válik. Többek között leközli a Helyi 

Közösség Tanácsának terveit, pénzügyeit, kommunális tevékenységét, stb. A Muzslyai Újság terveiben szerepel a közreműködés a község többi magyar 

lakta településeivel is Lukácsfalva, Erzsébetlak, Szentmihály. 2010 januárjától megszűnt a helyi járulék. Így most a Muzslyai Újság költségeit kizárólag 

támogatásokból tudjuk fedezni. A támogatást a folyóév junisától a jövő év februárjáig kérjük. Ebben az időszakban tervezünk havi egy szám kiadását. A 

decemberi számban kedveskedni szeretnénk színes naptárral az olvasóknak.

113 8421391 0430 450 000 450 000

BGA-11-LB-VA-6 6 511-6-009/2011-2
Polgárok Egyesülete "Z-

11" Zenta
Zenta

Újságíróiskola szervezése a 

középiskolások számára 

Zentán 

A Z-11 vajdasági magyar újságírókat, szerkesztőket és a médiában dolgozó szakembereket tömörítő civil szervezet. Tíz éves működése során számos, a 

vajdasági magyar tájékoztatás fejlesztését megcélzó projektumot valósított meg: a B92 internetes hírportál magyar nyelvű hírszolgáltatásának szerkesztése, 

a Zentai Városi Rádió műsorainak szerkesztése, és eddig összesen 4 újságíróiskola megszervezése (2 Szabadkán, 2 Zentán). Jelen pályázat célja a zentai 

újságíróiskola felújítása. A célcsoport a gimnazisták és középiskolások korosztálya, mivel Zenta középiskolai regionális központ, a cél pedig az, hogy ezzel a 

generációval megismertessük ezt a szakmát és hivatást. A három hónapos képzés során a tanulók megismerkednek az újságírás alapvető szabályaival és 

műfajaival (hír, riport, interjú, kommentár stb.), de betekintést kapnak az újságkészítés folyamatának más szakaszaiba is (fényképezés, tördelés, lektorálás 

stb. alapismeretei). Az iskola 2011. október, november és december hónapjában zajlik, és szervesen illeszkedik a Pro Media újságíróképzéseihez, amelynek 

célcsoportja már inkább az egyetemista és végzős egyetemista korosztály, annak mintegy előkészítőjét képezi. Magyar nyelven történő, közép- és felsőfokú 

intézményesített újságíróképzés Vajdaságban továbbra sincs, ezért fontos, hogy a folyamatos újságíróutánpótlás kinevelését továbbra is el tudják végezni az 

erre szakosodott civil szervezetek. 

1101 8421331 0230 490 728 220 000

BGA-11-LB-VA-6 6 512-6-010/2011-2

RÁDIÓ NOVI BEČEJ 

rádióhálózati 

tevékenységű 

társadalmi vállalat 

korlátlan felelőséggel

Törökbecse

eszközbeszerzési támogatás 

kérelem a magyar 

szerkesztőség fejlesztésére

A magyar szerkesztőség gyorsabban és hatékonyabban juttassa el a fontosabb értesitéseket a hallgatókhoz,hogy könnyebben és gyorsabban jusson hozzá 

az információkhoz,hogy folyamatosan kapcsolatot tarthasson fenn a hallgatókkal  a Vajdaság területéről de külföldről is,hogy több adatot műsort és zenét 

tárolhasson,több terepmunka lehetősége,jobb munkafeltételek,a technikai munkálatok meggyorsitása,internetes oldal szerkesztése,hogy eredmenyesebb és 

gyorsabb legyen kapcsolata a budapesti Kontakt rádióval ahol heti egy órás műsora van,hogy eredményes kapcsolatot teremtsen más magyar nyelven 

sugárzó rádiókkal,információ és műsorcsere lehetősége,hagyományaink, kultúránk ápolása,ismertetése,kreativabb munkalehetőség megteremtése.A magyar 

szerkesztőségnek nincs saját technikai felszerelése,a helyi hatóságok támogatását sem élvezi,más anyagi támogatást sem kap sehonnan,de az 

eredményesebb munkához szüksége van meghatározott felszerelésre ezért pályázunk támogatásra eszközök beszerzésére.

113 8421341 0430 235 500 180 000

BGA-11-LB-VA-6 6 514-6-012/2011-2

Székelykevei 

Művelődési 

Egyesületek és Civil 

Szervezetek 

Szövetsége - 

Székelykeve

Székelykev

e

Székelykevei Igaz Szó helyi 

havilap nyomdaköltségének 

támogatása júniustól 

decemberig

A Székelykevei Igaz Szó a SZMECISZ hírlapja (Dél-Bánát egyetlen magyar nyelvű lapja) immár 14 éve vállalja a harcot a magyarságunk megőrzésért. A 12 

oldalas havilap igyekszik nem csak az eseményeket dokumentálni és megörökíteni, hanem olyan témákat is feldolgoz, amely az olvasókban igyekszik az 

erkölcsi értékeket és nemes tetteket felébreszteni, a fiatalokban a sport iránti szeretetet növelni. A lap írói csekély tiszteletdíjat kapnak, habár nem a pénzért 

járulnak hozzá a munkához. Mindannyian hisznek abban, hogy az írással nemes célt szolgálnak. A lapunk nem csak Székelykevén aktuális. A bolygónk minden 

irányába postázzuk és a falunk elszármazottai nagy lelkesedéssel várják megérkezését. A magyarságunk déli bástyáján elhelyezkedő településről a 

tartományi szintű lapok ritkán vagy keveset számoltak be. Feltételezzük, hogy ez a távolság miatt volt. Legújabban a Hét Nap hetilappal vettük fel a 

kapcsolatot, és az Igaz Szó-nak köszönhetve szélesebb körben is tudomást szerezhetnek az eseményekről a déli végeken.

113 8421341 0431 143 280 130 000

BGA-11-LB-VA-6 6 515-6-013/2011-2 Szó-Beszéd Kishegyes

Szó-Beszéd nyomdai és 

elektronikus megjelenésének 

költségei

A Szó-Beszéd, a kishegyesiek magyar nyelvű lapja több mint 1o éve tájékoztatja folyamatosan nyomtatott és internetes, 2010 óta elektronikus formában a 

település területén zajló eseményekről a falu és a régió lakóit. 2oo2 óta a lap évi 8-10 alkalommal jelenik meg, ezáltal infomációi  aktuálisabbak lettek. 

Szerkesztőségünk célja a közösségi szellem ápolása és a minőséges magyar nyelvű tájékoztatás. További céljaink: rendszeresen kiértesíteni a lakosságot 

az aktuális pályázatokról, a vállalkozási lehetőségekről és ezáltal hozzájárulni a falu fejlődéséhez. A szerkesztőség 2010-ben beindította a kishegyesi lakosok 

tájékoztatását elektronikus formában is, a helyi rendezvényekről készült felvételeket, gazdasági témájú műsorokat a helyi kábeltelevizión sugározzuk, 

naprakészebben informáljuk a lakosokat.

113 8421341 0430 498 750 490 000

BGA-11-LB-VA-6 6 516-6-014/2011-2

Tájékoztatási Központ 

Közvállalat 

Törökkanizsa

Törökkaniz

sa

Mesél a múlt- Cikksorozat a 

néphagyományokról

A pályázat keretén belül a Törökkanizsai Újság magyar nyelvű cikkekkel való bővítése valósul meg. A cikksorozat kéthetente jelenik meg és a Mesél a múlt 

nevet hordozza. A cikksorozat célja, hogy az olvasók megismerkedjenek a régi népszokásokkal, falusi hagyományokkal, népi kultúrával Bánát e végleg 

elfeledett csücskéből. Olyan érdekes témákhoz szeretnénk nyúlni, mint az, hogy milyenek voltak a régi udvarlási szokások, bálak, disznótorok, lakodalmak, 

hagyományos karácsonyi- és húsvéti szokások. A cikksorozatban a község és a környező falvak idős lakóit szólaltatjuk meg. A projekt megvalósítása által a 

magyar nyelvű cikkek sora növekszik, általa a célcsoport monográfiai összetétele megváltozik. Az újság ezen érdekes cikksorozata által a szórakoztatáson 

túl a közösségi ismeretek bővülnek,s a már elhomályosult emlékek , a népi élet néhai jellegzetességei újra felidéződnek.

113 8421341 0430 367 900 210 000
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BGA-11-LB-VA-6 6 518-6-016/2011-2 Tordaiak Klubja Torda
A Tordai Újság rendszeres és 

folyamatos kiadása

A Tordaiak Klubja, 1998-ban alakúlt meg, mint civil szervezet, azzal a céllal, hogy az elszármazott Tordaiak, a Tordán élők valamint a Közép-Bánáti 

térségben lévő magyarlakta területek részére folyamatossan és rendszeressen nyomtason magyar nyelven, helyi jellegű újságot. Újságunkon keresztül 

törekedünk az önazonosságunk, a helyi hagyományaink, a kultúránk és az anyanyelvünk megőrzésére, ápolására és fejlesztésére. Az utóbbi években 

Újságunkban mind több helyet kapnak a helyi Ady Endre Általános Iskola tanulói, mert az a szándékunk, hogy tevékenységükkel és írásaikkal serkentsük őket 

a magyar nyelv, mint anyanyelv megőrzésére, fejlesztésére és ápolására és fontosságára. Klubunk programja megvalósítása értelmében immár tízennégy 

éve rendszeressen megjelenik a Tordai Újság. Az utóbbi években kéthavonként. A gazdasági krízis Klubunkat és Újságunkat sem kerülte el, ezért fordulunk e 

pályázat kiírójához, hogy pozitív elbírálásával támogassa a Tordai Újság megjelenítési költségeinek egy részét, mellyel biztosítaná a Tordai Újság 

folyamatos kiadását.

113 8421341 0430 380 000 380 000

BGA-11-LB-VA-6 6 519-6-017/2011-2 Vecsera Sándor MME Palánka

Tiszteletdíjak, közlönyünk 

megjelenítése, hozzávaló 

eszközök

A Vecsera Sándor MME a helyi médiákban a következő módon jelenik meg: hetente egy órás rádióműsorral és harminc perces tévé műsorral a helyi 

elektronikus médiákban, amelyekeben értesítjük a lakosságot az egyletben történt eseményekről.  A rádió- és tévéműsor készítésével egy ember van 

megbízva, akinek évtizedes tapasztalata van ezen a téren. Mindkét műsort ő állítja össze, vezeti le, fölvételezi és vágja be. Egyesületünk 2004. májusától 

kiadja saját  közlönyét AKÁCOS ÚT néven. Közlönyünk havonta jelenik meg 50-60 példányban. A közlönyt az egylet Irodalmi csoportja készíti. Szeretnénk 

egy-egy számot több példányban kiadni, hogy minden magyar családba jusson belőle. Technikai okok miatt a közlonyt egy nyomdában nyomtatjuk. E mellett 

a városi újságban is jelentkezünk egyszer hetente, ahol magyar meg szerb nyelven értesítjük az olvasókat az egyesület munkájáról. Az eszközök közül, 

szükségünk van: DVD-k, CD-k, pen drive, videoszallagok,  papír, cartridge, tóner, stb. kell

113 8421341 0430 490 000 390 000

BGA-11-LB-VA-7 7 520-7-001/2011-2
Ábrahám Pál Egyesület 

Apatin
Apatin

Az Ábrahám Pál Egyesület 

működési költsége

Egyesületünkben évek óta folyik a hétvégi óvodai foglalkozás és az anyanyelvápolás.  Sajnos saját helység hiányában bérleti dijat kell fizetnünk a helységek 

használatáért.  A tanárok bérmentesen dolgoznak, hogy valahogy megmaradhassanak a foglalkozások, a szülők pedig megvásárolják a szükséges 

tankönyveket, taneszközöket.  Kár lenne abba hagyni, hiszen alig sikerült beinditani ezeket a csoportokat, ha most megszünne többet újra nem indulna.  

Sajnos más alapitványtól nem kaptunk támogatást erre a célra és a tartományi kissebbségi titkárságon is elutasítottak minket.  Ez az utolsó szalmaszál.

111 8421331 1130 403 650 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 521-7-002/2011-2 Ácsi Roma Egyesület Szabadka
Az Ácsi Roma Egyesület 

működési költségei

Az Ácsi Roma Egyesület célja a magyar romák integrációja, életfeltételeinek és oktatási feltételeinek javítása Szabadkán és környékén. Tevékenységeink a 

második félévben: az ingyenes óvodai ellátás elintézése a rászoruló gyerekeknek, tankönyvcsomagok és tanszerek beszerzése, szétosztása a szegény 

sorsú diákoknak a helyi Önkormányzat támogatásával. A középiskolásoknak elintézzük az ingyenes iskolai iratkozást, ahogy a tavalyi évben is tettük. A 

Caritasszal együttműködve ruhaosztást szervezünk a magyar roma családok részére. A tehetséges zenedés fiatalok számára próbálunk támogatást, 

ösztöndíjlehetőséget találni. Felhívjuk a szülők és gyerekek figyelmét az iskoláztatás fontosságára. Családlátogatásokat szervezünk, nyilvántartást vezetünk a 

magyar roma családokról Szabadkán. Közreműködünk a munkanélküli magyar romák álláskeresésében. Közvetítő szerepet vállalunk, amennyiben valakinek 

valamilyen segítségre, tanácsra van szüksége igyekszünk útbaigazítani. Jelenleg 10 személyt próbálunk beszervezni az öregek otthonába a házi ápolási 

szolgálatba. A pályázatban támogatást kérünk az egyesület működési költségeinek fedezésére, és ennek keretében egy lézernyomtató beszerzésére.

113 8421391 1130 429 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 524-7-005/2011-2 Aracs Alapítvány Horgos

 Utiköltésgek, valamint 

szervezői, működési 

költéségek támogatása. 

Az Aracs Társadalmi Szervezet Elnökségének határozata alapján (2011.05.27.) az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóiratának kiadói jogát az Aracs 

Alapítványra ruházta át. Az Aracs Alapítvány fő feladata a lap megjelentetése, a szerkesztőség munkájának összehangolása, a kiadvány eljuttatása az 

olvasókhoz, valamint szerkesztőségi bemutatók szervezése a Délvidéken és a Kárpát-medence más területein, mivel, 2001-es indulása óta az Aracs folyóirat 

tevékenységét az összes magyarlakta területre szerette volna kiterjeszteni. Ez a terv a lap indulása után, köszönve a szerkesztőség hatékony munkájának, 

hamarosan megvalósult, hiszen a lap szerzői között a Kárpát-medence minden részéből, és természetesen Magyarországról is találunk publicistákat, 

tudósokat, közírókat. A lap szerkesztőbizottságának tagjai a Délvidék szerbiai részének különböző települései élnek (Horgos, Óbecse, Szabadka, Újvidék, 

Temerin, Tóthfalu), így ahhoz, hogy munkájukat elláthassák, időnként utazniuk is kell. Az ő utiköltésgeik, valamint a fentebb említett szervezői, működési 

költéségek megtérítéséhez pályázunk a Tisztelt Alapítványnál. 

113 8421341 1130 514 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 525-7-006/2011-2
Arany János 

Kultúregyesület
Csonoplya

Működéshez szükséges 

költségek 2011. II. Félévre

2011. II. félévére,  június végére tervezzük az évadzáró műsorunkat, ami a Durindó Gyöngyösbokréta Fesztiválja miatt csúszik. Tánccsoportunkkal 

augusztusban részt veszünk egy több napos művészeti csoportok találkozóján Budapesten. A szokásos táskaavató műsorunkat szeretnénk véghezvinni 

szeptemberben, majd a színjátszó és irodalmi csoportokat készitjük a decemberi mikulás és karácsonyi műsorokra. Előre még minden programunkat nem 

tudunk. A fenti programok megvalósitásához anyagi támogatásokra van szükségünk, hogy kivitelezhessük. Szükségünk van az egyesületünk működéséhez is 

segitségre, mint az irodaszerek, utazási költség, számlafenntartás, posta, és telefon költségre, kisebb nagyobb vendéglátási költségre, nyomtató patronjának 

feltöltésére, kisebb irodai eszközök beszerzésére (íróasztal lámpa, műanyag irattartó, íróasztalhoz szék, stb.) CD és DVD lemezekre, tisztálkodási szerekre, 

stb. Mindezekhez az Önök támogatására volna szükségünk, hogy működőképesek legyünk, és e szórvány településen ne vesszen ki kulturánk.

113 8421341 1130 186 700 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 527-7-008/2011-2
Bonnáz Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület

Sándoregy

háza

Az egyesület rezsijellegű 

működtetési költségei

A "Bonnáz Sándor" Magyar Művelődési Egyesület körében kézimunka csoport is működik.Az asszonyok több kiálitáson mutaták be munkájukat. Résztvetek a 

MIRK-en és a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Kiálitásán is. Renszeresen kiálitnak a Dél-bánáti szemléken.Az egyesület csoportja készül a Karácsonyi 

szokások bemutatására.Az egyesületnek legnagyobb gondot okoz az utiköltségek megbiztositása hogy résztvehessenek a rendezvényeken. Ezen kivül az 

irodai költségekre is szükségük van anyagi támogatásra, mert saját rendezvényeikről nem igen tudja még ezt se fedni.

113 8421341 1131 195 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 529-7-010/2011-2 Ci-Fi Civil Központ Zenta
A "Ci-Fi" Civil Központ 

működési költségei

A"Ci-Fi" Civil Központ célja az ifjúság és a civil szervezetek tájékoztatása. Ennek érdekében működik a szolgáltató iroda, és a Délvidéki Civil Portál honlap. 

Emellett rendezvényeket, képzéseket szervez: Tour de Délvidék kerékpár túra, Civil Nap, Debrecen-környéki Szakmai Tanulmányút, különböző nemzetközi 

ifjúsági képzések, a község  magyar köztéri szobrainak felavatása, könyvadományok osztása, Pénzügyi és jogi kézikönyv kiadása civil szervezetek számára, 

Közösségi tér című civil szervezeteknek szóló folyóirat megjelentetése, Mosolytenger Gyermekfesztivál megszervezése. Az irodában ingyenesen 

használhatók a számítógépek internet elérhetőséggel fiatalok és civil szervezetek számára (munkanapokon 7-15 óráig). Értesítést kapnak a civil szervezetek 

az aktuális pályázatokról, rendezvényekről, képzésekről, amelyek a honlapon is megtalálhatók (www.civilportal.net).  A szervezet mintegy 40 másik községi 

civil szervezetet tömörít a Zentai Civil Fórum elnevezés alatt, aminek köszönhetően közös projektek lebonyolítását, rendezvények szervezését valósítják meg.

113 8421321 1130 250 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 532-7-013/2011-2
Dózsa György Magyar 

Művelődési Központ
Bajmok

Központunk  működtetésének 

költségei

A Dózsa György MMK-ban több szakcsoport működik: citera -, tánc, képzőművészeti-, irodalmi színjátszó csoport és vegyes énekkar. A működtetéshez 

szükség van fűtőanyagra/október, november, december/ valamint a rezsi költségek bisztosítására, ahhoz, hogy Művelődési Központunk működni tudjon, 

célkitűzéseinek eleget tegyünk a 2011-es évben is. Szakcsoportjaink egy 54 négyzetméteres és egy 24 négyzetméteres teremben próbálnak naponta, 

melynek a fűtését kell biztosítani.  E két termen kivűl időként fűtjük a nagytermünket is ahol nagyszabású rendezvényeket tartunk meg, mint pl: - Falu napi 

rendezvény sorozatok

- Gyászmegemlékezés az 1944-es ártatlan áldozatokról - Mikulás váró ünnepség - Karácsony évzáró műsor - Újév várás - A Magyar Kultúra napja - 

Anyanyelvi világnap - Mondaolvasó verseny - Magyar sajtó napja - Szavaló versenyek - Citera tábor

A nagytermünk kb. 600 négyzetméteres és téli időszakban az ünnepségek és rendezvények alkalmával fűtjük. Mivel  nagytermünk központi fűtéssel működik a 

leghidegebb téli hónapokban amikor a hőmérséklet higanyszála mínusz alá süllyed nap mint nap be kell fűteni.A fűtés mellet, anyagi kiadásaink a villany, 

telefon, kábel tv használata. 

113 8421341 1130 349 790 120 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-7 7 533-7-014/2011-2

Dunatáj Egyesülés 

Nyugat-Bácska 

Régiófejlesztéséért

Doroszló

A  szervezet irodáinak 

fenntartásához szükséges 

működési költségek biztosítása

Dunnatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért civil szervezet azzal a céllal nyította meg irodáit, hogy a még többségében magyar lakta települések 

lakossait folyamatosan informálja és segítse a pályázatok megírásában, lebonyolításában. A szervezet tanácsadás mellett felnőtt képzéssel és különböző 

konferenciák megszervezésével is foglalkozik. A központi irodavezető feladata, hogy informálja és koordinálja az irodák közötti munkát és kapcsolatott 

tartson velük. Ezzel elősegítve a településeken jelenlevő civil szervezetekkel való együttműködést és a meglévő infrastruktúra kihasználtságaát. A Dunatáj 

civil szervezet hatékony müködéséhez szükségünk van irodai fogyóeszközre, rezsi jellegű költségre és a központi irodában dolgozó egyén 8 hónapi bruttó 

fízetésére.  

113 8421341 1130 443 800 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 534-7-015/2011-2

Életfa Nagycsaládosok 

Egyesülete 

Bácskossuthfalva

Bácskossut

hfalva

Az egyesület működési 

költségeinek résztámogatása 

Az "Életfa" Nagycsaládosok Egyesülete célja a nagycsaládosok összetartása, a családban való élet tudatának terjesztése, a kapcsolatteremtés a 

nagycsaládosok között, a civil társadalom fejlesztésének segítése és a nagycsaládosok érdekeinek képviselete céljából. Ennek érdekében működteti 

klubhelyiségét, ahol a következő feladatokat lása el: fiatalokkal való foglakozás (kézműves foglakozás, pótórák szerb nyelvből, hagyományos családi ünnepek 

előkészületeinek segítése), csereruha akciók, információ közlés a nagycsaládoknak. Az egyesület szervezésében folyik a Civil-kerekasztal rendezvény, 

amelyre a helyi civil szervezetek, intézmények és egyházak hívják meg azzal a céllal, hogy megbeszéljék aktuális programjaikat, a problémákat és az 

együttműködés lehetséges módjait. A fiatal családok segítése céljából meglátogassák a falú újszülöttjeit, akikhez baba csomagot is visznek. A személyes 

találkozások lehetőséget adnak a fiataloknak tanácsadásra és a lehetséges problémák megbeszélésére. Részt vesz a falú megmozdulásaiban, mint pl. a 

Farsang, Falunap. Szüreti-napok stb.

113 8421391 1130 215 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 537-7-018/2011-2
Európa Alapítvány 

Újvidék
Újvidék

Civil szervezet 4 havi 

rezsijellegű kiadásai

Az újvidéki székhelyű Európa Alapítvány 2006-ban alakult azzal a céllal, hogy egy 350 férőhelyes egyetemista otthont építsen az Újvidéken tanuló magyar 

egyetemisták számára.A múlt év, azaz 2010 februárjában megkezdődött az építkezés, a mai napig viszont sikerült felépíteni a földszinti részt, és az első 

emelet egy részét. 3 mintaszoba is berendezésre került, és a továbbiakban majd kiválasztásra kerül, hogy melyik belső elhelyezés a legmegfelelőb, és 

leggazdaságosabb. Az Európa kollégium építését támogatja az anyaország, és a Tartományi Nagyberuházási Alap. Az Európa Alapítványnak egy állandó 

munkaviszonyban lévő alkalmazottja van, aki napi szinten végzi az adminisztrativ teendőket. A könyvelést az újvidéki Primo profit könyvelőségi iroda végzi 

szerződéses viszonyban. Az anyagiakat kizálólag pályázatok útján próbálja biztosítani az alapítvány. A pályázat kedvező elbírálása esetén biztosítva lenne 

az alkalmazott bére, a könyvelő bére, valamint a többi rezsiköltség ( telefonköltség, irodaszerek költsége, benzinköltség.)

113 8421341 1130 589 650 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 538-7-019/2011-2
Fáklya Keresztény 

Ifjúsági Egyesület
Szabadka

A "Fáklya" tevékenységének 

költségei

A "Fáklya" Keresztény Ifjúsági Egyesület tagjai éveken át tevékenykedtek a szabadkai Keresztény Értelmiségi Kör keretei között és KÉKifi néven váltunk 

ismertté. Miután tagjaink megerősödtek önálló keresztény ifjúsági szervezetet hoztunk létre. Aktívan tevékenykedünk, célunk a keresztény hit és értékrend 

népszerűsítése a fiatalok körében. Keresztény tartalmú ifjúsági programokat szervezünk a vajdasági magyar fiatalok számára. Havonta szerkesztjük és 

sokszorosítjuk a Fáklya című tájékoztató lapot, amelyet osztogatunk és eljuttatunk a szabadkai középiskolákba. Ebben a tájékoztatóban jelennek meg az 

értesítések, beszámolók a keresztény ifjúsági programokról. Havonta Ifimisét tartunk Szabadkán és vidéken. A téma elsősorban a fiatal korosztálynak szól, 

az egyházi énekeket dallamos élőzene kíséretében adják elő a fiatalok, majd szeretetvendégségre hívjuk a jelenlevőket. Nyáron egy hetes gitártábort 

szervezünk, ősszel megszervezzük a doroszlói ifjúsági zarándoklatot, decemberben ádventi lelki napot tartunk. Honlapot működtetünk www.faklya.org.rs, 

amelyen közzétesszük legfrissebb programjainkat, beszámolóinkat. A támogatást a tevékenységeink során femerülő szervezési költségekre, működésre 

kérjük. 

113 8421391 1130 429 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 542-7-023/2011-2
Homokháti Kistérségi 

Cserkészkörzet
Királyhalom

A Homokháti Kistérségi 

Cserkészkörzet működési 

költségei

A Homokháti Kistérségi Cserkészkörzet 2002-ben alakult, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség jogilag nem bejegyzett körzeteként. A Körzetet akkor 4 

helység (Királyhalom, Kispiac, Hajdújárás és Nosza) cserkészcsapatainak vezetői, a Helyi Közösségek elnökei és Lelkipásztorai támogatásával alakult. Az új 

szerbiai törvények szükségessé tették 2011-ben a Körzetünk jogi bejegyzését, hogy a Vajdasági Magyar Cserkészszövetséget újra tudjuk jegyezni. A Körzet 

céljai között szerepel a fiatalság cserkész nevelése, ahogyan alapítója Lord Baden-Powell megfogalmazta, táborok és túrák szervezése a természetbe, a 

természetes környezetünk védelme és vele való együttélés, a magyar kultúra, néphagyományaink és történelmi értékeink áplása és megőrzése. Évente 

legalább egyszer táborozást szervezünk cserkészeink részére, részt veszünk más hazai és külföldi cserkészcsapatok táboraiban és rendezvényein is. 

113 8421391 1130 383 150 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 544-7-025/2011-2
Keresztény Értelmiségi 

Kör
Szabadka

A Keresztény Értelmiségi Kör 

működési költségei

A KÉK 2002-ben alakult meg. Oktatói-nevelői tartalmakat biztosítunk minden érdeklődő részére, egyúttal megragadjuk az alkalmat a nemzeti és történelmi 

értékek ápolására és a résztvevők tájékoztatására a hitélettel kapcsolatos eseményekről. Vajdaság 54 településén van tagságunk. Szervezetünk hosszú távú 

eredményei a magyar értelmiségiek, és általában a magyarok megmaradását, a magyar kultúránk megőrzését célozzák meg a Délvidéken.  2011-ben a 

következő programokat valósítjuk meg: hitismereti előadások a helyi csoportokban, Bibliai napok jeles hazai és külföldi biblikusok vezetésével, ádventi lelki 

nap, magyarországi és erdélyi zarándokút, Bibliai levelezőiskola működtetése a helyi csoportokban. Folyamatos az együttműködés és közös programok 

megvalósítása, a kapcsolatépítés a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségével. Tevékenységünket az Interneten is megjelenítjük, gazdag 

tartalmú honlapunkon: www.kek.org.rs. Pályázatunkkal a szervezet rezsi költségeinek egy részét és a szervezés során felmerülő kiadásokat szeretnénk 

fedezni. 

113 8421391 1130 570 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 545-7-026/2011-2
Kiss Lajos Néprajzi 

Társaság
Szabadka

A KLNT számlavezetési, 

könyvelői, adminisztrációs és 

egyéb költségeinek biztosítása.

A társasági törvénynek való megfelelés értelmében kénytelenek vagyunk könyvelői díjat és számlavezetési, illetve adminisztrátori költséget kifizetni. Egyedül 

pályázat útján tudjuk biztosítani az ilyen jellegű költségek fedezetét. A pályázat tágya ezáltal a Kiss Lajos Néprajzi Társaság  kilenc havi könyvelői, 

számlavezetési, adminisztrációs és egyéb költségeire fordítandó.

113 8421341 1130 476 485 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 547-7-028/2011-2
Lányi Ernő Iparos 

Művelődési Egyesület
Szabadka Székházunk rezsiköltsége.

Az egyesületünk székházának fűtés és villanyáramfogyasztás költségeire nyújtjuk be pályázatunkat.
113 8421391 1130 200 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 548-7-029/2011-2
Ludas Matyi 

Művelődési Egyesület
Ludas

A Ludas Matyi Művelődési 

Egyesület működési költségei

A tizennégy éve működő ludasi Ludas Matyi Művelődési Egyesület ötven tagot számlál. Öt szakcsoportja (népmesemondás, néptánc, modern tánc, 

népdalkör, amatőr gyermek-színjátszó kör), és kéthavonta megjelenő folyóirata van. Rendszeres, minden évben megújuló programjai: farsangi mulatság, 

Márcus 15-ei emlékünnep, locsolkodás, nyári hagyományápoló tábor, napsugaras őszünnep, betlehemezés, karácsonyi műsor. A Fűzérfonó népdalkör a 

Durindón, színjátszi a Suliszínház Fesztiválon, mesemondói a Kálmány Lajos mesemondóversenyen, Koppantó néptáncsoportja a Kőketácon van jelen 

minden évben. Ezenkívül testvéstelepülési találkozókon, falunk falunapján is fellépnek. Jelentősebb működési költségeink a könyvelő költsége, az irodai 

kellékek, tiszteletdíj a népdalkör és a néptáccsoport művészeti vezetőjének, telefon és üzemanygköltség a csoportvezetőkenek, fűtőolaj a kultúrterem 

fűtéséhez a próbák alkalmával és az ünnepségek idejére. Szükségünk lesz tizenöt fellépőruhára a Fűzérfonó népdalkör számára, az őszi fellépésükre a 

kárpátaljai Téglás testvérttelepülésen. 

113 8421341 1130 340 200 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 552-7-033/2011-2
Módszertani Központ 

Újvidék
Újvidék

Civil szervezet 3 havi 

rezsijellegű kadásai

Az Újvidéki Módszertani Központ 2000 óta van bejegyezve, immár 1 éve működik. Részt vállal a szórványban tanító pedagógusok továbbképzésében, 

valamint minden évben megszervezi az éltalános oskolás diékok részére a bátaszéki matematika versenyt, valamint a Simonyi Zsigmond helyesírási 

versenyt, az általános iskolás diákok részére. ez a két verseny igen fontos a gyerekek számára. Minden évben tömegesen jelentkeznek, az elődöntők 

színvonalasak. A döntőkre, Bátaszékre és Budapestre is minden évben eljutnak a diákok Vajdaságból.Tavaly, azaz 2010-ben különösen szép eredményt értek 

el a budapesti simonyi zsigmond helyesírási versenyen. Az idén is kielégítően szerepeltek május 27-én, és 28-én Budapesten.A központnak nincs állandó 

munkaviszonyban bejelentett dolgozója. Az elnök és az irodavezető tiszteletdíjat kap, A könyvelést a Primo rofit könyvelőségi iroda végzi,szerződéses 

alapon. Az öszes anyagiakat beleszámítva a telefon, postaköltség, irodaszer stb.a szervezet pélyázatok útján igyekszik biztosítani.

1101 8421331 1130 300 700 120 000
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BGA-11-LB-VA-7 7 554-7-035/2011-2

Muzslai Petőfi Sándor 

Magyar Művelődési 

Egyesület

Muzslya Rezsi költségek fedezése

A Muzslai Petőfi Sándor MME 1947-ben alakult meg.Célja anyanyelvünk ápolása, népi hagyományaink, kultúránk, szokásaink fenntartása, megőrzése és 

továbbadása, valamint nemzeti és egyházi ünnepeink méltó módon való megünneplése.Ugyancsak céljaink közé sorolnám az anyaországban és más 

országokban működő művelődési egyesületekkel való kapcsolatfenntartást és ennek továbbfejlesztését.E célok megvalósításában, az egyesületünkben 

működő 15 szakcsoport mindegyike részt vesz.A 2011-es évet nagy teherrel és bizonytalansággal kezdtük, mivel a muzslyai helyi közösség nem tudja 

felválalni az épületünk rezsi költségeinek fedezését. Tudva illik a 2009-es év decemberével letelt helyi közösségünk területén a helyi járulék és a muzslyai 

polgárok nem fogadták el az újjabb bevezetését, és így a helyi közösség is pénzforrás nélkül maradt. Mivel művelődési egyesületünk állandó pénzforrás 

nélkül maradt, a rezsi költségek fizetése kérdésessé teszi egyesületünk működését, és az egyesület donációkból működik. Mivel helyiségeinkben több mint 

100 gyerek fordul meg, télen a legnagyobb gondot a fűtés jelenti.Nagybecskereki községben a csapvizet tilos fogyasztani így a próbákra palackozott vizet is 

kell biztosítsunk.

113 8421341 1130 300 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 556-7-037/2011-2 Muzslyaiak Klubja Muzslya

A Magyar Ház földgáz és 

villanyáram számlájainak 

fedezése 2011.06. - 2012.02. 

időszakban.

Muzslyán a Magyar Ház a Magyar Kommün u. 42. sz. alatt található. Ezen a címen a következő civil szervezeteket tevékenykednek és erre is vannak 

bejelentve: Muzslyaiak Klubja, Női szervezet, Muzslyai Ifjúsági Fórum, Sah Klub, .... Ezeknek a szervezeteknek közös a gázóra, villyanyóra, vízóra, közös a 

telefonvonaluk is. 2009. decemberéig a helyi járulékból lettek fedezve a civil szervezeteknek a rezsi költségei. Sajnos decemberben a helyi járulék megszűnt. 

Így most különböző pályázatokból szeretnénk ezeket fedezni. A rezsi költséget a Muzslyaiak Klubja nevében kérjük. A Muzslyaiak Klubja a Muzslyai Újság 

kiadója és működteti a muzslyai Teleházat is. Rendszeres tevékenységek a Magyar Házban: a Muzslyai Újság szerkesztése, Kézműves Műhelyt egész éven 

át a gyerekeknek, számtástehnikai tanfolyamok a Teleházban, 56-os forradalom megemlékezés, boszorkányesti buli - ifjúság, Valentin napi buli - ifjúság, 

könykiállítások, mikulás és karácsonyi rendezvények, régi népi játékok készítése, élő újság megszervezése, képzőművészeti kiállítások, ifjúsági találkozók, 

filmestek szervezése, gyűlések...

113 8421341 1130 500 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 559-7-040/2011-2
Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkör
Óbecse

Az óbecsei Petőfi Sándor MK 

rezsi költségei 2011. júniusától 

2012. februárjáig

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben, heti rendszerességgel, mintegy 400 tag tevékenykedik különböző szakkörökben: néptáncegyüttesek, 

népdalénekesek, társastánc-csoportok, kézimunkaszakkör, képzőművészeti szakosztály és irodalmi szakkör. A csoportok munkája elképzelhetetlen 

villanyáram, telefon, fűtés, víz, internet, kábel TV, irodai felszerelés stb. nélkül. Mindezek a dolgok teszik lehetővé a szakosztályok, illetve a szervezet 

mindennapi munkáját. Az egyesületnek,a rendszeres tevékenység és programok mellett, szinte minden héten van kulturális jellegű rendezvénye, amelyben 

nemcsak a tagság vesz részt, hanem az adott témában érdekelt fiatalság vagy éppen idősebb korosztály is.

113 8421341 1130 507 500 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 560-7-041/2011-2

Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület 

Bácsgyulafalva

Bácsgyulaf

alva

Az egyesület működési 

költségei

Az egyesület zavartalan munkájának előfeltétele a rezsi jellegű kiadások előteremtése. A legnagyobb kiadásokat az épület elektromos energiával valóellátása, 

fűtése, valamint biztosítása jelenti. E kiadások mellett számos kisebb tátelek is megjelennek az egyesület fenntartásában, mint például a telefon, irodai 

költségek, tagsági díjak, ügyintézés,kápzásek alkalmával felmerülő útiköltségek, kommunikációs költségek, reprezentációs költségek, valamint maga az épület 

kisebb karbantartási munkái és a tisztántartása. A szakcsoportjaink részt vesznek különböző hazai és külföldi rendezvényeken. Hazai és külföldi 

egyesületekkel ápolnak jó kapcsolatokat. Megünneplik a nemzeti és vallási ünnepeket. Tudatosan örzik és ápolják a hagyományokat.

113 8421341 1130 257 450 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 561-7-042/2011-2
Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület
Satrinca

A tevékenység 

résztámogatása:rezsi és 

utiköltség

A satrincai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 2001-ben újra alakult azzal a céllal, hogy megszervezze a magyar közösségi életet a szerémségi 

többségében magyarok lakta kis faluban. A faluban több mint 35 éve önhibájukon kivül kényszerültek magyar gyerekek a többségi nyelven folyó oktatásra. Az 

egyesület fő tevékenysége a magyar nyelv, kultúra és hagyományok ápolása.A magyar nemzeti azonosságtudatmegerősitése szempontjából nagy 

jelentősége van az egyesület tevékenységének a kultúra és az oktatás terén.

113 8421341 1130 459 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 562-7-043/2011-2

Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület  

Székelykeve

Székelykev

e

A kultúregyesület rendszeres 

tevékenységeire szükséges 

eszközök (június - december)

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület megalakulása óta (1948.) a székelykevei kultúrélet fenntartója és minden ünnep, ünnepség  és más találkozó 

szervezője volt. A januárban megalakított Székelykevei Művelődési Egyesületek és Civil Szervezetek Szövetségének (SZMECISZSZ)   tagjaként a jelenben 

is igen fontos szerepe van a falu művelődési életének a megszervezésében. Az egyesület tevékenységeinek  a megszervezése önkéntes munkával van 

elvégezve, de vannak olyan munkák is amelyeket bizonyos pénzösszeggel kell törleszteni. Mint a SZMECISZSZ tagja, a Művelődési Otthon minden termét 

(moziterem, nagyterem, kisterem, irodák, konyha) díjmentesen használja, azzal a feltétellel, hogy valamilyen rezsiköltséget kifizet az év folyamán (telefon). Ez 

mellett a pályázatban kért pénzösszeg a mindennapi elkerülhetetlen és kötelező költségekre van tervezve. 

113 8421341 1131 154 825 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 563-7-044/2011-2

Petőfi Sándor 

Művelődési egyesület 

Nyékinca

Nyékinca
Civilszervezetek rezsijjelegű 

fentartási költségei

A nyékincai "Petőfi Sándor"ME 2002-ben alakult azzal a célal hogy felelevenitse a magyar hagyományokat, az anyanyelvet és a magyar kulturát 

környékünkön. Az Egyesület keretében több csoport működik, és pedig: tánccsoport, énekcsoport, anyanyelvápolási csoport. Az Egyesületben napota 

összegyülnek a magyarajkú helybeliek és a környéken élő magyarok. Itt van alkalmuk magyarul beszélgetni, magyar újságot olvasni, magyar zenét közössen 

halgatni. Az utánpótlást is biztositottuk, sok gyermek jár különféle csoportokba. Legfőbb célunk a magyarság megőrzése és az asszimiláció 

megállitása.Habár szerény körülményekköszt müködünk, jellentős összeg számunkra a rezsi költség amelyel az Egyesület működni tud.Ennek megtéritése 

nagy segitség lenne részünkre, eredményesebbé tenné munkánkat a következő időszakban.

113 8421341 1130 140 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 564-7-045/2011-2

Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület 

Oromhegyes

Oromhegye

s

Az egyesület ersziköltségeinek 

résztámogatása a II. félévben

Az egyesület a 2011-es év második félévében részt vesz a Durindón, emellett három hazai és két külföldi fellépést (Bordány, Kisszállás), ami miatt 4 hazai és 

két külföldi buszköltséget kell kifizetnünk. A néptánccsoportunk koreográfusának költségei is terhel bennünket, a második félévre ki kell fiyetnünk a bruttó 

szerzői jogdíjat a számára. Emellett a pályázatírás és -kísérés költségei, illetve az eredményes pályázatok utáni részesedés fizetése terheli majd 

költségvetésünket. A faluház fenntartási költségeit Oromhegyes Helyi közösség fizeti, ezért megpályázzuk azokat is, hogy megtérítsük a helyi közösségnek.
113 8421341 1130 595 350 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 565-7-046/2011-2 Poverello Alapítvány Szabadka

Lurkóházak üzemeltetési 

költségei: villanyáram költségei, 

telefonköltségek.

Alapítványunk, a pályázat átadása idején, két gyermeknapközit - Lurkóházat (Drea, Hajdújárás) működtet szegény sorsú és nehéz családi körülmények között 

élő gyermekek megsegítésére. Szeptemberben megnyitja kapuit a harmadik Lurkóház Becsén nagy segítséget nyújtva a rászorulóknak. Jelenleg a két 

otthonban összesen 39 gyermeknek nyújtunk naponta segítséget az iskolai tanulásban, biztosítva számukra legalább egy tál meleg ételt, tisztálkodási 

lehetőséget és jobb növekedési feltételeket. A következő iskolaév kezdetétől a támogatásban részesülő gyermekek száma 60 fő fölé növekszik. A három 

napköziotthon költségei a 2011-es év második felében átlagosan 449.000 dinárt azaz 1.197.285 HUF-ot tesznek ki havonta. Ennek egy részét az 

adományokból fedezni tudjuk, ám a fenntartáshoz ez nem elegendő. Jelen pályázatunkban a rezsijellegű (áram és telefon) költségekre kérünk támogatást, ami 

havonta 14.000 dinár azaz 37.285 HUF. A kért támogatásból fedeznénk a három ház 7 havi villanyszámláját és telefonszámláját, tehát, melyek a második 

félévre vonatkoznak.

113 8421391 1130 261 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 566-7-047/2011-2
Pro Cultura Polgári 

Egyesület
Zenta

A civil szervezet működéséhez 

és fenntartásához szükséges 

működési költség

A Pro Cultura Polgári Egyesület magyar művelődéssel és oktatással foglalkozó civil szervezet, mely 2010. őszén alakult meg.

Távlati célunk helyi és regionális jellegű kulturális események szervezése, az alkotótevékenység kibontakoztatása és a kultúra eredményeinek terjesztése, az 

irodalom és a művészi értékek közvetítése, a néphagyomány bemutatása, értékteremtés és értékmegőrzés, közösségi programok megvalósítása, valamint a 

jeles ünnepeinkről való megemlékezés.

Multikulturális környezetben a nemzeti összetartozás és szolidaritás feltétele a nemzeti kulturális örökség megőrzése, ennek az örökségnek az ápolása a mi 

feladatunk is. A felnőtt korosztály mellett a gyermekeket és az ifjúságot is megszólítjuk programjainkkal, és a gyermekeket közvetlenül is bevonjuk a 

művelődési műsorok és oktatási programok megvalósításába. Oktatás témakörben elsősorban a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű fiatalok segítését 

és képzését, valamint a pedagógusok szakmai továbbképzését tűztük ki célul. Az idei évben több kisebb és két nagyobb rendezvényt kívánunk megvalósítani. 

Hogy terveinket és céljainkat sikeresen megvalósíthassuk, működési költségek támogatására lenne szükségünk.

113 8421391 1130 152 644 120 000
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BGA-11-LB-VA-7 7 567-7-048/2011-2 Pulzus civil szervezet Bezdán Rezsiköltségek támogatása

Az északnyugati bácskai régió csücskében fekvő,Zombor községi településünk,elszigeteltségben helyezkedik el a többi magyarok lakta falvakkal szemben. A 

többségi nemzet gyűrűjében levő,régebben javarészt magyar lakta 6000 lelkes Bezdánban,a nemzetiségi eloszlás fele-fele arányban található meg,ami évről 

évre csökken a rossz munkalehetőségek,az asszimiláció és a kivándorlás miatt. Szervezetünk azon munkálkodik,hogy itthon tartsa a fiatalokat,lehetőséget 

kínáljon a szellemileg és kulturálisan elhanyagolt,cél nélküli létben. Az általunk útnak indított programok hagyománnyá váltak. Az idei évben többekközött 

megrendezzük, hetedik alkalommal a Hármas Találkozó elnevezésü etno fesztivált, a Gyöngykaláris néptánctábort második alkalommal és a Bezdáni 

Turisztikai Heteket. Klubhelyiségünk felszereltsége, melyet a helyi közösség bocsátott rendelkezésünkre, igen szerény,ennek javitásán dolgozunk. 

Szervezetünk akadálymentes működéséhez kérünk anyagi támogatást.

113 8421391 1130 130 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 568-7-049/2011-2 RÉS Civil Szervezet Szabadka

A Rés Civil Szervezet 

működési-fenntartási költségei-

II félév

A RÉS Civil Szervezet 2003-ban alakult azzal a céllal,hogy támogassa a térségünkben mûvészettel,fõleg színházmûvészettel foglalkozó alkotókat,különös 

tekintettel a magyar nyelv ápolására és megõrzésére elhivatott egyénekre,csoportokra.Feladatai közé sorolja színházi produkciók létrehozását-

bemutatását,fesztiválok,fórumok szervezését,továbbképzõ mûhelyek létesítését-fenntartását,szakmai anyagok-könyvek,folyóiratok,CD-k,DVD-k 

megjelentetését.Önálló játszóhellyel és állandó társulattal nem rendelkezik.Jelenleg a RÉS keretein belül és segítségével három mûvészeti 

csoportmûködik:1.A Színitanoda idén nyolcadik éve mûködik Szabadkán és megalakulása óta aktívan jelen van térségünk mûvelõdési-kulturális életében.Évrõl-

évre olyan középiskolásokat és egyetemistákat csoportosít maga köré,akik érdeklõdnek a színház,a színmûvészet,iránt.2.A Szabad Színházi Társulás azon 

hivatásos,kiemelkedõ mûvészek(rendezõk,színmûvészek,képzõmûvészek és zeneszerzõk)csoportosulásával jött létre,akik a konvencionális keretekbõl 

kilépvén új lehetõségeket,új mûvészi megnyilvánulásokat keresnek.3.A MESESZÍNPAD harmadik éve járja vidékünk és környezõ országok magyar lakta 

településeit és a szórványt hagyományõrzõ-ápoló céllal készített gyermekmesékkel.Eddig 5 országban közel 150 elõadást játszott.  

113 8421341 1130 350 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 569-7-050/2011-2
Szabadidő-szervezők 

Egyesülete

Bácskossut

hfalva

Hozzájárulás az egyesület 

működési költségeihez

Egyesületünk több konkrét tevékenységet valósít meg a pályázat időtartama alatt. pl.: Szakmai nap (Bácskossuthfalva), 100 Játék képzéssorozat, 

Élménypedagógiai képzések, Játéktábor, Kamasztábor, MIT-tábor (mindhárom tábor a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt fontosságú rendezvény), Téli 

Ifjúsági Képzés (Bácskossuthfalva), Ifjúsági aktivisták képzése, Animátorok képzése (Bácskossuthfalva), Játékkal a tanítás szolgálatában… Nagy hangsúlyt 

fektetünk honlapunk fejlesztésére, frissítésére (www.szabadidoszervezo.net). A felsorolt tevékenységek mellet számos további programokkal egészül ki 

egyesületünk naptára. A pályázati támogatás hozzájárul működésünk minőségének javításához. Hatékonyabban és színvonalasabban tudjuk megvalósítani 

rendezvényeinket és képzéseinket, valamint a szélessávú internetnek köszönhetően, könnyebben tehetjük közzé szakmai anyagainkat. A támogatás közvetve 

hat a hazai szabadidő-pedagógia fejlődésére és segíti a felnövekvő nemzedéket szolgáló korszerű nevelési módszerek használatának további terjedését és 

elmélyülését. A támogatásnak köszönhetően továbbra is elérhetjük minden bevállta kommunikációs csatornán a célközönségünket (honlap, e-mail, hírlevél, 

telefon, sms, skype, postai levél).

113 8421341 1130 186 480 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 572-7-053/2011-2
Szerémség Magyar 

művelődési egyesület
Mitrovica Rezsijellegű költségek

A "Szerémség"MME a Katolikus egyház nagytermét veszi használatba alakulásától a mái napig.Itt tartjuk a tánccsoportok (Alsósok,felsősók,felnőttek), az 

énekcsoport próbájait, valamint az anyanyelvápolási program megvalősulását. Az Egyházzal kötött szerződés alapján félévenként fizetjük a terembérletet.
113 8421331 1131 100 000 70 000

BGA-11-LB-VA-7 7 574-7-055/2011-2 Teleház -Törökbecse Törkbecse

Törökbecsei Teleház, szorvány 

civilszervezetek segitő 

központja ( működési 

támogatás)

Törökbecsén, e- szórványmagyar településen 2001-ben alakult meg a  Teleház. 2008 óta  mint ECDL viszgaközpont is működik Első volt a környéken amely 

magyar nyelven végezte az ECDL oktatást és vizsgáztatást. 2011-ben a Magyar Nemzeti Tehetségségsegítő Tanács, Tehehtségpontként is regisztrálta. 

Jelenleg 45 tagunk van, fiatal  értelmiségiek, pedagógusok, egyetemisták és középiskolások. Tagságunk 95% Magyar.Tevékenységünkben  kiemelt hangsulyt 

kap a magyar közösséggel való foglakozás, a magyar gyerekek és fiatlok felkarolása. Aktivitásaink: gyermek, ifjuság és felnőttképzés, szakmi 

továbbképzések, más magyar civil szervezetek segítése, vállalkozók segitése, valmint középiskolásoknak és egyetemistáknak nyújtúnk IKT segitséget, vagy 

éppen az e-lerning programokba valo bekapcsolódásba.Naponta 10 -15 gyermek   telepedik meg számítógépeink mellett.A Teleház felvállalta, hogy az MNT  

oktatái stratégiában felvállaltak hozzáférhetővé teszi a szórványfiatalságnak. Az idén rendkivülit is tervezzük a 10 éves fennálsunk megüneplését, egy 

szakmai konferenciával a Magyar és Szerb Teleházszövetségek, valmint az Europai Szövetség , és az MNT oktatási biztosinak a meghivásával.

1101 8421331 1131 595 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 575-7-056/2011-2 Temerini Kertbarátkör Temerin
Civil szervezetek rezsijellegű 

müködtetési költségei

CÉL: A Magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősődésének, valamint szakmai önszerveződésének előmozditására 

irányúló projektumok kivitelezése.Tagjaink helybeli gazdák, kistermelők, növény, gyümölcs, virág és egyéb  termelők. Szakmai továbbképzések tagjaink 

versenyképességének fokozása és az itthonmaradás céljául. Felkészülés az EU-val való csatlakozásra. Kapcsolattartás más hazai és magyarországi civil 

szervezetekkel ( a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősitése az oktatás, kultura és hagyományaink megőrzése  jegyében.IDOKLÁS: A Temerini 

Kertbarátkör politikamentes, magyar civil szervezet, egyik legnagyobb Vajdaságban, amely több mint 200 tagot számlál. Az egyesület 1997 január 30-án 

alakult és azóta is aktivan tevékenykedik. Évente 20 előadás, továbképző tanfolyam szervezője. Aktivan részt vesz több helybeli és szélesebb körű szakmai, 

kulturális, hagyományőrző, ökólógiai és vallási rendezvényeken, töbnek a fő szervezője is. Alapitó tagjai vagyunk az Észak-bácskai Agráregyesületek 

Szövetségének és 2007 óta a magyarországi KERTÉSZEK ÉS KERTBARÁTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK.

113 8421391 1130 519 454 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 576-7-057/2011-2
Testvériség Művelődési 

Társulat Martonos
Martonos

A társulat 2. félévi 

rezsiköltségeinek 

résztámogatása

A társulatunk évi pénzügyi tervének legnagyobb részét a rezsiköltségek teszik ki. Ezek lefedésére a Magyarkanizsai önkormányzattól kapott támogatásunk 

nem elegendő, ezért fordulunk a Címhez résztámogatásért. 113 8421391 1130 558 900 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 578-7-059/2011-2
Újvidéki Diáksegélyező 

Egyesület – ÚDE
Újvidék

Az Újvidéki Diáksegélyező 

Egyesület – ÚDE működési és 

kapcsolattartási költségei

A munkát a mindenkori elnök lakásából irányítjuk. Rendezvényeinket, a mintegy 500 főt kitevő pályázóval, majd a  támogatottjainkkal és más ügyfeleinkkel a 

találkozásokat, üléseinket kezdettől fogva a Petőfi Sándor Központ termeiben tartjuk. Ezért terembérletet kell fizetni. Támogatottjaink az egész Bácska, 

Bánság és Szerémség területéről toborzódnak. A kapcsolattartás, a pályázásaink, a folyószámla vezetése, a könyvelés mind kiadásokkal járnak annak 

ellenére, hogy minden vezetőségi tagunk  – beleértve a könyvelőt is – díjmentesen végzi a munkát. A kapcsolattartásaink, levelezéseink, nyilvántartásaink, a 

pályázások irodai fogyóanyagot igényelnek ami az átlagosnál nagyobb telefonköltséggel, esetenként útiköltséggel jár. Évente több jótékonysági műsort 

szervezünk az ÚDE javára, ami kiadásokkal jár. Támogatottjaink számára történelmi tanulmányi kirándulást szervezünk a mintegy 100 kilométeres körzetben 

lévő magyar történelmi helyekre. (Bács, Futak, Pétervárad, Karlóca, Zimony, Aracs, Zenta, Temerin stb.)

111 8421331 1130 204 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 580-7-061/2011-2
Únyi Bernardin Magyar 

Művelődési Egyesület
Bács Az egyesület évi tevékenysége

A projektum célja, az egyesület 2011. évi tevékenységének résztámogatása. Az egyesület 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy összetartsa a szórvány 

kisközösséget, megerősitse és  fejlessze a bácsi és környékbeli magyarok azonosságtudatát  az oktatás és a kultúra jegyében. Únyi Bernardin Bácsi Magyar 

Művelődési Egyesület alap tevékenysége a magyar önazonosság megőrzése és tudatos megélése a dél-bácskai szórvány magyarság körében. Az egyesület 

alaptevékenységét a szakcsoportok rendszeres aktivitásán keresztül valósitja meg . Az egyesületben aktivan működik az ének csoport és a tánccsoport. Az 

anyanyelvápolási tevékenység a Horizont regionális szervezet közreműködésével történik. A tánccsoport új korreográfiát készit. 

113 8421341 1131 261 000 120 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-7 7 581-7-062/2011-2
Vajdasági Ifjúsági 

Fórum
Szabadka

A VIFÓ rezsi jellegű költségei 

az irdoa fenntartása 

érdekében.

A VIFÓ 2011.02.16-án másik irodahelyiségbe költözött az Ifjúsági Központ leégését követő (2009 januárja) ideiglenes iroda után. A számunkra új iroda a 

Korvin Mátyás utca 9-es szám alatt található Szabadkán. A beköltözés előtt komolyabb befektetésre volt szükségünk, a padló rendbehozása és a meszelés 

szervezetünket terhelte. A volt Ifjúsági Központ leégése miatt nincsenek bútoraink, mert a szervezet tulajdonában lévők mind elégtek, ezért kölcsönözött 

bútoraink vannak. Komoly anyagi megterhelést jelent szervezetünk számára a rezsi költségek fizetése mellett új eszközük vásárlása. A jelenlegi gazdasági 

helyzet miatt pedig nem is gondolkodhatunk ilyen vagy ehhez hasonló befektetéseken. Jelen pályázatunk a rezsi jellegű költségekre irányul.

113 8421391 1130 582 600 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 582-7-063/2011-2
Vajdasági Magyar Civil 

Szövetség
Szabadka

A Vajdasági Magyar Civil 

Szövetség tevékenységének 

költségei

Szervezetünk javaslataival közreműködni kíván a vajdasági magyar civil stratégia kialakításában. Júniusban elnökségünk a Keresztény Értelmiségi Kör 

vezetőségével közösen fogadja Dr. Csizmadia Lászlót, aki az NCA tanácsának elnöke és a Civil Összefogás Fórumának alapítója, közös kapcsolatrendszer 

kiépítése céljából. Számos helyi jellegű megbeszélést, és egy kétnapos tanácskozást szervezünk ősszel a civil szervezetek részére, amelyre magyarországi 

vendégelőadót hívunk. Szeretnénk tömegesíteni a szervezetünket, kapcsolatot építeni, bővíteni az adatbázisunkat a szervezetekről, párbeszéddel növelni a 

bizalmat, az összefogást a civilek között. Folytatódik a Szabadkai rádióban a kezdeményezésünkre létrejött Civil Fórum című műsor, ahol kéthetente 

közérdekű kérdésekről beszélgetnek tagszervezeteink képviselői. Honlapot működtetünk, www.cisz.org.rs amelyet folyamatosan frissítünk. Megjelenítjük rajta 

a tagszervezetek adatait, a rólunk megjelent újságcikkeket és médiatermékeket. Napjainkig szervezetünkhöz 56 tagszervezet csatlakozott. Támogatásukat az 

iroda működtetésére kérjük, hogy zökkenőmentesen végezhesse tevékenységét.

113 8421321 1130 576 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 583-7-064/2011-2
Vajdasági Magyar 

Felsőoktatási Kollégium
Újvidék

A Vajdasági Magyar 

Felsőoktatási Kollégium 

működési költsége

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (2001) alapvető célja a vajdasági magyar tudományos utánpótlás tervszerű nevelése, a vajdasági magyarság 

felsőoktatásban, felsőoktatási intézményekben való aránytalan képviseletének kiküszöbölése. Fennállása óta intenzív és változatos működési formák révén a 

vajdasági magyar felsőoktatás és tudományos közéletiség terén sok újítást hozott. A kollégium tartományi tudományos-oktatási intézmény, tevékenységének 

szakmai színvonalát a szerveiben helyet foglaló szakemberek biztosítják. Működési alapja egy ösztöndíjazási rendszer és a velejáró tutoriális oktatási-képzési 

forma, ez alapján a legtehetségesebb vajdasági magyar egyetemi hallgatókat karolja fel, egy jövőképpel rendelkező, fiatal értelmiségi elit kialakítása 

érdekében. Cél a végzett kollégisták hazai egyetemeken való elhelyezkedésének támogatása. A kollégium a Forum-ház udvari szárnyában bérel irodát és 

előadói termet, működési feltételei bizonytalanok, létalapjait ideiglenes pályázatok útján biztosítja. Jelenleg a teremhasználati díj jelenti a legnagyobb gondot.

111 8421331 1130 550 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 584-7-065/2011-2
Vajdasági Magyar 

Folklórközpont
Szabadka

Rezsi és működési költségek 

résztámogatása

Szervezetünk működtetéséhez kiadást jelent: irodai és technikai fogyóeszköz, karbantartási-javítási, web hosting,internet, postai, könyvelői, kiküldetési, rezsi, 

kommunikációs, sokszorosítási és bankköltség, higiéniai szerek és tüzelő vásárlása, továbbá szervezőmunkával és higiéniával megbízott személy 

honoráriuma. A támogatás célja: a szervezet folyamatos, megfelelő szakmai színten történő tevékenységének és a továbblépés lehetőségének biztosítása 

(programok, kommunikációs kapcsolatok, technikai oktatási segédeszközök, felszerelések működtetése, kulturált, higiénikus környezetben, a magyar 

néphagyomány továbbéltetése ügyében, a vajdasági magyarság körében. A várható eredmény a fenti cél megvalósítása, a tanulók, a tagság és 

rendezvényeink látogatói körében, az érdeklődés és eredményesség, a tevékenység minőségének növelése. A Tisztelt Cím anyagi támogatását a felsorolt 

költségek részbeni lefedéséhez kéri a VMF a 2011.05.23. - 2012.02.29. időszakra.

113 8421341 1130 600 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 585-7-066/2011-2
Vajdasági Magyar 

Helytörténeti Társaság
Bajmok

Az egyesület II. félévi 

rezsiköltéseinek 

résztámogatása

Az egyesület a második félévben végzendő munkájához szükséges anyagi eszközöket szeretné a Cím résztámogatásával biztosítani. Itt állandó 

költségekként megjelennek az idodai költségek, egy havi kétnyelvű tájékoztató elkészítése a tagjaink részére, az összejövetelekhez szükséges kávé és üdítő 

megvásárlása, a könyvelő fél évi tiszteletdíja, az eredményes pályázatokon való szerepléshez a pályázatíró szerzői jogdíja.
113 8421341 1130 189 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 587-7-068/2011-2
Vajdasági Magyar 

Ifjúsági Központ
Újvidék

A Vajdasági Magyar Ifjúsági 

Központ irodájának 

müködéséhez szükséges 

költségei.

A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ nonprofit civil szervezet,amely feladatának tekinti a vajdasági magyarság összefogását,magyar kultúránk és 

hagyományaink ápolását,ugyanakkor a másság elfogadását,az Európai Uniós integrációra való felkészülést,valamint az aktív polgári részvétel 

népszerűsítését.Proramjaink között szerepelnek ifjúsági bálak,melyek mintegy 350 fiatalnak biztositanak lehetöséget szórakozásra,ismerkedésre,etno 

táborok,melyet idén 10.alkalommal fogunk megszervezni,fiatal aktivisták képzései,nyolcadikos kisdiákok ballagási ünnepségének megszervezése,valamint az 

Európai Tanács Fiatalok Lendületben programjában való részvétel.Együttműködünk több hazai és határon túli magyar ifjúsági és más civil szervezetekkel 

kapcsolatteremtés,tapasztalat- és programcsere jegyében.Két helyi szervezetünk működik Székelykevén és Nagybecskereken,melynek adminisztrációs 

feladatait mi látjuk el,működési költségeit mi álljuk.A VMIK idén is nagyobb jelentőségű programokat fog lebonyolítani.Mindezen rendezvények és programok 

sikeres megszervezése irodánk müködésétől függ.Lehetőséget biztosít ugyanis a szervezési kérdések megvitatásához,a tagok közötti 

kommunikációra,pályázatírások lebonyolítására,a médiával valamint más szervezetekkel való kapcsolattartásra.Szervezetünk működéséhez elengedhetetlen 

az irodai helység bérlése,fenntartási költségek fizetése,irodai fogyóeszközök biztosítása,stb.

113 8421341 1130 595 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 588-7-069/2011-2
Vajdasági Magyar 

Kulturális Szövetség
Zenta

A Vajdasági Magyar Kulturális 

Szövetség működési 

feltételeinek biztosítása

A pályázat célja hozzájárulni a Vajdasági Magyar Kulturális Szövetség működésének sikeres megvalósulásához. A szövetség a tánckultúra által nyújt 

lehetőséget a vajdasági és a külföldi fiatalok egymás kultúrájának megismerésére, és barátkozásra. Ezért szervezőként, vagy társszervezőként részt vesz 3 

hazai fesztivál és kulturális találkozó megszervezésében, valamint a moderntáncok világbajnokságára való, szövetégi szintű válogatóverseny társszervezője. 

Tagszervezeteinek 3 külföldi rendezvényen való részvételét koordinálja. Kéthavi rendszerességgel szervez vezetőségi gyűlést. Tagszervezeteiből összesen 

12 szakember kétnapos továbbképzését koordinálja magyarországi helyszínen, ahol több ország szakmai képviselői is részt vesznek. Kapcsolatfelvéltet, és 

együttműködést kezdeményez külföldi, hasonló tevékenységi körű szervezetekkel. Látogatás tesz hasonló tevékenységű szervezeteknél, és azok 

képviselőivel szakmai konzultációkat szervez. Elvégzi a szükséges adminisztrációs munkákat.

113 8421341 1130 223 495 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 590-7-071/2011-2

Vajdasági Módszertani 

Központ 

Nagybecskerek

Nagybecsk

erek

A Vajdasági Módszertani 

Központ működtetési költségei.

A Nagybecskereki Módszertani Központ alapszabályban rögzített célkitűzésének megvalósítása, hagyomány és nemzetmegőrző feladatának ellátasa céljából 

jelentkezünk e pályázatra.A központ működési költségeire beadott pályázat tételenkénti felosztásban a következő: LAKBÉR. A Nagybecskereki Módszertani 

Központ a helyi önkormányzattol a civil szervezetek székházában kapott két helyiséget. A községi Képviselő - testület határozata értelmében egyesületünk 

lakbér fizetésre kötelezett. Ennek a kötelezetségnek fedezetére kérjük az Önök támogatását.   TAKARÍTÁS - TISZTITÓSZEREK. A rendelkezésünkre 

bocsájtott két helység valamint a közös bejárat, folyósó, vizessarok tisztántartásának fedezetét is álnunk kell. Mindezt annál inkább mivel helységeinkben 

havonta 180 - 200 diák illetve tanár fordul meg. IRODASZEREK. A működésünkhöz nélkülözhetetlen legszükségessebb irodaszerek beszerzésének 

fedezésére kérjük az önök támogatását. 

111 8421331 1130 140 000 120 000

BGA-11-LB-VA-7 7 591-7-072/2011-2
Vajdasági 

Nagycsaládos 

Egyesületek 

Ada Működési költségek
Igazgató bizottsági ülések, egysületi rendezvények, családi napok látogatása, ikrek és nagycsaládosok nemzetközi találkozója, partneri és civil kapcsolatok 

ápolása, vezetőképző tanfolyam megtartása, az egyesületek  működésének segítése. 113 8421391 1130 504 643 120 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-8 8 594-8-002/2011-2

Amatőr Szakácsok és 

Hagyományápolók 

Egyesülete

Muzslya Eszközbeszerzés

Az egyesület 2007-ben lett hivatalossan befejezve, de az egyesület 2001-töl működik. A munka az egyesületben be van osztva 6 csoportra: amatőr 

szakűcsok, kancsikások,vőfélyek, koszorúslányok, hagyományosaratók, kalácskészítők és nótakedvelők. Ezekben a csoportokban nagyon heves munka 

folyik. Három nagy rendezvény szervezzünk meg egy évben, azok a Muzslyai Lakodalom Vőfély Koszorúslűny Talakozóval, az idén lett megszervezve VI. 

alkalommal és felhevítsük a valamikori lakodalmi szokásokat. Közép-Bánátban, valamint az egész Vajdaságból jönnek bemutatni a lakodalmi szokásokat. 

Ebben az évben ez a rendezvény nemzetközi volt, mert Szlovéniából is volt egy csapat vőfély akik bemutatták az ő szokásaikat. A második nagy rendezvény 

a Muzslyai Nyár, amely a muzslyai Napos tó mellett zajlik le és ez egy két napos rendezvény. A harmadik rendezvény a Pásztor Nap, amely szintén 

nemzetközi jellegű. Itt kifejezésre jönnek a pásztorokkal való szokások: a kancsika versenytől, a birkapaprikapörkölt készítés, a hagyományos kalácskészítés, 

a házipálinka értékelése és nagyon sok fellépések a színpadon, a nap pedig egy Juhász bállal fejeződik be. A pénzösszeget az egyesületben számítógép 

hiány van, valamint a hozzávaló felszerelés, amely szükséges a folyamatos munka végett.

113 8421391 1130 204 000 150 000

BGA-11-LB-VA-8 8 597-8-005/2011-2
Aranykalász 

Művelődési Egyesület
Völgyes

eszközbeszerzés - 100 drb 

szék

A völgyesi Aranykalász Művelődési Egyesület 1992 óta működik. Az egyesület által gondozott és lakott művelődési otthon több mint száz éves épület. Az 

egyesület tagsága nemcsak művelődéssel foglalkozik, hanem a közösség mozgatórugója is egyben. A falu szépítése, takarítása, az épület karbantartása is a 

feladatai között szerepel. Az épület berendezése teljesen elöregedett. A kulturált vendéglátáshoz szükséges a stabil berendezés biztosítása. A hatvan éves 

asztalok, székek elhasználódtak. Minden vallási és nemzeti ünnepre műsort szerveznek az óvodásokkal, iskolásokkal és az asszonykórus is fellép. Völgyesen 

nincs másik közösségi épület csak a Művelődési otthon épülete. Felszerelése a közösségnek nagyon fontos, mert lakodalom, halotti tor, ünnepségek minden 

ebben az egy épületben zajlik. A terem kétszáz személy befogadására alkalmas. A 2010-es esztendőben a Szekeres László Alapítványtól nyert 30.000 

dinárból már csináltatott az egyesület 20 drb széket. Más nyert pályázatokból 80 darabot rendeltek, de még száz darabra lenne szükség, s így teljesen 

lecserélődnének az öreg székek. Tisztelettel kérik a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Szekeres László Alapítvány támogatását ehhez a projektumhoz.

113 8421341 1130 530 000 400 000

BGA-11-LB-VA-8 8 598-8-006/2011-2

Bánáti Magyar 

Pedagógusok 

Egyesülete

Nagybecsk

erek

Eszközbeszerzés a 

működéshez.

A közelmúltban (2011.január 26.-án) megalakult Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesületének nagy szüksége van alapeszközökre a rendes tevékenységének 

megindításához. Alapvető eszközök: 1 iróasztal, 1 konferencia asztal, 7 szék, 1 polc: valamint 2 laptop és 1 videobim-re van szükségünk a rendes 

tevékenység megindításához. Ennek az egyesületnek a működésével minőségasebbé és szervezetebbé tennénk a szorványban működő pedagógusok 

munkáját.

111 8421331 1130 481 460 120 000

BGA-11-LB-VA-8 8 600-8-008/2011-2

Búzavirág Népi 

Szokásokat és 

Hagyományokat Ápoló 

Egyesület

Magyaritta

bé

Eszközbeszerzés a szervezet 

további akadálymentes 

müködésében.

A pályázat megírásának célja, hogy a szervezet bökkenőmentesen működjön. Mivel a Szekeres László Alapitvány pályázati felhívásban eszközbeszerzési 

lehetőséget is kínál, szervezetünk tehnikai felszereltsége pedig igen szegény, ezért ennek beszerzése céljából pályázott a szervezetünk e alapítványtól vissza 

nem téritendő eszközöket. Két tehnikai berendezésre pályázunk, egy számítógépre nyomtatóval és egy digitális fényképezőgépre. A számítógépre 

nyomtatóval együtt szügségünk van, hogy pályázatokat tudjunk írni, a szinészcsoport darabjait ki tudjuk nyomtatni valamint tárolni, plakátokat és meghívokat 

tudjunk készíteni. Legfontosabb számunkra, hogy a szervezetünk adatait megfelelő módon arhivalni tudjuk. A digitális fényképezőgépet azért igényeljük, hogy 

hagyományainkat és szokásainkat, valamint fellépéseinket, szerepléseinket meg tudjuk örökiteni.

113 8421391 1130 120 000 100 000

BGA-11-LB-VA-8 8 602-8-010/2011-2
Császár Tó Magyar 

Művelődési Egyesület
Erzsébetlak

A ME munkájához 

elengedhetetlen eszközök 

biztosítása

Egy laptop számitógép a ME gördülékeny,sikeres működését biztosítaná .A Szitakötő tánccsoport próbáin,CD-ről engednék a zenét,a különböző irodalmi 

esteken,előadásokon,karaoke versenyeken használhatnák,a szinjátszócsoport zenei aláfestését biztositaná.Mai viszonylatban,igazán megkönnyitené a 

munkát.A digitális fényképezőgép viszont szükséges a pályázati beszámoló, elszámolás végett,hiszen dokumentálni kell minden tevékenységet,bizonyitani 

fényképekkel.

113 8421331 1130 155 000 120 000

BGA-11-LB-VA-8 8 603-8-011/2011-2
Csóka Művelődési és 

Okatatási Központ
Csóka

A szabadtéri rendezvények 

megtartásához színpad 

felújításra, padok biztosítása.

Csókán a Művelődési és Okataási Központ szervezésében idén immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a X.Ch-art elnevezésű amatőr színjátszók 

nyári szabadtéri találkozója. A falunap megszervezése, a község gurmanjainak találkozója és még jónéhány rendezvény amelynek ezidáig a MOK udvarában 

felállított szabadtéri színpad adott helyet. A csókaiak megszerették, kedvelik és látogatják az udvarban megtartott közösségkovácsoló eseményeket. Ami a 

színjátszók találkozóját illeti, az elmúlt évek varázsa idevonzotta nem csak a vajdasági magyar színjátszókat, de megtisztelték magyarországi színjátszó 

csoportok is. Célunk, hogy teret adjunk a kulturált szórakozásnak, motiváljuk a színházat, irodalmat kedvelő fiatalokat. Terveink szerint a 2011.június 20-

24.között megrendezett művelődési nyári szórakoztató programot is szeretnénk az udvarban lebonyolítani. A mostani nyári színpad tíz éve szolgálja Tália 

szeszélyeit, ez idő alatt megkopott és a világot jelentő deszkák elfáradtak, mostanra alkalmatlanok bármiféle rendezvény megtartására. A felújításra váró 

színpad és a közönség kényelmét biztosító padokkal, kívánjuk kulturáltabbá, európaibbá tenni az idelátogató vendégek számára a művelődés magasztos 

pillanatát.

113 8421341 1130 600 000 300 000

BGA-11-LB-VA-8 8 611-8-019/2011-2
Hungaromikrofon 

Újságírók Egyesülete
Szabadka

A Hungaromikrofon ÚE 

céljainak megvalósításához  

szükséges eszközök 

beszerzése.

A Hungaromikrofon ÚE 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy rádóműsorokat készítésen és archiváljon, azokat hanghordozón kiadja, továbbá újságírói 

tanfolyamokat, tribünöket, élőújságokat, konferenciákat, szeináriumokat és műhelymunkákat szervezzen.  Az egyesület tagjai több évtizedes tapasztalattal 

rendelkező, a szakma részéről is elismert vajdasági magyar újságírók és előadóművészek. A Hungaromikrofon a vajdasági magyar nyelvű írott és 

elektronikus médiumok  munkáját igyekszik segíteni és különös figyelmet kíván fordítani az utánpótlás - a fiatal rádiós újságírók képzésére Vajdaságban. Az 

egyesület céljainak megvalósításához szükséges eszközök (a megfelelő programokkal felszerelt hordozható számítógép, diktafon és irodai felszerelés ) 

beszerzésére igényel támogatást.

113 8421341 1130 546 000 200 000

BGA-11-LB-VA-8 8 616-8-024/2011-2

József Attila 

Művelődési Egyesület, 

Szilágyi

Szilágyi Klimaberendezés beszerzése 

Egyesületünkben a nyár folyamán is rendszeres próbák folynak,a néptánccsoport, a szjnjátszók, a menyecskekórus, valamint a két zenekar heti 

rendszerességgel tartja próbáit.Sajnos, a teremben és az öltözőben uralkodó magas hőmérséklet miatt, ez a nyári hónapokban embert próbáló tevékenység. 

Egyesületünk vezetősége klimaberendezések beszerelésével szeretné a nyári hónapokban is elviselhetővé tenni a próbákat, valamint az előadásokat, többek 

között Szent István napján, augusztus 20-án tartjuk a falu-napot,amely egész napos művelődési programból áll. Ehhez a beruházáshoz kérjük az Önök anyagi 

segítségét, hiszen igy jelentősen tudnánk javitani a munkafeltételeken, és ezzel vonzóbbá tudnánk tenni a fiatalok számára is a még nagyobb részvételt a helyi 

művelődési életben, ami egyesületünk egyik legfontosabb célja.

113 8421341 1130 270 000 100 000

BGA-11-LB-VA-8 8 617-8-025/2011-2
Kodály Zoltán Magyar 

Művelődési Központ
Topolya

A Kodály Zoltán MMK 

multimédiás hálózatának 

kibővítése

A Kodály Zoltán MMK szakosztályai a 2010-es év második felében a Szülőföld Alap Informatikai Szakmai Kollégiumánál megpályáztak és pozitív 

elbírálásban részesültek egy multimédiás hálózat létrehozásában a Kodály- Házon belül. A projekt lényege a néptánc szakosztály munkájának megkönnyítése 

egy szervergépre feltöltött hang és videóanyag által. Mivel a zenekar tagjai nem tudnak állandó zenei kíséretet biztosítani a próbákron, a már előre fölvett 

koreográfia zenei anyaga is a szervergépen elérhető, a többi archív anyaggal együtt. A projekt kért összegének 80%-át hagyta jóvá a Szülőföld Alap Szakmai 

Kollégiuma és ezért fordulunk most Önökhöz. A hálózat befejezéséhez és teljessé tételéhez szükségünk van még 1 db projektorra, 1 db vetítővászonra (falra 

rögzíthető és leereszthető), amelyek a néptáncoktatás minőségét javítják (az archív videófölvételek lejátszása a csoportok előtt), 3 db szünetmentes táp, 2 db 

külső merevlemez az archiváláshoz a médiatár szükségleteire, valamint 2 db Pakom-h-200-Amd Basic számítógép és a hozzá tartozó 2 db Samsung-e2220n 

típusú monitor egy internet elérési pont kialakítására a Kodály- ház klubtermében. Az internet elérési pontot a Központ tagsága használná térítésmentesen.

111 8421341 1130 495 726 300 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-8 8 618-8-026/2011-2
Középiskolások 

Művészeti Vetélkedője
Óbecse

Kivetítő beszerzése, a KMV 

népszerűsítése céljából.

A KMV térségünkben és határainkon kívül is egyedülálló rendezvény, mely alkalmat nyújt a vajdasági magyar középiskolások bemutatkozására és 

vetélkedésére. Jövőre 45. éve kerül megrendezésre a több mint 500 diákot megmozgató rendezvény. Vetélkedőnk népszerűsítése céljából meglátogatjuk a 

vajdasági magyar középiskolák tanulóit és tanárait. Ilyenkor beszámolunk pályázatainkról és igyekszünk minél több középiskolást alkotói munkára bírni. A 

megpályázott projektor és vászon megkönnyítené ezt a munkát és egy modernebb, fiatalosabb bemutatót tenne lehetővé. Mivel sok iskolában nem 

rendelkeznek projektorral, erre eddig nem volt lehetőségünk. Idén két reklámfilm és egy werk-film is készült a KMV-ről melyet szintén levetíthetnénk. 

Pályázataink része a kisfilm-készítés is, melyeket a gálaműsoron mutatunk be kölcsönkért projektorral, amely beszerzése sokszor nehézségekbe ütközik. 

Egész évben sok meghívást kapunk rendezvényekre, ahol szintén bemutathatnánk saját- és a középiskolások kisfilmjeit.

111 8421341 1130 174 000 150 000

BGA-11-LB-VA-8 8 620-8-028/2011-2 Magyar Ház Alapítvány Szabadka

A Magyar  Ház Alapítvány 

eszközbeszerzése (lap top) 

eőadások megszervezésére

Alapítványuk immár 4-dik éve mükődik, és nyújt támogatást azon egyesületek számára akik a magyar kultúra, hagyományok, és szokások ápolásával és 

továbbfejlesztésével valamint a vajdasági magyarság jeles napjainak megemlékezésével  szeretnének hozzájárulni a magyar identitás megőrzéséhez, 

dísztermünk díjtalan használatának lehetőségét tudjuk biztosítani különböző rendezvények megtartására a magyar kisebbségi politikai, ifjúsági, kulturális 

intézmények-egyesületek szervezésében. Az  évek során  többszöri előadássorozatra volt példa a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület megrendezésével 

melynek színhelye a Magyar Ház Alapítvány díszterme volt, valamint  2008-as évben az előadások ugyanolyan gyakoriságban folytatódtak.

A Promédia újságírói iskola tanfolyamának lebonyolítása 2007. óta a mai napig eredményesen működik. A Vajdasági Ifjúsági Fórum a vajdasági dialógus 

program sorozatát úgyszintén a Magyar Ház dísztermében rendezte meg több alkalommal. ANyitott Távlatok szervezésében magyar ajkú középiskolások 

történelmi vetélkedőjére is sor került .Festőművészek kiállitás sorozatát folyamatason szervezzük. Szükség mutatkozott lap top hasznélatra is e 

rendezvények során, igy a mha biztosítaná 2 lap top használatát a civil szervezeteki részére a disztermen belül.

113 8421391 1130 288 850 200 000

BGA-11-LB-VA-8 8 621-8-029/2011-2
Magyar Polgári 

Kaszinó Zombor
Zombor

A Magyar Polgári Kaszinó 

próbatermének felújítása

A Zombori Magyar Polgári Kaszinó 1867-ben lett bejegyezve és azóta folyamatosan működik. Egyesületünk polgári társulat.Az épületet,mely otthont ad a 

zombori és környékbeli magyaroknak, a tagok vásárolták meg összeadott pénzen az 1880-as években és azóta a zombori magyarság tulajdonában van. Az 

épület nagyon öreg, már rég felújításra szorult, de az elmúlt háborús-bizonytalan időkben erre nem volt lehetőség. Az elmúlt néhány évben komoly 

tatarozásba kezdtünk, ugyanis épületünk kritikus állapotba került. A tető beázott, színpadunk mennyezete csaknem beomlott, az épület falai a sok talajvíztől 

málladozni kezdtek. Nem volt megoldva az épület rendszeres fűtése, a régi áramvezetékek tűzveszélyesek voltak és szintén felújításra szorulnak. 

Nagyobbrészt támogatásból - szerény önerő hozzáadásával - az elmúlt pár évben megoldottuk a következőket: az épület falait szigeteltük, bevezettük a 

gázfűtést, felújítottuk a színpadot és használhatóvá tettük az irodánkat. A következő tervünk a próbaterem felújítása. Ez a  multifunkcionális termünk 

kulcsfontosságú egyesületünk munkájában: itt zajlik gyakorlatilag az élet java, hétről-hétre a legkisebbektől a nyugdíjasainkig itt gyakorol,dolgozik, találkozik és 

társalog mindenki. Ezt a termet tatarozni-felújítani szükségszerű, mert nélküle lehetetlen dolgoznunk. A Kaszinó célja, hogy a nyugat-bácskai magyarság 

központja legyen, és az épületünk egy szép magyar házzá váljon, ahol kulturális, oktatási és művészeti programok zajlanak.

113 8421391 1130 513 000 300 000

BGA-11-LB-VA-8 8 622-8-030/2011-2

Muzslai Petőfi Sándor 

Magyar Művelődési 

Egyesület

Muzslya Eszközbeszerzés

A Muzslai Petőfi Sándor MME 1947-ben alakult meg.Célja anyanyelvünk ápolása, népi hagyományaink, kultúránk, szokásaink fenntartása, megőrzése és 

továbbadása, valamint nemzeti és egyházi ünnepeink méltó módon való megünneplése.Ugyancsak céljaink közé sorolnám az anyaországban és más 

országokban működő művelődési egyesületekkel való kapcsolatfenntartást és ennek továbbfejlesztését.E célok megvalósításában, az egyesületünkben 

működő 15 szakcsoport mindegyike részt vesz. Egyesületünkön belül következő szakcsoportok működnek:színjátszó csoport, néptánccsoport, majorett 

tánccsoport, citerazenekarok, vegyes kórus, képzőművészek... Termászetessen egyes csoportok fel vannak osztva több generációra. E csoportok 

működéséhez egyes technikai felszerelés nélkülözhetetlen. Egyesületünk utolsó felújítását 15 évvel ezelőtt kapta, így ezek a dolgok idejét múlták. A táncosok 

által használt CD lejátszó nélkülözhetetlen, ugyanúgy mint a színészeknek szövegkönyv nyomtatásához egy lézer nyomtató szükséges. 

113 8421341 1130 240 000 180 000

BGA-11-LB-VA-8 8 623-8-031/2011-2 Muzslyaiak Klubja Muzslya Vetítő és notebook vásárlása.

A Muzslyaiak Klubja 2001 óta a Teleház működtetője. A Teleház fő tevékenysége az oktatás. Ezeken az éveken keresztül különböző tanfolyamokat 

szervezünk: ECDL számítástehnikai, alapszintű számítástehnikai, angolnyelv, pályázatíró, biztonsági őr, kertészeti tanfolyamok, faluturizmusi tanfolyam… és 

több előadásokat: mezőgazdászoknak, kertészeknek, állattenyésztőknek, kisiparosoknak... Ezeken a tanfolyamokon, előadásokon a környező magyar lakta 

települések lakósai vettek részt. Középbánát területén mi voltunk az elsők akik tartottak magyar nyelven ECDL képzéseket. Célunk, esélyt adni a szorványban 

élő magyarságnak, hogy saját anyanyelvükön tudják továbbképezni önmagukat az informatika terén. Az informatika oktatásában manapság nélkülözhetetlen a 

modern számítástehnikai felszereltség. Kivetítőre és notebook-ra nagy szüksége van a Teleháznak. Több ízben szerveztünk előadásokat, pályázatíró 

tanfolyamokat, különböző fórumokat és bemutatókat és minden alkalommal hiányoltuk a video projektort. Jelen pillanatban is 2 csoport jár ECDL Start 

tanfolyamra 10-10 hallgató, ezek tanfolyamok a Szülőföldl Alap által támogatottak. A vetítő és a notebook megvásárlásával magasabb szintre tudnánk emelni 

az oktatást a Teleházban. Az említett eszközök nagy hasznát vehetné ki a Muzslyai Újság és a Muzslyaiak Klubja is, filmestek, élő újság, 56-os forradalom 

megemlékezésén szervezésén, stb.

111 8421331 1130 235 000 180 000

BGA-11-LB-VA-8 8 627-8-035/2011-2
Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkör
Óbecse

Székek beszerzése az óbecsei 

Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkör részére

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben nemrégiben lett átalakítva az eddig használaton kívül lévő balkon. Itt egy irodahelyiség, valamint egy 

multifunkcionális terem lett kialakítva, ahol könyvtár, illetve az e-Magyar Pont is működik. Ebben a 90 négyzetméteres teremben előadásokat, 

könyvbemutatókat és kézműves foglalkozásokat is tartunk, de sajnos a teremben csak régi, 60 éves székek vannak, amelyek igen kényelmetlenek és 

nyikorognak. Szeretnénk 60 új széket beszerezni a Szekeres László Alapítvány segítségével. 

111 8421341 1130 312 000 200 000

BGA-11-LB-VA-8 8 628-8-036/2011-2

Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület 

Bácsgyulafalva

Bácsgyulaf

alva
Alkotószoba-alkotóműhely.

A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület Bácsgyulafalva keretein belül immár 4. éve működik a hagyományőrző kézimunka és kézművescsoport. A 

MIRK-en elért eredményeik, törekvésük falunk hagyományainak felkutatására és felelevenítésére indokoltá teszi egy állandó jellegű alkotószoba kialakítását 

számukra. Ott télen-nyáron nyugodtan dolgozhatnak. E célból az egyesület rendelkezésükre bocsát egy helyiséget a kultúrotthonban. A szobát felszereljük a 

munkájukhoz szükséges hagyományos eszközökkel. Egyúttal egy állandó kiállítótermet is létrehozunk. Itt a látogató bármikor megtekintheti az elkészült 

munkákat, amiből kedvére válogathat is. Nem titkolt célunk a csoportot ezáltal részben önellátóvá tenni.

113 8421341 1130 338 700 180 000

BGA-11-LB-VA-8 8 629-8-037/2011-2
Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület
Orom Eszközbeszerzés (asztalok)

Az oromi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 1988-ban alakult. Nemcsak a kultúrával foglalkozik, hanem a régmúlt megörzését is célul tűzte ki. Ezért 2009-

ben donációből vásárolt egy száz éves házat nagy kerttel körülvéve, amit szintén donációból (NIS) felújított és a szükséges helyiségeket még hozzáépített. A 

régi ház bővült egy nyári konyhával és egy hatvan személyt befogadó fedett terasszal. Így a különböző táborok lakói kényelmesen tudnak kézimunkázni, 

ebédelni illetve előadások megtartására is van lehetőség. A tanárok, tanítók itt tervezik a szemináriumok  megtartását, valamint a Természetiskola 

létrehozását. Hogy ez lehetővé váljon szükség van asztalokra. Tisztelettel kérik  a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a  Szekeres László Alapítvány 

támogatását ennek a beszerzéséhez.

113 8421341 1130 600 000 300 000

BGA-11-LB-VA-8 8 630-8-038/2011-2
Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület

Kupuszina-

Bácskertes

Eszközbeszerzés 4 darab 

mikroportra.

A Kupuszinai-Bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturcz József Színjátszó Csoportja már hoszú évtizedek óta a vajdasági magyar amatőr 

színjátszás élvonalába tartozik. Évről évre jelen van a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján, és minden évben rangos elismerésben, dijban 

részesül. A színjátszó csoportra jellemző, hogy repertoárján zenés, táncos színdarabok szerepelnek: zenés népszínművek, operettek, musicalek. Ezek 

színvonalas kivitelezéséhez, élvezhető előadásokhoz szüksége van a szakcsoportnak több mikrofonra - mikroportra, amelyek beszerzéséhez saját eszközzel 

nem rendelkezik az egyesület. Ha pedig az előadásokra a mikroportokat, az nagy anyagi kiadással jár. Ezért kérjük Szekeres László Alapítvány Kuratóriumát, 

hogy támogassa pályázatunkat a mikroportok vásárlására.

113 8421341 1130 561 600 280 000

2011. 07. 14.
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BGA-11-LB-VA-8 8 631-8-039/2011-2
Polgárok Egyesülete "Z-

11" Zenta
Zenta

Egy laptop és egy asztali 

számítógép beszerzése 

szervezeti célokra

A laptop és a számítógép beszerzésére a szervezet megpályázott projektumainak megvalósítása miatt van szükség. Ezek a zentai őszi újságíróiskola 

megszervezése, valamint a zentai No Limit Rádió közszolgálati tartalmának (napi híradójának) szerkesztése. Ezek a projektumok szintén a Szekeres László 

Alapítvány jelenlegi kiírásában kerültek átadásra. 

113 8421391 1130 198 454 100 000

BGA-11-LB-VA-8 8 633-8-041/2011-2 Pulzus civil szervezet Bezdán Digitális videókamera

Az északnyugati bácskai régió csücskében fekvő,Zombor községi településünk,elszigeteltségben helyezkedik el a többi magyarok lakta falvakkal szemben.A 

többségi nemzet gyűrűjében levő,régebben javarészt magyar lakta 6000 lelkes Bezdánban,a nemzetiségi eloszlás fele-fele arányban található meg,ami évről 

évre csökken a rossz munkalehetőségek,az asszimiláció és a kivándorlás miatt.Szervezetünk azon munkálkodik,hogy itthon tartsa a fiatalokat,lehetőséget 

kínáljon a szellemileg és kulturálisan elhanyagolt,cél nélküli létben.Az általunk útnak indított programok hagyománnyá váltak.Az idei évben többekközött 

megrendezzük hetedik alkalommal a Hármas Találkozó elnevezésü etno fesztivált,a Gyöngykaláris néptánctábort második alkalommal és a Bezdáni 

Turisztikai Heteket. A fent említett programok dokumentálása,településünk propagálása,annak kulturális és gazdasági életének fellendítése,illetve egy 

kisfilmszekció elindítása céljából szükségesek megfelelő tárgyi eszközök. Előadásaink,rendezvényeink és szervezetünk hatékonyabb működéséhez,minőségi 

változást hozó tárgyi eszközök beszerzéséhez kérünk anyagi támogatást önöktől.

113 8421341 1130 160 000 120 000

BGA-11-LB-VA-8 8 642-8-050/2011-2
Teleház Magyarittabé 

Fejlődéséért Társaság

Magyaritta

bé
Eszközfelújítás

A Teleház rendelkezik 2 db PC számítógéppel, amely közül az egyik pentium 3 - as. Szeretnénk felcserélni egy korszerűbre, valamint a másik géphez egy új 

TFT monitort vásároli. A gépekre szükség van a pályázatíráskor, bemutatások alkalmával, valamint az ittabei újság szerkesztésekor. 111 8421331 1130 180 000 150 000

BGA-11-LB-VA-8 8 645-8-053/2011-2

Torontáltorda Település 

Fejlesztési Alapítvány - 

Torda

Torda

A tordai Művelődési otthon 

hangosításának lecserélése, 

mikrofonok beszerzése.

Az Alapítványunk egüttműködve a civil szervezetekkel és a helyi közösséggel évente több kultúr rendezvényt, író-olvasó találkozót, 

könyvbemutatót,kiállítást,szakelőadásokat szervez. Teszi ezt,kultúránk,hagyományaink ápolásáért,bemutatásáért,átadásáért a jövő nemzedéknek és hogy 

hozzájáruljon az itt élő polgárok kultúr életéhez,szakismereteinek további fejlesztéséhez. Településünknek több testvérkapcsolata van Magyarországon, 

Romániában. Számos közös kultúrműsort programot szerveztünk már,bevonva több generációt is egyszerre (résztvevők korosztálya 10-70 év) így ápolva az 

emberi kapcsolatokat és bemutatva egymás szokásait. Ezek a műsorok által számos szoros egyéni kapcsolat is kialakult családok közt. A művelődési 

otthonunk hangosítása már nagyon elavult és sokszor javításra szorul több mint 25 éves. Nagyon szeretnénk kicserélni,de Önerőnkből nem tudjuk. 

Településünknek,Alapítványunknak, több éves fárasztó önkéntes munkája van benne ezeknek a programoknak kapcsolatoknak a fennmaradásáért.Az új 

felszereléssel ezek a programok még sűrűbbek és minőségesebbek lesznek,a kapcsolataink meg még szorosabbak, ami nekünk itt a szórványban nagyon 

fontosak.

113 8421341 1130 589 095 300 000

BGA-11-LB-VA-8 8 648-8-056/2011-2
Vajdasági Ifjúsági 

Fórum
Szabadka

A VIFÓ leégett eszközeinek 

pótlása, irodai bútorok 

vásárlása.

A volt Ifjúsági Központ leégése (2009 januárja) miatt nincsenek bútoraink, mert a szervezet tulajdonában lévők mind elégtek, ezért kölcsönözött bútoraink 

vannak. A VIFÓ 2011.02.16-án új irodahelyiségbe költözött az Ifjúsági Központ leégését követő ideiglenes iroda után. Az iroda a Korvin Mátyás utca 9-es 

szám alatt található Szabadkán. Komoly anyagi megterhelést jelent szervezetünk számára a rezsi költségek kifizetése, emiatt új eszközük vásárlását 

kizárólag pályázati úton tudjuk pótolni. A szervezet mindennapi munkáját és az önkéntesekkel való munkát jelentősen megkönnyítené saját bútoraink 

megvásárlása és használata. Igen sok programunk van az önkéntesekkel, melyek effektív munkát igényelnek a pályázat megírása és végrehajtása alatt, ehhez 

a megfelelő irodai bútorok elengedhetetlenek.

113 8421331 1130 598 000 300 000

BGA-11-LB-VA-8 8 650-8-058/2011-2
Vajdasági Magyar 

Ifjúsági Központ
Újvidék

A VMIK civil szervezet 

működéséhez szükséges 

eszközök beszerzése

A Vajdasági Magyar Ifjúsági Köpont nonprofit civil szervezet,programjaink között szerepelnek ismeretterjesztő előadások,vitafórumok,társas 

estek,hagyományápoló bálak,nyári táborok,különféle vetélkedők és egyéb rendezvények.  Együttműködünk több hazai és határon túli magyar ifjúsági és más 

szervezetekkel ismerkedés,kapcsolatteremtés és programcsere jegyében. Irodánk hiányos felszereltsége miatt sokszor mindezen programok 

megszervezése és lebonyolítása nehézségekbe ütközik.Az előadások,ifjúsági képzések és más rendezvényeink alkalmával munkánkat jelentősen 

megkönnyítené,ha Ifjúsági Központunk rendelkezne saját projektorral,mivel ennek bérlése nagyon drága,használata viszont olykor nélkülözhetetlen. A 

hatékonyabb és egyszerűbb kommunikáció érdekében létfontosságúak lennének a modern,megbízható és gyors technikai felszerelések,elsősorban 

számítógépek és multifunkcionális nyomtatók. Nagyban megkönnyítené szervezetünk számára az adatok tárolását,a pályázatokon való részvételt,banki 

befizetéseket,a nyomtató pedig lehetővé tenné számunkra az adatok papiron való rögzitését,ezáltal időt,pénzt és energiát takaríthatnánk meg.A VMIK 

tagjainak száma jelentősen megnött az elmúlt években,ugyanigy rendezvényeink is nagyobb jelentőséggel birnak,ezért a hivatalos papirok és dokumentumok 

tárolását irodai szekrény vásárlásval szeretnénk megkönnyiteni.

113 8421391 1130 430 000 250 000

BGA-11-LB-VA-8 8 653-8-061/2011-2
Vajdasági 

Nagycsaládos 

Egyesületek 

Ada Felújítási tervdokumentáció
Célunk tervdokumentáció kidolgozása a péterrévei Nagycsaládos Ház  felújítására és hozzáépítésre. A Szövetség ée s péterrévei egyesület működéséhez 

szükség van az épület teljes rendbetételére. 113 8421391 1130 242 100 240 000

BGA-11-LB-VA-8 8 654-8-062/2011-2
Vojnich Oszkár Polgári 

Egyesület
Királyhalom

Digitális fényképezőgép 

beszerzése

A Vojnich Oszkár Polgári Egyesületet alapítói azzal a céllal hozták létre, hogy a vajdasági magyarok civil szerveződéseinek spektrumát a honismeret és 

hagyományőrzés, továbbá a turisztikai szemléletű kulturális örökségvédelem területeivel tovább színesítsék. Egyesületünk a Vajdaság, azon belül a 

magyarok által jelentősebb számban lakott területek népi hagyományainak, épített és kulturális örökségének, valamint természeti értékeinek védelmével, 

ápolásával és népszerűsítésével foglalkozik. A jelen kérelem tárgyát képező projektum a fenti célok megvalósulásához való hozzájárulás szándékával 

született. Egyesületünk a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásával 2010. augusztus 12-15. első alkalommal 

szervezte meg a Diák fotótábort. A négy napos rendezvényen 30, az általános iskola felső tagozatait befejezett diák vett részt, Szabadkáról, Hajdújárásról, 

Noszáról, Csantavérről, Kispiacról és Csonoplyáról. A tábor célja a digitális fotózás alapjainak elsajátíttatása mellett, a fényképészet nyújtotta lehetőségekkel  

élve a tábor helyszinéül szolgáló, a Szabadkát Horgossal összekötő régi nemzetközi út mellett található Domus Pacis nevet viselő, egyházi fenntartású 

vendégház közelében lévő természetvédelmi területek, valamint az ott látható védett állat- és növényvilág megismerése, a környezettudatos viselkedés 

erősítése, a természetvédelmi területek megóvását célzó magatartás elsajátíttatása volt. E cél megvalósítása érdekében a tábor idején két kirándulásra, azaz 

111 8421331 1130 132 867 100 000

BGA-11-LB-VA-8 8 656-8-064/2011-2
Zentai Diáksegélyező 

Egyesület
Zenta

Laptop és nyomtató 

beszerzése

A zentai diáksegélyező egyesület 1992 óta működik Zenta község területén. Fő tevékenységünk a magyar anyanyelvű egyetemisták támogatása 

továbbtanulásaikban- és lehetőségeikhez mérten a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulása. Szeretnénk egy laptopot és egy nyomtatót vásárolni, 

hogy minél hatékonyabban tudjuk munkánkat végezni. Nagy szükségünk lenne rá a munkánk során a fiatalokkal való kapcsolatfenntartás végett és az 

adminisztrációs munka elvégzésére. Későbbi tervünk között szerepel egy honlap elindítása melyről a diákok több információhoz és letölthetnék 

formanyomtatványainkat. Előre is köszönjük a nekünk nyújtandó támogatást!

111 8421331 1130 131 405 100 000

BGA-11-LB-VA-9 9 657-9-001/2011-2 Ci-Fi Civil Központ Zenta X. Tour de Délvidék

X. Tour de Délvidék

A Tour de Délvidék egyedülálló rendezvény a Délvidéken, mint kulturális kerékpár-túra. Célja minél több emberben motivációt kelteni a szórvány-területek 

megismerésére, illetve más települések, emberek, kultúrák iránti érdeklődés felkeltése. A kerékpártúra nem csak biciklitúra, de egyben kapcsolatteremtési 

lehetőség a bejárt tájakon élő emberekkel, életük, gondjaik örömeik, kultúrájuk és történelmi múltjuk megismerésével. Az elmúlt években a rendezvény 

keretében először  végigjártuk a teljes délvidéki szórvány-magyar területet (Bánságot, Szerémséget, Dél- és Nyugat-Bácskát), majd kilépve a Délvidék 

területéről Horvátországban (Baranya, Szlavónia), Magyarországon (Baranya), Romániában (Bánság), Al-Dunánál (Kazán-szoros), illetve a tavalyi évben az 

Őrvidéken és Mura-vidéken jártunk. Az évek során kialakult a rendezvény folyamatos látogatottsága, s évente átlag 50 fő vesz részt a nyári kerekezésen.

Miután éveken át a Kárpát-medencét barangoltuk keresztül, az idei, jubiláris 10. évben visszatérünk a Délvidékre, s 2011. augusztus 5-14-e között ismét 

végigjárjuk a legfontosabb délvidéki szórvány-magyar központokat. Esti szálláshelyek a következőek lesznek: Magyarcsernye, Lukácsfalva, 

Torontálvásárhely, Dobardó, Stražilovo, Begecs, Gombos, Bácskertes.

112 8421391 0831 235 000 200 000
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Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi vajdasági 

nyílt pályázat támogatottairól

3. sz. melléklet a 14/2011 (VII.14.) 

számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás 

száma
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kági 

kód

Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása
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kód
Szakfeladat

Elszámolási 

egység

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-VA-9 9 658-9-002/2011-2

Civil szervezet 

"TRAINING & HELP 

Központ

Zenta Egészség Nap

Az Egészség Nap elnevezésű rendezvény során orvos előadók tartanak ismertető előadásokat a daganatos betegség,cukorbetegség,,allergia kialakulásáról 

és megelőzéséről valamint gyermekeink táplálkozási szokásairól.A nap során lehetőség lesz ingyenes cukormérésre,vérnyomásmérésre,koleszterinszint 

mérésre és gyógynövény alapú termék kóstolására.A rendezvény fő célja a magyar közösség egészségtudatos életszemlélet kialakitása,hisz jobb megelőzni 

a bajt mint gyógyitani.Kérem támogassák azt a törekvésünket hogy felhivjuk a figyelmet az egészség fontosságára és a magyar közösségünk tájékozodtabb 

legyen,hisz csak akkor tudunk alkotni ha  szervezetünk egészségi állapota rendben van.

111 8421331 1130 133 400 100 000

BGA-11-LB-VA-9 9 683-9-027/2011-2
Délvidéki Aranycsapat 

civilszervezet
Zenta

Délvidéki diákok utaztatása az 

anyaországi elödöntök 

szinhelyére

A 2003.-ban alapított budapesti Aranycsapat alapítvány által már nyolcadik éve megrendezett Kárpátmedencei összmagyar nemzeti diákbajnokság vajdasági, 

délvidéki szervezői vagyunk. Ezen a versenyen , az anyaországon 1920.-ban kivülszakadt, általános és középisolások vesznek részt 5 sportágban, fudbal, 

sakk, kézilabda, bírkózás és asztalitenisz.  Célok: - nemzetegyesítés a sporton, a hagyományokon és a kultúrán  keresztűl. Minden évben irodalmi és 

történelmi vetélkedőkre is sor kerül, az éppen aktuális történelmi évfordulók ill.személyek kapcsán. Az anyaországi elödöntökre labdarúgásban az adai 

műszaki középiskola (Pápára utaznak), nagybecskereki műszaki középiskola (Jászberénybe utaznak),székelykevei ált.iskola (Fonyódra utaznak) és a 

magyarkanizsai ált.iskola (Csongrádra utaznak) jutott ki és itt felvidéki, muraközi, burgelandi és erdélyi kárpátaljai diákokkal versenyeznek. a döntö a budapesti 

Albert stadionban lesz, ahol a fő védnök maga a Magyar Kösztársasági elnök. A pályázati eszközökböl az utaztatási költségeket fedeznénk.

113 8421391 0630 590 000 250 000

BGA-11-LB-VA-9 9 659-9-003/2011-2

Életfa Nagycsaládosok 

Egyesülete 

Bácskossuthfalva

Bácskossut

hfalva

A családi értékek 

népszerűsítése – 

előadássorozat  

Az egyesület előadássorozatot szervez a magyar hagyományok felelevenítése, a keresztény családi értékek megőrzése céljából, a bácskossuthfalvi-pacséri 

magyar közösség megmaradása érdekében. A program keretein belül Ördög Róbert, újvidéki családterapeuta tart előadást a következő témákban:  ifjúságról, 

párválasztás, vallás, a házasság előtti nemi élet, stb., amelyek többek között az egyesület céljainak megfelelően iránymutatóak lehetnek a családoknak és 

fiataloknak. Erősítik ezáltal a közösség és család összetartó erejét,  és a többgyermekes családi értékeket képviselik. Az előadássorozatra az egyesület 

klubhelyiségében kerül sor szerda délutánonként. Tervezett előadások száma 10. Az előadásokra a szülőket, fiatalokat és gyerekeket egyaránt várunk, 

valamint minden érdeklődött szívesen fogadunk a környező településekről. 

113 8421391 0430 98 500 70 000

BGA-11-LB-VA-9 9 661-9-005/2011-2

Katicabogár 

Nagycsaládosok 

Egyesülete 

Bácsfeketehegy

Bácsfekete

hegy

Eszközbeszerzés 

(szövőrámák, és 

fényképezőgép).

A bácsfeketehegyi Katicabogár Nagycsaládosok Egyesülete 2004. január 22-én alakult meg. Alapvető célkitűzésük a bácsfeketehegyi nagycsaládosok 

közösségteremtő tevékenységének a támogatása, valamint a három, vagy több gyereket nevelő családok segítése az élet minden területén. Az egyesület 

tagja a Vajdasági Nagycsaládosok Szövetségének, és szoros kapcsolatot ápol a Dunaszentgyörgyi, és a Ruzsai Nagycsaládosok Egyesületével 

Magyarországon. A bácsfeketehegyi Feketics Művelődési egyesülettel együttműködve, évente több alkalommal, kézműves foglalkozást szerveznek tagságuk 

számára. Ezeken a foglalkozásokon olyan népművészeti tárgyakat készítenek amelyek a különböző rendezvényeken, kirakodóvásárokon el tudnak adni, hogy 

ily módon is támogassák az egyesület munkáját. Ebben a projektumban öt darab szövőráma beszerzését tervezzük, amelyet nemcsak helyben, hanem 

Udvarnokon, Tordán, és Tamásfalván is hasznosítanánk az ott tervezett kézműves foglalkozásokon. Ezenkívül digitális fényképezőgépet szeretnénk 

vásárolni, hogy fényképen, és videófelvételen megörökíthessük Egyesületünk tagságának a munkáját.  

111 8421341 0430 147 900 110 000

BGA-11-LB-VA-9 9 663-9-007/2011-2

Kishegyesi 

Nagycsaládosok 

Egyesülete - KINCSE

Kishegyes Partnerkapcsolatok ápolása 

A szervezet kitűnő kapcsolatot ápol a Erdélyi partnerszervezetekkel. Az elmúlt időszakban, a kölcsönös együttműködés keretein belül a KINCSE egyesület 

tagjait több alkalommal vendégül látták Csíkszeredán a Csíkszeredai Nagycsaládosok Egyesületének Tagjai. A látogatások kitűnő lehetőséget biztosítottak 

az erdélyi civil szervezetek tevékenységeinek megismerésére, illetve határon túli kapcsolatok ápolására, közös programokon való részvételre. Pályázatunk 

célja: Négynapos rendezvény  Kishegyesen. A rendezvény keretein belül vendégül látnánk partnerszervezeteink tagjait, Csíkszereda Nagycsaládosait. A 

program során törekednénk a helyi hagyományaink bemutatására, valamint a Délvidék, ezen belül Kishegyes helytörténetének ismertetésére. A program 

során tájjékoztató kiadványt készítenénk, szervezetünk, partnereink és programaink bemutatására, népszerűsítésére. Hosszútávú cél: A jó kapcsolati viszony 

fenntartása parnetszervezeteink között,  valamint közös érdekeink ápolása és fejlesztése.

113 8421391 0830 260 100 70 000

BGA-11-LB-VA-9 9 665-9-009/2011-2
Magyar Közgazdász 

Társaság
Szabadka

Szakmai konferencia vajdasági 

közgazdászok számára

Szervezetünk működésének célja a magyar közgazdászokat Vajdaság egész területéről toborozni és előadásokon keresztül elősegíteni szakmai 

integrációjukat, vállalkozási ismereteik és készségeik fejlesztését, valamint ápolni a külföldi közgazdasági szervezetekkel a kapcsolatot.2011 őszén 

Társaságunk két napos szakmai konferenciát szervez, melyen neves, elismert hazai és külföldi előadók valamely aktuális témáról tartott előadásit 

hallgathatják a résztvevők, amely során tájékozódhatnak a területi fejlődést befolyásoló tényezőkről és stratégiai kérdésekről, megvilágítást nyerhetnek olyan 

gazdasági irányvonalak, melyeket a későbbiekben hasznosítani tudnak és megismerhetik egyes sikeres vállalkozások gyakorlati módszereit. Koferenciánk 

remek alkalom a nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatépítésre és partnerkeresésre is. 

1101 8421331 0130 403 000 200 000

BGA-11-LB-VA-9 9 684-9-028/2011-2

NIDUS Együtt a 

Gyermekek 

Fejlesztéséért 

Egyesület

Szabadka 

Figyelek! Tanulok! Haladok! - 

figyelemfejlesztő csoport alsó 

tagozatos gyerekeknek

A tanulási folyamatot megnehezítő, az optimálistól eltérő figyelmi állapot a gyermekek problémái között egyre gyakoribb. A figyelemproblémás gyerekek 

esetében az információ felvétele nem hatékony, tanulásuk eredményessége elmarad az elvárttól, képességeik alatt teljesítenek. Ennek elkerülése kisebbségi 

létben fokozottan fontos, hisz a más nyelven történő továbbtanulás alapja a sikeres anyanyelven való tanulás.

Célunk, hogy a figyelmi problémákkal küzdő gyermekek számára  fejlesztést biztosítsunk. Figyelmi teljesítményük növekedésével javul a tanulási képesség, 

ami a program fő célja. A program 20 alkalommal 2 órás terápiás foglalkozást tartalmaz.

Célunk még  egy szülőknek szóló tájékoztató és gyakorlatokat tartalmazó anyag kidolgozása, mely segít a figyelem fejlődéséhez szükséges feltételek 

megteremtésében. 

A szakszerű megvalósítást logopédus, gyógypedagógus, SIT-,  mozgás- és tanulási terápiás szakemberek biztosítják. A   program alapja lesz egy 

pedagógusképzésnek. 

Mivel a falun élő gyerekek sokkal kisebb eséllyel kerülnek szakemberhez fejlesztésre, a megvalósításra a kizárólag magyar tannyelvű bászkossuthfalvi Id. 

Kovács Gyula Általános Iskolában kerül sor. 

111 8421331 0230 541 100 250 000

BGA-11-LB-VA-9 9 668-9-012/2011-2
Nőszervezet és 

kézimunka szakkör

Magyarcse

rnye

Korongozás és agyagozás 

kellékeinek beszerzése

A magyarcsernyei Nőszervezet és kézimunka szakkör 2006-os megalakulása óta a nők helyzetének előremozdítása mellett igen fontos céljának tartja olyan 

tanfolyamok és kurzusok szervezését, amelyen a népi hagyományok megőrzését és ápolásást tartalmazzák. A szervezet korongozó műhely beindítását 

tervzi már hosszabb ideje, ahol a gyerekek mellett olyan nők tanulhatják a gölöncsér mesterséget, akik a falusi környezet miatt nehezen találhatnak munkát. A 

korongozóműhelyt a szervezet saját székházában nyitná meg, a tanfolyam végén pedig a tanfolyamon készült darabokból kiállítást szervez. A 

magyarcsernyei Nszervezet és kézimunka szakkör szerény anyagi helyzetété tekintve önerőből nem áll módjában megvásárolni a korongozókat és az égető 

kemencét. Eme eszközök birtokában akár nyári táborok szervezését is meg tudja oldani a szervezet, ahol a helyi gyerekek mind Vajdaság, mind a környező 

országok területéről érkező vendéggyerekeket fogadhatnak.

111 8421341 0430 542 000 250 000

BGA-11-LB-VA-9 9 678-9-022/2011-2

Vajdasági Magyar 

Felnőttképzési 

Társaság

Topolya

Kisvállalkozási ügyintéző 

képzés 20-30 éves nők 

számára

A munkanélküli fiatalok, kiváltképpen a nők, sajnos még kiváló gimnáziumi vagy mezőgazdasági érettségi bizonyítvánnyal is esélytelenek munkaviszony 

létesítésére. Magánvállalkozásba sem kezdhetnek, hiszen nem rendelkeznek a vállalkozásokban, adminisztrációs munkákban szükséges üzleti, gazdasági -, a 

vállalkozások gazdasági céljainak, valamint a vállalkozói gondolkodás- és cselekvésmód megvalósításához elengedhetetlen ismeretekkel. A képzés moduljai: 

Ügyintézői hivatás, Kommunikáció, Jómodor és protokoll, Időgazdálkodás, Munkaszervezés, Számítástechnikai és gépírási ismeretek, Marketing valamint 

Számviteli alapok, Pályázatírási tudnivalók.  

1101 8421331 0130 540 000 200 000

2011. 07. 14.
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Bethlen Gábor Alap Kimutatás a 2011. évi vajdasági 

nyílt pályázat támogatottairól

3. sz. melléklet a 14/2011 (VII.14.) 

számú bizottsági döntéshez

Pályázati felhívás 

száma

Sza

kági 

kód

Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat rövid tartalmi leírása
Forrás 

kód
Szakfeladat

Elszámolási 

egység

Igényelt 

összeg (Ft)

Megítélt összeg 

(Ft)

BGA-11-LB-VA-9 9 679-9-023/2011-2
Vajdasági Magyar 

Ifjúsági Központ
Újvidék Ifjúsági Szervezői képzés

Egyre kevesebb fiatal érdekelt a közéleti életben,ezért nem csatlakoznak sem a politika sem a civil szféra társadalmához. Akik mégis úgy érzik,hogy 

szeretnének valamit tenni közösségük javára,azok munkáját megnehezíti az efféle szervezetek működésével kapcsolatos ismeretek hiánya.A magyar ajkú 

fiatalok önszerveződése sajnos egyre jobban kezd elveszni. A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ 3 napos képzést tart,2011.december 16-a és 18-a között. 

A képzés a mai civil társadalom fő problémáit karolja fel,mint például:pályázatírás,projekt menedzsment,csoportvezetés,szervezetirányítás,kommunikációs és 

konfliktus kezelési gyakorlatok,civil szervezetek jogi és pénzügyi élete.A résztvevők több vajdasági civil-,ifjúsági és diákszervezet aktivistái lesznek,akik még 

nem képesek akár vezetői szinten megvalósítani önmagukat.Mivel a képzés egész nap fog tartani,résztvevőinknek ételt és italt biztosítanánk,illetve a távolról 

érkező vendégeinknek kollégium szállást szerveznénk.Képzésünkön nyújtott tudás,valamint a kialakult kapcsolatok megfelelő talajt biztosítanának a fiatalság 

motiváltságára és elkötelezettségére,mely a vajdasági magyarság számára talán nélkülözhetetlen. 

111 8421331 0230 205 000 180 000

BGA-11-LB-VA-9 9 680-9-024/2011-2
Vajdasági 

Nagycsaládos 

Egyesületek 

Ada V.   Vezetőképző tanfolyam
V. Vajdasági  nagycsaládos vezetőképző tanfolyam megtartása  2011.november 4.-6. és 18.-20. között a kishegyesi Kátai tanyán 22 résztvevővel, 4 teljes 

nap.
111 8421331 0230 521 082 250 000

BGA-11-LB-VA-9 9 681-9-025/2011-2

Zöldszem 

Környezetvédelmi 

Egyesület Oromhegyes

Oromhegye

s

Kerékpártúra a mobilitás 

európai hetében (2011. 09. 17.)

A mobilitás európai hetében kerékpártúra megszervezésével szeretnénk megemlékezni nemcsak az autómentes napról, hanem a környékünkhüz kötődő két 

jeles eseményről, az I. és a II. zentai csatáról (1686. 10. 20. és 1697. 09. 11.). A rendezvényt közösen szervezzük az oromhegyesi Kis Ferenc Általános 

Iskolával, Oromhegyes Helyi Közösséggel, a zentai Lokátor Város- és Környezetvédő Egyesülettel és az Oromhegyesi Faluház Alappal. Előmunkálatokként 

az egyesület tagságából 20 személy 4 alkalommal (6-6 óra) önkéntes munkával igyekszik rendehozni a Csákó-halmon levő Emlékhelyet. A rendezvény 

várható programja: reggel 8 órakor indulás Oromhegyes központjából Zentára, 10 órakor a helyiek csatlakozása a menethez, 10 óra 30 perckor nyilvános 

történelemóra az II. zentai csata emlékére állított harangnál, 12 órakor ebéd a résztvevők számára, 13 órakor városnézés (a toronyban levő kilátó 

megtekintése), 14 órakor visszaindulás Oromhegyesre, a Csákó-halomra, 16 órakor nyilvános történelemóra az I. zentai csata Emlékparkjánál, 17 órakor a 

rendezvény befejezése. A felmerülő költségek közül szeretnénk támogatást kapni a következőkre: meghívók, plakátok készítése, emlékpólók elkészíttetése, 

üdítőitalok és uzsonna (délelőttre és delutánra), az ebéd költségei, egy emlékjel állításának költségei.

113 8421391 0830 580 500 200 000

40 000 000Mindösszesen
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