P á l y á z a t f i g y e l ő
Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek – 2014/43.

A Norvég Civil Támogatási Alapról
készült ellenőrzési jelentés

Elemző írások a Széchenyi 2020 program
első kiírásairól

A Kormány döntése értelmében a Hivatal nyilvánosságra hozta a Norvég Civil
Támogatási Alapról készült ellenőrzési jelentését. A jelentés az alábbi linken
érhető el.

Milliárdok üthetik a magyar vállalkozók markát
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/milliardok_uthetik_a_
magyar_vallalkozok_markat.204876.html

Forrás és folytatás:
http://kehi.kormany.hu/download/a/51/c0000/NCTA_jelentes.pdf

Itt az első kkv-fejlesztési pályázat! Lássuk a buktatókat!
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/palyazatok/itt_az_elso_kkvfejlesztesi_palyazat_lassuk_a_buktatokat.204895.html

Üzenet a KEHI-nek

Oázis a sivatagban - Az első kkv-fejlesztési pályázat margójára
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/oazis_a_sivatagban_
az_elso_kkv-fejlesztesi_palyazat_margojara.204899.html

A Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolításában részt vevő civil szervezetek
megdöbbenéssel tapasztalták, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI)
az ellenük minden felhatalmazás nélkül folytatott vizsgálatát állítólagosan lezáró,
„Jelentés” címet viselő dokumentumát anélkül bocsátotta a sajtó egyes képviselőinek rendelkezésére és tette fel a honlapjára, hogy előzetesen a vizsgált szerveknek megküldte volna. A KEHI a működéséről szóló kormányrendelet előírásait, valamint a tisztességes eljárás követelményét megszegve mindezidáig nem
küldte meg az ellenőrzési jelentés teljes dokumentum-anyagát az összes olyan
melléklettel, amely a KEHI szerint alátámasztja a sajtó útján közreadott vádakat.
Ezért a vizsgálat alá vont alapítványok nyomatékosan követelik, hogy a KEHI
bocsássa rendelkezésükre ezeket a dokumentumokat.
Forrás:
https://norvegcivilalap.hu/hu/uzenet-a-kehinek

Forrás: portfolio.hu

Tisztelt Partnerünk, leendő Partnerünk!
Cégünk december 13-ára (szombati munkanap) önkéntes napot hirdetett meg
munkatársai körében (több mint 500 fő). Ezen a napon egyrészt kétkezi munkával, másrészt szakmai tréningekkel segítenénk a civil szféra képviselőit, szervezeteit.
Ahhoz, hogy azt tudjuk nyújtani, amire valóban igény van, szeretnénk megkérdezni az Ön véleményét. A lenti linken található néhány kérdés az Önök
szervezeténél nyújtható segítség típusára, illetve a szakmai tréningünkkel kapcsolatos elvárásokra vonatkozik. Kérjük, szánjon rá néhány percet, és amennyiben hasznosnak tartja a tervezett tréninget, regisztráljon is az eseményre.
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Válaszait október 30., csütörtökig várjuk.
A 4-5 perces kérdőív az alábbi linken érhető el:
https://pwc.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0onilq9ptT1Bt8p
Ha kérdése lenne, forduljon hozzám bátran.
Üdvözlettel:
Simon Katalin

Video az évforduló alkalmából:
https://www.youtube.com/watch?v=X-FZ1zX3S2k

Novemberben újra:
SozialMarie pályázat

Civil Leadership
– your social footprint matters

A 2005-ben Bécsben alapított SozialMarie díj a társadalmi innovációk legrégebbi európai elismerése. A díjra Ausztriában, Magyarországon, Csehországban és Bécs 300 km-es körzetében megvalósult társadalmi újításokkal lehet pályázni. Minden évben, május
1-én 15 kiváló projekt veheti át a pénzjutalommal is járó díjat
Bécsben.
Többek között erről is szólt az október 14-én a Jurányi Házban
megrendezett információs est, amely a pályázat iránt érdeklődőket
látta el hasznos információkkal. Itt derült ki, hogy a második évtizedbe lépve a díj alapítója, az ausztriai Unruhe Magánalapítvány
megemeli a díjak értékét: míg eddig a három nagydíj (15, 10 illetve 5 ezer euró)
mellett tizenkét 1000 eurós díjat osztottak ki, mostantól 2000 eurót érnek majd a
kisebb díjak is.
Az érdeklődőket tapasztalatokkal segítette két korábbi díjazott prezentációja:
a 2011-ben első helyezett Szociális építőtábor és a 2014-ben ezer eurós díjat
nyert Összefogás a hajléktalanság kriminalizációja ellen, a TASZ és A Város
Mindenkié csoport közös projektje.
A SozialMarie célja, hogy ösztönözze a társadalmi innovációk létrejöttét és
összekapcsolódását mind a civil szférában, a közigazgatásban, mind a magánszektorban. A magánalapítvány szerint „a szociális innováció sürgető társadalmi
kihívásokra kínál megoldásokat. Új megközelítésekkel, innovatív válaszokkal
szolgál és új utakat mutat. A szociális innováció egy korábban ismeretlen társadalmi kérdésre reflektál vagy egy már ismert problémát old meg újszerű eljárással.”
A következő pályázati kiírás 2014 novemberében jelenik meg.

Az Élményakadémia Egyesület egy izgalmas és a hagyományos konferenciajellegtől eltérő eseményt szervez, mely networking platformot teremt azoknak a
non-profit és for-profit vezetőknek (és vezetői aspirációkkal rendelkezőknek),
akik törődnek a társadalmi lábnyomukkal és akik nyitottak új együttműködésekre
és egymástól való tanulásra. Az eseményre november 24-25-én kerül sor Budapesten az Alfa Art Hotelben.
A részvétel regisztrációhoz kötött, az érdeklődők a konferencia honlapján regisztrálhatnak, és a Facebook eseményhez csatlakozva követhetik a konferencia körüli legfrissebb híreket.
A rendezvény nem csak magyaroknak szól (nemzetközi fronton a V4 országokból várunk főleg résztvevőket), ezért a teljes program angol nyelvű lesz.
Az eseményen részt vesz workshoptartóként, előadóként vagy beszélgetés
résztvevőként többek között: Küllői Péter (a Bátor Tábor Alapítvány kuratóriumának elnöke), Benkő Vilmos (a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke, a Magyar Tehetség Nagykövete), Karla Wursterová (az International
Visegrad Fund igazgatója), Pozsonyi Gábor (a MagNet Közösségi Bank vezérigazgató-helyettese), Gelei András (OD tanácsadó és coach @ ICG, a Budapesti Corvinus Egyetem docense), Zolnai Emese (CR szakértő, Vodafone), Horváth Anna (NESsT country director), Ruzsa Ágota (a SoL Intézet igazgatója, Global SoL vezetőségi tag), Fehér Zsolt (az Assessment Systems International vezérigazgatója), Horváth Ágnes (az Erasmus+ program koordinátor),
Lévai Gábor és Ambrus Kiry Noémi (Civil Support).

A SozialMarie honlapja: www.sozialmarie.org
Somlyódy Nóra

Forrás: Élményakadémia Közhasznú Egyesület
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A szakértő válaszol… (3.) – Kamilla,
Sherlock és az ördög ügyvédje:
kockázatelemzés projektek tervezésénél
A pályázatírás, projekttervezés stresszes munka, a projektvégrehajtás, projektmenedzsment úgyszintén. Ez mindenképpen így van, viszont jelentősen csökkenthetjük a projektvégrehajtás, projektmenedzsment során jelentkező feszültséget gondos, előrelátó tervezéssel. Ennek egyik legfontosabb része a kockázatelemzés. Cikkünkben Kellermann Éva, a Tempus Közalapítvány projektmenedzsment képzésének vezető oktatója osztja meg szakmai tanácsait…
A kockázatelemzés során tulajdonképpen az ördög ügyvédjét kell játszanunk, azaz jobb meggyőződésünk ellenére ízekre kell szednünk csodálatos, lelkesítő projekttervünket, és számba venni mindazokat a lehetőségeket,
ahol balul sülhet el a dolog. A veszélyforrásokat komolyan kell venni, a következményeket végig kell gondolni. Némileg hasonló mentalitással, mint Kamilla kisasszony, a morcos, mindentől félő kárbecslő a varázslatos Égigérő fűben:
de hát a macska kórokozókat terjeszthet, de hát hiába süt a nap, előbb-utóbb
úgyis beborul, sőt, jégeső is jöhet, stb. (Aztán a kockázatelemezés végeztével
persze vegyük elő újra optimista énünket, különben nehéz lesz végigvinni, amit
elterveztünk.)
A kockázatelemzés alapvető részei:
a kockázatok azonosítása,
a kockázat bekövetkezése esetén a hatás leírása,
a kockázat hatásának és valószínűségének értékelése (ezt rendszerint valamilyen számszerűsített skála segítségével tesszük meg),
a kockázatkezelés módjának kidolgozása (kockázatcsökkentő/prevenciós, illetve
– a kockázat bekövetkezése esetén – kármentő/korrekciós intézkedések, tevékenységek).
Attól függően, hogy a kockázat a projektet végrehajtó szervezeten, konzorciumon belül vagy azon kívül jelentkezik, beszélhetünk belső vagy külső kockázatokról.
A kockázatelemzés első változatát rögtön a projektötlet kitalálása után készítsük el, majd rendszeresen vizsgáljuk felül, egészítsük ki a tervezés során.
Ez azért fontos, mert bármikor találhatunk ún. gyilkos kockázatot, azaz nagy
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valószínűséggel bekövetkező és a projektre végzetes hatással bíró kockázatot,
amely ellehetetleníti a projektünk megvalósítását.
Példa a gyilkos kockázatra
Ilyen lehet pl. egy iskolai integrációs projekt esetén az, ha nagy valószínűséggel nem tudjuk megszerezni a többségi szülők támogatását az integrációhoz,
és nem tudunk olyan tevékenységet kitalálni, amivel a kockázatot jelentősen
csökkenthetjük (nem tudjuk őket meggyőzni, miért lenne jobb a gyereküknek
egy integrált iskolába járni).
A kockázatelemzésre is igaz, hogy „több szem többet lát”: minél többen végezzük, annál jobb lesz az eredménye. Ezért célszerű közösen, műhelymunka
keretében elkészíteni a kockázatelemezést, vagy ha erre nincs lehetőség,
akkor kör e-mailben bekérni a kollégák (és a vezetők!) kiegészítéseit, véleményét.
Mi kell a jó kockázatelemzéshez?
Legyünk őszinték és realisták! A pályázat bírálóit akár be is lehet csapni, magunkat viszont ne csapjuk be, mert
azzal csak a saját életünket keserítjük meg. Semmiképpen ne tudjuk le
„kötelező körként”, semmitmondó,
biztonságosnak tűnő általánosságokkal a kockázatelemzést, nagyon
hasznos lesz a végrehajtás során,
hogy a problémás helyzetekre már
előre felkészültünk: egyrészt nem
esünk pánikba, másrészt rendelkezünk kidolgozott intézkedésekkel.
Pörgessük le gondolatban
filmszerűen a projekt történéseit, eseményeit (ha úgy tetszik: lelki szemeink
előtt peregjen le a projekt filmje)! Igen, az összeset. Ne sajnáljuk erre az időt.
Sok esetben egy projekt megtervezése több időt kéne, hogy igénybe vegyen,
mint a projekt végrehajtása (mégiscsak pénzt fogunk rá költeni, legtöbb esetben
elég sokat). Sherlock Holmes-i aggyal persze ez gyorsabban megy (menne),
amit különösen látványosan mutatnak be a mai filmes és tévés adaptációk, de
ne keseredjünk el, ez a képesség gyakorlattal jól fejleszthető. Azért fontos, hogy
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képszerűen pörgessük le az eseményeket, mert ez új dimenziót ad a projekt
szöveges leírásához, és így könnyebben észrevehetjük a hibalehetőségeket.

A kockázatkezelő intézkedések klasszikus példája kültéri rendezvények esetén
az esőnap. A kockázatcsökkentés gyakori módja a választási ciklusokon átívelő projektek esetén a valamennyi politikai erő támogatásának megnyerése
(az egyébként politikamentes projekthez) személyes egyeztetések során, illetve
a lehető legnagyobb nyilvánosság biztosítása (riport a helyi tévében stb.). A
kockázatkezelés esetében mindenképpen olyan intézkedésekben, tevékenységekben gondolkodjunk, amelyek lehetőleg nem igényelnek plusz forrást, illetve a költségvetésen belüli átcsoportosítással megoldhatók, ha felmerül a
probléma.
Minél több projektet valósítunk meg, annál nagyobb lesz a gyakorlatunk a
kockázatkezelésben: ez a sikeres projektmenedzser egyik legfőbb értéke.
A szerzőről:

A kockázatelemzés eredményét többnyire táblázatos formában összegezzük,
a pályázati kiírások sokszor meg is adják azt a táblázatot, amit ki kell tölteni. Egy minta a kockázatelemzési táblázatra:

Kockázat

Belső
Kockázatok
Külső
Kockázatok

A. ValószínűC. Kockázat hatáség (1-7, 1 – kis
B.
sának értékelése
valószínűség, Hatás (1-7, 1 – nagyon
7– majdnem
lekis hatású, 7 – a
biztos bekövet- írása
projekt egészét
kezés)
veszélyeztető)

D. Kockázati
érték (A*C)

E. Kockázatcsökkentő/kezelő
intézkedések

A cikk szerzője Kellermann Éva pályázati szakértő,
tanácsadó, tréner, aki bő másfél évtizede európai uniós
pályázatok kiírásával, megírásával, program- és projektszintű menedzsmentjével foglalkozik. 2004 óta a
pályázati és projektmenedzsment tanácsadás mellett
elsősorban trénerként dolgozik, a Tempus Közalapítvány vezető trénere és a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem óraadója.
Az évek során összegyűjtött tudása elérhető a
Tempus Közalapítvány Projektmenedzsment lépésről lépésre c. továbbképzésén, a feltételeket megtalálja
a www.tka.hu honlap képzések menüpontjában, vagy a következő elérhetőségeken: kepzes@tpf.hu, 06-1-237-1300/120.
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Távoktatási tanfolyamaink az interneten
Én-márka építés online képzés vállalkozóknak és a vállalkozás
iránt érdeklődőknek
Praktikus és jövedelmező üzleti, eladási és marketing program.
Nem csak kitalálod a tanfolyam alatt, mit kell tenned… megtanulod azt is: 'hogyan' kell tenned, hogy előrébb juss. Mi több, … ennek a nagy részét már meg
is teszed a tanfolyam alatt.
Neked szól, ha TE tudatos vállalkozóvá szeretnél válni, ha TE rövid idő alatt
meg szeretnéd sokszorozni a marketingben és az értékesítésben használatos kompetenciáidat és tapasztalataidat.
Amiről szó lesz a képzésen (kattints):
http://selfbranding-tanfolyam.pafi.hu/

Projekt-tervezés és pályázatírás
Az Ön aktuális projekt-ötletét fejlesztve lépésről lépésre saját ritmusában haladhat végig a projekt kidolgozásának folyamatán.
Tudnivalók és jelentkezés:
http://tanfolyam.pafi.hu
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Forrásteremtés
Az Ön aktuális ötletét fejlesztve lépésről lépésre saját ritmusában haladhat végig
a forrás szerzés folyamatán.
Tudnivalók és jelentkezés: http://forrasteremtes-tanfolyam.pafi.hu

Szervezetfejlesztés
Képes lesz a többiekkel együtt megfogalmazni egy olyan szervezeti jövőt, amely
mellett kölcsönösen elköteleződnek.
Tudnivalók és jelentkezés: http://weboldal-tanfolyam.pafi.hu

Weboldal-készítés
Egyszerű eszközökkel elkészíti honalapját egy ingyenes tárhelyet is tartalmazó
szolgáltatás a www.wordpress.com segítségével.
Tudnivalók és jelentkezés:
http://weboldal-tanfolyam.pafi.hu

Részvétel a távolból
A program célja, hogy egy-egy eseményt elérhetővé lehessen tenni az interneten azok számára is, akik valamilyen oknál fogva nem lehetnek jelen.
Tudnivalók és jelentkezés:
http://reszvetel-tanfolyam.kka.hu/
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A már megjelent még érvényes
és a kiírás óta megváltozott pályázatok mutatója
A támogatás címe
Háztartási nagygépek
energiamegtakarítást
eredményező cseréje
alprogram / HGCS-2014
Közösségi közlekedésben
üzemeltetett gázüzemű
(CNG) autóbuszok
beszerzését elősegítő
alprogram / ÚSZT-ZBRCNG-2014
A fiatalok vállalkozóvá
válásának támogatása a
konvergencia régiókban
/ TÁMOP-2.3.6.B-12/1
Technológiai start-up
ökoszisztéma építés
K+F

Beadási
határidő
2014. 11. 30.

Utolsó
módosítás
2014. 10. 25.

2014. 12. 31.

2014. 09. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/37266DC7B0D546E1C1257C8D003F1EF
D

folyamatos

2014. 07. 02.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B5D67338B1AA4A83C1257A3100310722

2013. 11. 15.,
2014. 12. 31.

2013. 12. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BCF072BA4B7CB196C1257B87003B0B6
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Link a pályázathoz a www.pafi.hu oldalon
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4F4946C3902C03C4C1257D5F003BC703

Korábban megjelent pályázatok
A korábbi számainkban megjelent és még érvényes pályázatokat előfizetőink az alábbi linken találják meg:
http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/e_hetilaphoz_korabban_megjelent?OpenPage

Felhívás multimédiás tananyagok
használatára felkészítő
tanártovábbképzésen való részvételre
A Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért civil oktatási szervezet a Délkaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványával együttműködve egynapos kép-

zést szervez általános iskola felső tagozatán és középiskolában tanító kollégák,
valamint tananyagfejlesztők, oktatási szakemberek, kollégiumi tanárok, tehetséggondozó programokban dolgozók, illetve ifjúságvédelmi felelősök számára.
A képzés témája: a Soá Alapítvány videóinterjúiból készült multimédiás oktatási
anyagok tanórai és iskolán kívüli felhasználási lehetőségei, valamint a videóinterjúkkal való oktatás pedagógiai módszertana.
Helyszín: Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest (1133 Bp., Kárpát utca
49-53.)
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Időpont: 2014. november 8. szombat 9.00-17.00 óráig
Programunk célja, hogy tananyagainkat, azok pedagógia módszertanát megismertetve segítséget nyújtsunk a kollégáknak a holokausztról és az előítéletekről
való oktatásban. Személyes történeteket feldolgozó multimédiás anyagok tanórai feldolgozási lehetőségeit mutatjuk be, valamint a Dél-kaliforniai Egyetem
(USC) Soá Alapítványa IWitness online oktatási platformjának használatában
rejlő pedagógiai lehetőségeket is.
A képzés tematikája: A Soá Alapítvány, a Vizuális Történelmi Archívum és az
interjúk bemutatása; Szociálpszichológiai és pedagógiai megfontolások; A
videóinterjúk használata: célok, lehetőségek; A videóinterjúk használata – sajátosságok, felelősségek; Tananyagok bemutatása, eddigi tapasztalatok, jó gyakorlatok; IWitness online oktatási platform; Reflexiók, programzárás
A képzésen való részvétel ingyenes, a résztvevők esetleges utazási költségeit
visszatérítjük, a képzés napjára étkezést biztosítunk.
Jelentkezés:
Jelentkezni az alábbi linken található adatlap kitöltésével és elküldésével lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1yn8fwdCbzk3CVtTCAK4LSol9BZ3tLmhFcRC
OjEbWsHM/viewform?c=0&w=1
További információ:
Zachor Alapítvány e-mail: zachor2007@gmail.com telefon: 061 3293190
USC Soá Alapítvány – Vizuális Történelmi és Oktatási Intézet
(http://sfi.usc.edu/international/hungarian ) célja, hogy a holokauszt és más népirtások túlélőivel és szemtanúival készült audiovizuális interjúkat aktív cselekvést
inspiráló oktatási anyagokká alakítsa. Az Intézet Vizuális Történelmi Archívumának gyűjteménye jelenleg mintegy 53.000, az eseményeket átélt és megélt
szemtanú visszaemlékezéséből áll. Az Intézet, melynek a Dél-kaliforniai Egyetem (University of Southern California) ad otthont, világszerte partnerekkel
együttműködve dolgozik tudományos kutatási programokon, hagyományos és
online oktatási anyagokat készít pedagógusok számára, valamint oktatási célból
hozzáférhetővé teszi a visszaemlékezéseket.
Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért (http://www.zachor.hu) civil
oktatási szervezet 2007 óta működik, és azzal a céllal alakult, hogy felhívja a
pedagógusok és a diákok figyelmét olyan társadalmi jelenségekre, mint a rasszizmus, az antiszemitizmus, az előítéletesség, illetve a zsidó kultúra és tradíció
ismeretének fontossága a zsidó közösségen belül és azon kívül is. Elsődleges
forrásokra támaszkodva, személyes történetekre építve kívánunk segítséget
nyújtani a holokauszt és más genocídiumok oktatásához, tolerancia-oktatáshoz,
valamint speciális oktatási programokkal segíteni a zsidóságról való ismeretek-
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hez való könnyebb és eredményesebb hozzáférést. Tananyagokat és oktatási
programokat fejlesztünk, tanárképzéseket tartunk holokauszt-oktatás, előítéletmentesség oktatása, zsidóságról, zsidó kultúráról való ismeretek átadása témájában.

Ujvári János diplomadíj-pályázat
a szellemitulajdon-védelemről
Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik
végéhez közeledő hallgatókat, hogy szakdolgozatuk, illetve diplomamunkájuk
témájának szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait feltérképezzék. A pályamű
írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi
jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A pályázat megírását a hivatal szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja. A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2014/15 tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.
A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2014. november 17.
Az elkészült pályázatok leadási határideje: 2015. március 3.
A pályázók négy kategóriában indulhatnak három díjért, melyek értéke 150,
125 és 100 ezer forint.
Bővebb információ és részletes pályázati kiírás elérhető az SZTNH honlapján:
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ujdp_palyazati_felhivas_2015_osz
_teljes_1.pdf

Velux ösztöndíjak
hátrányos helyzetű fiataloknak 2015-2017
Kedves tizedikes és tizenegyedikes diákok!
Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány támogatásával
két ösztöndíjat hirdet meg állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű
(LHH) kistérségben lakó, ill. roma származású diákok számára, kétéves
időtartamra.
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Az iskolákról és a nemzetközi érettségiről
Az 1962-ben alapított UWC-hálózat ma 14 iskolát tart fenn világszerte. Magyar
diákokat fogadtak már Walesben, Kanadában, Olaszországban, az Egyesült
Államokban, Hong Kongban, Indiában, Norvégiában, Costa Ricán, Szingapúrban, Hollandiában, Németországban és Örményországban.
Az iskolákba több mint 80 országból érkeznek érettségi előtt álló diákok, hogy
két évig együtt tanuljanak angol nyelven a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
és a kultúrák harmóniája jegyében. A kultúrák keveredése és az otthonitól eltérő
környezet nagymértékben formálják a diákok személyiségét, fejlesztik problémamegoldó készségüket, toleranciára, felelősségtudatra nevelik, továbbá fogékonnyá teszik őket a társadalmunkban jelen lévő globális problémákra. Végzett
diákjaink az itt szerzett tapasztalatok birtokában képessé válnak arra, hogy akár
nemzetközi környezetben is képviseljék a magyar kultúrát és tudományt.
A diákok két év alatt a Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate, IB)
programját végezhetik el. A Nemzetközi Érettségi Program a „teljes ember” nevelésére törekszik, így a megszokott tantárgyak teljesítése mellett sportfoglalkozásokon, kreatív tevékenységekben, illetve szociális vagy ökológiai jellegű önkéntes munkában való részvételt is elvár.
Az ösztöndíj juttatásai
Az ösztöndíj fedezi a tanulás, a szállás és a teljes ellátás költségeit, évi egyszeri oda-vissza utazás költségét, a zsebpénzt és a biztosítást, szükség esetén
a nyelvi előkészítést.
Kik pályázhatnak?
Ösztöndíjaink megpályázására jogosultak azok a 16-18 éves (2015. szeptember
1-jén 16. életévüket már, de a 19-et még be nem töltött) szakközépiskolai vagy
gimnáziumi képzésben résztvevő személyek, akik érettségi vizsgájukat 2016ban vagy 2017-ben tennék le, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
I. 1) magyar állampolgársággal rendelkeznek és középiskolai tanulmányaikat
magyarországi oktatási intézményben folytatják, vagy korábban legalább 5 iskolai tanévet magyarországi oktatási intézményben végeztek, vagy 2) nem magyar
állampolgárok, de az ösztöndíj beadásakor legalább három megkezdett tanéve
magyarországi oktatási intézményben tanulnak és magyarul beszélnek.
II. 1) állami gondozottak, és ezt gyámhatósági igazolásával bizonyítják, vagy
2) LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségben laknak (ezek listája elérhető
honlapunkon:
http://www.uwc.hu/hu/velux.html), és ezt lakcímkártyájuk fénymásolatával igazolják, vagy
3) a roma/cigány kisebbség tagjai, amiről írásos nyilatkozatot küldenek.
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A Velux alapítvány céljainak megfelelően a 2., ill. 3.pontban megjelölt csoportból
elsősorban olyan diákok jelentkezését várjuk, akik családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 000 forintot, beleértve a segélyeket és a vállalkozásokból vagy más forrásokból szerzett bevételeket. Az
egyesület fenntartja a jogot, hogy a válogatás későbbi szakaszában a különböző
jövedelmi forrásokról dokumentumokat kérjen, ill. az ösztöndíjra esélyes diákok
környezetével megismerkedjen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik elég nyitottnak és talpraesettnek érzik
magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak, valamint rátermettségüket tanulmányi eredményükkel, közösségi munkájukkal, iskolán kívül végzett tevékenységükkel bizonyítani
tudják.
Az angol nyelv legalább közepes szintű ismerete előny, de nem mindenképp
szükséges feltétel. Az UWC iskolák felkészültek az angolul kezdetben gyengébben beszélő diákok fogadására is.
Hogyan lehet pályázni?
A pályázással kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók az UWC Magyarország
honlapján: http://www.uwc.hu, illetve Facebook-oldalunkon:
http://facebook.com/uwc.hu
A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2015. január 7. szerda
éjfél
Kapcsolat, érdeklődés: veluxosztondij@uwc.hu
A Velux ösztöndíjra pályázó diákok párhuzamosan részt vehetnek az UWC
Magyarország általános ösztöndíj- pályázatán is. A két válogatás egymástól függetlenül zajlik.

Astellas-díj – Az év orvosa 2014 pályázat
– szakmai jelölők számára
Az Astellas Pharma, a MOTESZ, a Magyar Kórházszövetség és a hazai
orvosképző egyetemek együttműködésében meghirdetett Astellas-díj – Az
év orvosa 2014 pályázat részletes pályázati felhívása szakmai jelölők számára
1. A PÁLYÁZAT CÉLJA, HÁTTERE
Az Astellas Pharma, a MOTESZ, a Magyar Kórházszövetség és a hazai
orvosképző egyetemek az Astellas-díj – Az év orvosa pályázat elindításával
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és a kiemelkedő orvosi teljesítmények széleskörű elismerésével közösen kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai orvosok elismertsége és az orvosi hivatás
megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön. E cél érdekében közösen törekszenek arra, hogy az egészségügyben naponta megtapasztalható
pozitív történetek és a betegek gyógyulását szolgáló példaértékű orvos-beteg
kapcsolatok minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.
2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓI
A pályázat életre hívója az Astellas Pharma, amely immár nyolcadik esztendeje
vállal aktív szerepet a hazai egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülésének erősítése, azon belül pedig az orvosi és az egészségügyi szakdolgozói hivatás általános elismertségének javítása terén.
A magyar orvostársadalom legnagyobb, önkéntes tagságon alapuló szervezete,
a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 2011-ben
csatlakozott a kezdeményezéshez.
A szervezet jelenleg mintegy 130 tagegyesülettel rendelkezik, amelyen keresztül
közel 30 000 magyar orvossal, kutatóval és tudóssal áll kapcsolatban. A
MOTESZ szakmai aktivitásai révén számos szervezettel és intézménnyel működik együtt.
2013-tól a pályázat meghirdetőinek köre a Magyar Kórházszövetség részvételével bővült. A szervezet jelenlegi formájában 1970-ben alakult újra, a magyarországi kórházak érdekvédelmi szervezeteként.
Legfőbb feladata a közvetítés a kórházak és a döntéshozó szervek között (illetékes minisztérium, OEP, ÁNTSZ stb.), ezeken felül tudományos rendezvényeket
és tanulmányutakat szervez, illetve kapcsolatot ápol a külföldi társszervezetekkel. A Szövetség jelenleg mintegy 120 magyarországi fekvőbeteg-ellátó intézményt számlál tagjai között.
A pályázat szervezésében és lebonyolításában szintén 2013-tól szakmai vállal
aktív szerepet a hazai orvosi utánpótlás képzéséért felelős négy magyarországi
orvostudományi egyetem: a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ és a Szegedi
Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ.
A pályázat mögött álló szervezetek közös elkötelezettsége, szerepvállalása
garancia az Astellas-díj alapítói által kitűzött nemes célok elérésére, a kiváló teljesítmények társadalom és szakma előtti méltó és széleskörű elismerésére.
3. A PÁLYÁZAT FŐBB SZAKASZAI, HATÁRIDŐK
– Pályázat indítása: 2014. október 1.
– Szakmai jelöltállítás időszaka: 2014. október 1.-2015. február 20., 12:00 óra
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– A szakmai jelölések értékelése, döntősök kiválasztása:
2015. február 25.-március 2.
– A szakmai zsűri végső értékelése, döntés a díjazottakról: 2015. március 20.
Ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadás: 2015. március 20.
4. KIK JELÖLHETNEK ORVOSOKAT AZ ASTELLAS-DÍJRA?
A szakmai jelölések benyújtására a pályázat keretében a következők jogosultak: MOTESZ tagegyesületek, orvostársaságok vezetői, a járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények (kórházak, egyetemi klinikák, rendelőintézetek)
orvosszakmai vezetői, valamint az ezen intézményekben működő osztályok, profilok és egyéb szakmai részlegek vezetői. Ez utóbbi vonatkozásban amennyiben a jelölést nem közvetlenül az orvosszakmai vezető indítja,
a jelölés érvényességéhez annak írásbeli hozzájárulása feltétlen szükséges.
A pályázaton szakmai jelölésre jogosultak továbbá az egyéb gyógyító intézmények (pl. hospice házak, ápolási otthonok, mentőszolgálatok) vezetői, az országos és regionális szakfelügyelő főorvosok, a korábban szakmai vonalon Astellas-díjat nyert orvosok, valamint a hivatalosan bejegyzett, az egészségügy területén működő érdekvédelmi szakmai szervezetek
és az alapító okiratuk vagy alapszabályuk alapján kompetensnek tekinthető civil szervezetek. A szakmai felterjesztés szempontjait a Szakmai jelölési
lap tartalmazza.
Az Astellas-díj – Az év orvosa pályázat szakmai zsűrijének tagjai a pályázaton
jelölést nem kezdeményezhetnek. Azon intézmények/szervezetek esetében,
ahol a jelölésre jogosultak körébe a szakmai zsűri valamely tagja is beletartozik,
felterjesztést kizárólag a zsűri munkájában részt nem vevő, egyéb intézményi és
szakmai vezetők tehetnek.
Fontos leszögeznünk, hogy a pályázat nem életművek nemes megmérettetését, hanem a 2014-es esztendő során megtapasztalt, a betegek, kollégák
és a szakma által is elismert, különleges emberi és szakmai teljesítmények
elismerését célozza.
5. KIK JELÖLHETŐK AZ ASTELLAS-DÍJRA?
Jelölni bármely, Magyarországon igazolható módon legalább 5 éve folyamatos praxissal rendelkező, a hazai állami egészségügyi ellátás valamely
területén tevékenykedő orvost lehet.
Szakmai jelöléssel csak olyan orvos terjeszthető fel a díjra, aki a jelölés pillanatában aktív állományú, akinek napi tevékenysége a pályázati felhívás 6.
pontjában felsorolt tevékenységi területek valamelyikébe egyértelműen,
kétséget kizáróan besorolható. Fontos elvárás, hogy a jelölt orvos munkáját
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szakmai és társadalmi ismertség és elismertség övezze. Jelölni csak más
személyeket lehet, önjelölésre nincs lehetőség.
A pályázat nyertesei öt éven belül nem jelölhetők újra. A díjra nem jelölhető az
sem, aki a jelölést megelőző 5 esztendőben valamilyen szakmai, vagy egyéb
jellegű hivatalos elmarasztalásban, ill.
büntetésben részesült. Az a jelölt, aki a pályázat folyamán a pályázati felhívásban rögzített szabályok és előírások szándékos megkerülésével, kijátszásával
saját maga, vagy más számára tisztességtelen előnyt kovácsol, jelölt státuszát
azonnal elveszíti, a pályázatból pedig automatikusan kizárja magát.
6. MILYEN KATEGÓRIÁKBAN KEZDEMÉNYEZHETŐ SZAKMAI JELÖLÉS?
Szakmai jelölteket az alábbi hat tevékenységi terület-kategória szerint lehet állítani:
1. Alapellátás: Az alapellátás orvosok által művelt területei Magyarországon az
1997. évi CLIV. számú egészségügyi törvény 152. §-a értelmében a háziorvosi
és a házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás és az iskolaegészségügyi ellátás. Így ebben a kategóriában háziorvosokat, házi gyermekorvosokat, iskolaegészségügyi orvosokat, az
alapellátás területén tevékenykedő felnőtt és gyermek fogszakorvosokat, valamint foglalkozás-egészségügyi szakorvosokat lehet jelölni.
2. Orvosi diagnosztikai szakterületek: Ebben a kategóriában a diagnosztikai
szakterületen főtevékenységet végző szakorvosokat lehet jelölni, akik elsősorban az önálló és önmagában is sokrétű laboratóriumi-, képalkotó- és patológiai
diagnosztika területein tevékenykednek.
3. Sebészeti jellegű orvosi szakterületek: Ebben a kategóriában olyan szakorvosok jelölhetők, akik valamelyik sebészeti (az emberi testbe invazív, esetenként roncsoló, csonkoló technikákkal történő, gyógyító célú beavatkozással járó
terápiát alkalmazó) szakterületen tevékenykednek, életpályájuk során sebészeti
beavatkozásokat aktívan végző gyógyító orvosként.
4. Konzervatív orvosi szakterületek: Ebben a kategóriában olyan szakorvosok
jelölhetők, akik gyógyító tevékenységük során olyan kórismézési és gyógyító
beavatkozásokat alkalmaznak, amely nem jár az élő emberi testüregek, szervek
sebészi feltárásával és ehhez kapcsolódó egyéb beavatkozásokkal. Ezen szakterületek művelői elsősorban megelőzéssel, tanácsadással, gyógyszerek, különféle műszerek és orvosi eszközök, gépek alkalmazásával, különféle gyógymódok előírásával törekszenek beavatkozni a kórfolyamatokba. Itt veendők figyelembe például azok a szakemberek, akik kórismézési és gyógyítási céllal alkalmaznak eszközöket (endoszkópok), amelyekkel vagy természetes testnyílásokon keresztül, vagy az érpálya falán ejtett kis nyíláson át jutnak be az üreges
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szervekbe. Ide sorolhatók az idők folyamán a belgyógyászatból önállósult szakmák képviselői mellett például az intenzív terápiás, neurológus, pszichiáter
szakorvosok is.
5. Rehabilitáció és krónikus ellátás: Azokat a szakembereket lehet ebben a
kategóriában jelölni, akiknek napi orvosi tevékenységét a különböző szervrendszeri betegek egészségi állapotának stabilizálása, fenntartása, helyreállítása
jelenti. A hagyományos területek – mozgásszervi, légzőszervi, keringési, idegrendszeri vagy balesetek utáni krónikus ellátás és rehabilitáció (gyermek és
felnőtt) mellett újabb területek (pl. onkológiai rehabilitáció), a krónikus gondozási
tevékenység, a kómás betegek ellátása, az időskori krónikus ellátások, továbbá
az életvégi ellátás (hospice) művelői egyaránt a potenciális jelöltek körébe tartoznak.
6. Klinikai gyermekgyógyászat: Ebben a kategóriában olyan szakorvosok
jelölhetők, akik csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkeznek és
napi tevékenységük során a gyermekek kezelését, gyógyítását járó-, illetve a
fekvőbeteg-ellátás keretén belül a konzervatív, a sebészeti jellegű terápia, a
rehabilitáció, vagy a krónikus ellátás valamely területén végzik.
7. A JELÖLTÁLLÍTÁS FOLYAMATA
A szakmai jelölés a formai és tartalmi követelményeket egyaránt tartalmazó
Szakmai jelölési lap kitöltésével és beküldésével történik. A dokumentum a
pályázat weboldaláról tölthető le.
Alapellátás kategóriában jelölés kizárólag csak úgy nyújtható be, ha ahhoz a
Jelölő legalább egy egykori/jelenlegi beteg saját, 2014-ben történt kezelésének,
gyógyulásának megírt történetét csatolni tudja. Fontos, hogy a történeten keresztül a jelölendő orvos kezelés során tanúsított emberi és orvosi teljesítménye
részletesen bemutatásra kerüljön!
A Szervezők minden beérkezett jelölést e-mailben visszaigazolnak, a jelölés
ennek megtörténtével válik érvényessé! Amennyiben a jelölő a beküldött jelölésről 24 órán belül nem kap visszaigazolást, kérjük, jelezze azt az
evorvosa@astellasdij.hu e-mail címen, vagy az (1) 920-0620-as, vagy a (30)
298- 3364-es információs számok valamelyikén! Köszönjük! A jelölés tényéről a
jelölt orvos – a beérkezést követő 24 órán belül – értesítést kap. A jelölés akkor
válik érvényessé, ha a jelölt orvos vállalja a jelölést, írásos nyilatkozatban járul
hozzá nevének, szakterületének, valamint egyéb, személyes adatainak, bemutatkozásának pályázati weboldalon történő közzétételéhez. A jelölt orvosok a
pályázat weboldalán kerülnek bemutatásra.
A felhívás 3. pontjában rögzített határidőn túl beérkező jelölések semmilyen
körülmények között nem tekinthetők érvényesnek.
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8. ELŐZSŰRIZÉS – A SZAKMAI DÖNTŐSÖK KIVÁLASZTÁSA
A jelölési időszak lejártát követően a beérkezett felterjesztéseket a pályázat
szakmai zsűrije értékeli, majd minden kategóriában megnevezi azt a legfeljebb 3-3 jelöltet, akiket a szakmai döntőbe tovább kíván juttatni. A döntősök várható köre a 6 kategóriát figyelembe véve összesen 18 főből fog
állni.
9. A DÖNTŐS SZAKMAI JELÖLTEK MINŐSÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
Az 1. számú, Alapellátás kategóriában döntőbe jutott orvosok minősítése az
alábbiak szerint történik:
– A jelölő felterjesztésében a Szakmai jelölési lapon megfogalmazottak, továbbá a jelölttől bekért további pályázati dokumentumok alapján (szakmai önéletrajz, előadások és publikációk jegyzéke stb.)
– A jelölttől bekért és megkapott következő információk alapján:
o praxis létszáma
o mióta dolgozik ugyanabban a praxisban?
o a háziorvoslás mellett végzett orvosi tevékenység: ügyeletben részvétel, mentőszolgálat, szakfelügyelet
o a háziorvoslás mellett végzett egyéb közösségi tevékenység (önkormányzat,
klubvezetés, egészségnevelés stb.)
o orvosi oktatási tevékenység (egészségügyi szakközépiskola, főiskola, egyetemi oktatás, posztgraduális képzés stb.)
o továbbképzési, tudomány területén végzett tevékenység (előadás, könyv,
könyv részlet, szakcikk írás stb.)
– Alapellátás kategóriában jelölés kizárólag csak úgy nyújtható be, ha ahhoz a
Jelölő legalább egy egykori/jelenlegi beteg saját, 2014-ben történt kezelésének,
gyógyulásának megírt történetét csatolni tudja. Fontos, hogy a történeten keresztül a jelölendő orvos kezelés során tanúsított emberi és orvosi teljesítménye
részletesen bemutatásra kerüljön!
– A felterjesztéshez nem kötelező, de a jelölés értékét nagyban növeli, ha a
dokumentációhoz a jelölt által megnevezett legalább egy idősebb kolléga
(mester) és egy fiatalabb kolléga (tanítvány) méltatása is csatolásra kerül.
A 2-6. kategóriában döntőbe jutott orvosok teljesítményének társadalmi,
szakmai és emberi szempontú minősítése az alábbiak szerint zajlik:
– A jelölő felterjesztésében a Szakmai jelölési lapon megfogalmazottak, továbbá a jelölttől bekért további pályázati dokumentumok alapján (szakmai önéletrajz, előadások és publikációk jegyzéke stb.)
A felterjesztéshez nem kötelező, de a jelölés értékét nagyban növeli, ha a
dokumentációhoz az alábbiak csatolásra kerülnek:
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– Amennyiben a jelölést nem a foglalkoztató intézmény kezdeményezte, akkor
az intézmény orvosszakmai vezetőjének rövid méltatása.
– A jelölt orvossal azonos, vagy az intézményi hierarchiában felette dolgozó
kollégák véleménye, értékelése.
– A jelölt által megnevezett idősebb kolléga (mester) és egy fiatalabb kolléga
(tanítvány) méltatása.
– A jelölt orvos szakterülete szerinti orvostársaság vezetőjének értékelése.
10. A ZSŰRI ZÁRÓ ÉRTÉKELÉSE, DÖNTÉS A SZAKMAI KATEGÓRIÁK
LEGJOBBJAIRÓL
A szakmai vonalon döntőbe jutott orvosok minősítése alapján az egyes pályázati
kategóriák legjobbjainak személyéről a Zsűri a díjátadás napján titkos szavazással, szavazategyenlőség esetén pedig konszenzussal dönt.
11. ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÓ
A pályázat szakmai területen legjobbnak bizonyult jelöltjei a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egykori hallgatója által készített Astellas-díjat és az elismerő
oklevelet 2015. március 20-án, az Astellas Díjátadó Gála keretében, impozáns körülmények között vehetik át. A díjazottak a későbbiekben jogosultak „Az
év orvosa 2014” cím viselésére.
http://evorvosa.astellasdij.hu

Másokról szól
Idén negyedik alkalommal indítjuk útjára „Másokról szól” társadalmi felelősségvállalási pályázatunkat.
Elsődleges célunk, hogy közösen megmutassuk a társadalmi felelősségvállalásról nem elég beszélni, hanem cselekvésre is szükség van. Szeretnénk felhívni a
hallgatók figyelmét a társadalmi felelősségvállalás fontosságára, valamint lehetőséget biztosítani a témakörben aktív hallgatók számára egy általuk kidolgozott
társadalmi felelősségvállalási projekt gyakorlati megvalósítására.
Örömmel készültünk az idei projektre is, arra törekedve, hogy minél több hallgató kapjon kedvet bekapcsolódni a jó ügyek támogatásának kitalálásába és megvalósításába. A korábbi évekhez hasonlóan kollégáink mentorként segítik a csapatokat. Ami viszont változott: egyszerűsítettük a jelentkezési felületet és kialakítottunk egy „Társuló” platformot is a segítségre váró szervezetek, és a csapattagokat kereső leendő pályázók számára.
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Tegyünk együtt jót idén is! A neves zsűri és a magam nevében is mondhatom:
izgatottan várjuk az ötleteket és a lelkes csapatokat, évek óta örömteli időszak
és „feladat” számunkra a projektben való részvétel.
A pályázat szakaszai
1. Határidő
A pályázat leadásának határideje 2014. november 7. 18.00 óra.
2. Jelentkezés. Egy űrlap kitöltésével adhatjátok le a pályázatotokat.
3. Társuló
Ha van egy jó ötleted, de még nincs csapatod, vagy szeretnél valamit tenni a
környezetedért, de még nincs ötleted, akkor itt a lehetőség, hogy rátalálj másokra, akiket hasonló célok motiválnak.
4. Előzsűrizés. A beérkezett pályázatokat főiskolai és egyetemi tanárok közreműködésével előzsűrizzük, és 2014. november 10-én kihirdetjük a legjobb 1012 csapatot, akiket meghívunk a döntőbe.
5. Közönségszavazás
A döntőre való felkészüléssel párhuzamosan a Facebook oldalunkon a „közönség” is szavazhat a számára legszimpatikusabb pályázatokra, ezért
fontos, hogy a leadott projekt „fantázianeve” és a vezetői összefoglalója minél
inkább vonzó és könnyen átlátható legyen bárki számára.
6. Döntő
A döntő 2014. december 2-án kerül megrendezésre a PwC irodában.
7. Projekt megvalósulása
A legjobb csapatok 2015. első félévében valósítják meg a nyertes projekteket.
Jelentkezés.
Töltsd ki a jelentkezési űrlapot, és küldd el a masokrol.szol@hu.pwc.com e-mail
címre, legkésőbb 2014. november 7. 18.00 óráig.
Kapcsolat: Fruzsina Joó, verseny koordinátor, Tel.: +36 30 958 3839
Simon Katalin, PR-menedzser
Tel.: +36 1 461 9755, Fax: +36 1 461 9101,
http://www.pwc.com/hu/hu/masokrol-szol

Menjek, vagy maradjak?
A Kepesita Collection Kepesitacollection.com pályázata.
Olyan kortárs művészeti alkotásokat várunk bármilyen médiumban – festmény,
grafika, szobor, installáció, fotó, film, multimédia stb., – amik a 'Menjek, vagy
maradjak?' témakörét járják körül.
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Utazások alatt folyamatosan felmerülő dilemma az, hogy hol, miért és meddig
maradunk egy bizonyos helyen. Mit jelent számunkra egy bizonyos helyszín,
mikor állunk tovább és miért, milyen érzésekkel távozunk? Mik a búcsú mozgatórugói, milyen érzésekkel tekintünk egy új, ismerős vagy ismeretlen helyhez
kapcsolódó jövőbe?
Ezek a kérdések nem csak az utazás, hanem életünk során, életszakaszok és
korszakváltások kapcsán is felmerülnek. Ma Európában, beleértve Magyarországot is, a ’menjek vagy maradjak?’ különösen a fiatalabb generáció életében
akkut kérdés. A pályázat témája tehát tágan értelmezhető, de fontos, hogy a
pályázó művek kapcsolódjanak ehhez a dilemmához.
A támogatásra szánt összeg: 400 000 HUF.
Pályázó személyek: 35 év alatti magyar kortárs képzőművészek
Beküldési, határidő: 2014. november 16, vasárnap.
Az összes anyagot elektronikusan/ e-mailben egy pdf-ben várjuk
a collection@kepesita.org email címre.
A pályázat anyaga:
– önéletrajz
– portfólió
– a pályázó anyag dokumentációja, leírása
– ár/költségvetés (mi tartozik pontosan a megvásárlásra kínált alkotás(ok)hoz,
pl. 1db xcm x ycm olaj vászon festmény, 5 db xcm x ycm számozott litográfia
sorozat stb.)
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó mű „dobogós” szelekciója esetén az anyag
feltölthető-e vagy sem a Kepesita Collection blogjára.
Hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elbírálni. Kérjük, készüljetek fel
arra, hogy az első 10-be bekerült anyagokat élőben bírálja el a zsűri, tehát a
műtárgyak – ideális esetben a művész által – személyes bemutatásra kerülnek
egy később megadott címen.
A pályázati anyagot szakmai zsűri értékeli. A nyertes pályázatot a
kepesitacollection.com blogra töltjük fel december 1-jén. További információk:
http://www.kepesitacollection.com

Plakát a X. Balassi-fesztiválhoz
A több évezredes múltban gyökerező mai magyar műveltség szerelmeseinek,
az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint
napi Balassi-fesztivál – az európai életérzés ünnepe. Az Európai Balassi-kultusz
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központja, a http://www.balassi.eu pályázatot hirdet tehetséges magyar képzőművészeknek a X. Bálint napi Balassi-fesztivál plakátjának megtervezésére.
A fesztivál alcíme ez alkalommal: Balassi, az édes haza versbe foglalója.
Én édes hazámból való kimentemben,/ Szent Mihály nap előtt való harmad hétben,/
Az másfélezerben és nyolcvankilencben – adja meg a versírás keltezését, egyben hazaszeretetét is fénybe foglalva Animum ingratitudinea matae maerentem
ipsemet solatur című művében a költő. A honszeretet poétájának felidézéséért a
2015. február 13-án, 14-én és 15-én – pénteken, szombaton és vasárnap – sorra kerülő zenés irodalmi esteken azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a magyar szülőföldhöz való ragaszkodásáról ír. A X.
Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó
rendezvény megszervezésére. 2014-ben a fesztivál a költő műveiből a Teremtőre utaló versrészleteket állítja az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe.
A pályaműnek tartalmaznia kell a következő szöveget:
Balassi, az édes haza versbe foglalója
X. Bálint napi Balassi-fesztivál
Európa, 2015. február 13-14-15.
A XIX. Balassi Bálint-emlékkard átadása
http://www.balassi.eu
Emellett helyet kell hagyni a plakáton mintegy húsz városnévnek: a rendezvénypályázaton résztvevőknek: e települések neve garamond betűtípussal kerül
utólag a plakátra.
A pályaművet 2014. december 30-áig kell – 1 MB-nál kisebb méretben – a
preshaztarsasag@gmail.com címre eljuttatni. A legjobbnak talált plakátot a
http://www.balassi.eu honlap bemutatja a világhálón: az lesz a fesztivál hivatalos
plakátja. Emellett a művész és családtagjai meghívóleveket kapnak a Bálint napi
Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XIX. alkalommal történő átadására.
Figyelem, fontos kitétel. Ez a pályázat nem jár pénzmozgással. Az utazás és a
Budapesten tartózkodás költségeit maga a pályázó viseli, ehhez támogatást
nem kap; a rendezvényen – amelyen ez a pályázat nem kerül szóba – a közönség soraiban foglal helyet. A kardátadás után találkozhat kiemelkedő magyar
irodalmárokkal, zeneművészekkel, alkotó értelmiségiekkel.
http://www.balassi.eu/Festival.htm
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Fenntartható városi kert rajzpályázat
3–7 és 8–14 éveseknek
Rajzoljátok le hogyan képzelitek el a fenntartható városi kertet. Hogy mitől fenntartható egy városi kert? Megtaláljátok a Fenntartható városi kertészkedés gyerekeknek cikkben.
Beküldési határidő: 2014. november 17.,
A rajzokat e-mailen a szamocatanoda@gmail.com címre, vagy postai úton, a
Szamóca Kiskertész Tanoda címére (1213 Budapest Retyezáti u. 8.) várjuk. A
pályázati anyagon kérjük feltüntetni a nevet, kort, lakcímet, e-mail címet. A pályamű bármilyen technikával készülhet, A4-es méretben.
Közönségszavazás:
A beérkezett pályaműveket szavazásra bocsátjuk Facebook-oldalunkon. Ezekre
2014. november 19-től december 5-ig lehet szavazni, és a díj odaítélése ezen
szavazatok alapján történik. A beküldéssel a pályázó/szülő hozzájárul, hogy a
pályaművet (nevével együtt) a Szamóca Kiskertész Tanoda feltöltse Facebookoldalára és a weboldalára.
Eredményhirdetés: 2014. december 6.
Az eredményről a pályázókat e-mailben értesítjük, és kihirdetjük a Szamóca
Kiskertész Tanoda webes felületein.
Mindkét kategóriában (3-7 évesek és 8-14 évesek) hirdetünk nyertest.
I. Díj: Szamóca Kiskertész kötény és 3 alkalmas Szamóca Kiskertész Klub bérlet
II. Díj:3 alkalmas Szamóca Kiskertész Klub bérlet
III. Díj: Szamóca Kiskertész Klub belépőjegy
http://www.gyerekkertesz.hu

XXI. Országos József Attila
Mese-, Vers- és Novellaíró pályázat
Kiíró: szombathelyi Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
A pályázaton minden magyarországi és határainkon túl élő, magyar nyelvet beszélő, általános és középiskolás gyermek és fiatal részt vehet a következő kategóriákban:
I. kategória: 1-4. osztályos diákok részére: I./A mese
Alsó tagozatos I./B vers
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II. kategória: 5-8. osztályos diákok részére: II./A mese
Felső tagozatos II./B vers
II./C novella
III. kategória: 9-12. osztályos diákok részére: III/A mese
Középiskolás III/B vers
III/C novella
Kérjük, hogy a beküldött pályaműveken csak a JELIGE (pl.:PAPRIKA) és a KATEGÓRIA (pl.: I/A alsó tagozatos mese ) megjelölése szerepeljen. Minden pályázó mellékeljen a munkája mellé – lezárt borítékban – egy ADATLAPOT, amelyen feltünteti a következő adatokat: név, életkor, lakcím, telefonszám, e-mail
cím, iskolája neve, címe, osztálya, pályaművének kategóriája, címe, jeligéje.
(Pl.: Nagy Balázs, 9 éves, Kőszeg, Kossuth u. 4. Tel.: 323-453;
nagybalázs@gmail.com; Kőszegi Általános Iskola, Kőszeg, Gyöngyös u. 12.; 3.
osztályos; Jelige és kategória: Paprika I/A, a mű címe: Árva madár)
A pályaművek témája kötetlen.
Terjedelem: legfeljebb 3 gépelt oldal (10 – 12-es betűméret), amelyet kérünk 7
példányban postai úton beküldeni. Az ennél hosszabb terjedelmű művek nem
vesznek részt a versenyben!
Kérjük, hogy a pályázók e-mailben is juttassák el a következő címre pályázatukat és adatlapjukat:
jozsefapalyazat@gmail.com.
Az egyes kategóriák legjobb alkotásait értékes díjakkal jutalmazzuk, és önálló
kötetben is megjelentetjük.
Nagyobb borítékban természetesen több mű, ill. több pályázó alkotása, alkotásai
is beküldhetők.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésének és a legértékesebb műveket tartalmazó gyermekantológia könyvbemutatójának tervezett időpontja:
2015. április 10.
A pályázat postára adásának határideje: 2015. január 12.
Cím: Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Iskolai Könyvtára
9700 Szombathely, Simon I. u. 4.
Tel.: 94/509-591/204. mellék
E-mail: omkkonyvtar@gmail.com
http://omk.nyugat.hu
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Téli néphagyományok játékosan
Óvodában/Iskolában
Kiíró: Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület fennállása óta több száz fesztiválon szórakoztatta a résztvevőket népi és történelmi
játékokkal. A Népi Játékok Fesztiválja Óvodában/Iskolában és a Népi Játékok
Rendezvényekre program is nagy sikernek örvend. Most ezt a programot kiegészítettük az évszakoknak megfelelő népszokások bemutatásával bábjáték, kézműves foglalkozás segítségével. A régi népi játékoknak is egy kicsit téli arculatot
adtunk. A tevékenységeket úgy válogattuk össze, hogy azok beltéren is jól működjenek. Azért a legkedveltebb nagyméretű játékokat sem hagytuk ki, a kézzel
hajtott körhintát, a Mikulásszánná alakított Sárkányűzőt stb., melyeket egy kinti
helyszínen, vagy egy nagyobb teremben tudjuk használni. Két téli programot
állítottunk össze egyet november – decemberi szokásokkal, egyet január – február – márciusiakkal. Az elsőbe beleépítettük a névnapok jellegzetességeit (Márton, András, Katalin, Miklós, Luca) és az ünnepek hangulatát (Advent, Mikulás,
Karácsony). A második program a Farsang jegyében készült, busójárással, kiszebábbal, de nem feledkezünk el a vízkeresztről, a Balázsolásról, a
Gergelyjárásról stb. ről sem.
A pályázat célja: a régi magyar hagyományok, szokások, játékos formájában
bemutatni, feleleveníteni, belopni az emberek tudatába. Ezekről pozitív élményekhez juttatni a számítógépes világunk gyermekeit, felnőtteit. Megmutatni azt,
hogy őseink szórakozása, játékai ugyanolyan örömöt, jó hangulatot biztosítanak
most is, mint annak idején elődeinknek.
Támogatottak köre:
– óvodák, iskolák, bölcsődék, családi napközik Magyarországról, és a Történelmi Magyarország egész területéről
– illetve civil szervezetek, társadalmi szervezetek, önkormányzatok, művelődési
házak és központok, közhasznú tevékenységet végző cégek ha zártkörű rendezvényt szerveznek (előre tudják a résztvevők létszámát, pontos adatait) Magyarország, és a Történelmi Magyarország egész területén
– cégek, zártkörű rendezvény szervezésénél (előre tudják a résztvevők létszámát, pontos adatait) Magyarország, és a Történelmi Magyarország egész területén.
A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által szervezett rendezvényre az egyesületek tulajdonában lévő népi, történelmi és logikai játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk. Ezeket úgy válogattuk össze, hogy a téli népszokásokat, hagyományo-
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kat játékos formában ismerjék meg az érdeklődök. Különböző játék-összeállításból lehet választani. A program kültéren és nagyobb helyiségben, beltéren is
alkalmazható. Vannak köztük ma is élő ismert szokások, és lassan feledésbe
merülők is. Versenyeket, kézműves játszóházat szervezünk, és előadunk egy
interaktív mesejátékot, amely népi hagyományok és magyar mondák felhasználásával íródott.
Támogatási időszak: 2014. november 1. és 2015. március 31. között megrendezésre kerülő rendezvények.
A résztvevők életkora, összetétele: a játszótér egy időben 60-120 óvodás
befogadására alkalmas vagy 60-140 iskolások esetében. Magasabb gyereklétszám esetén 2 programot tartunk ugyanazon helyszínen, ugyanazon a napon
különböző időpontban. A programot 2-14 év közötti gyerekeknek ajánljuk. A
program kicsit más az óvodások és az iskolások számára. A mesejátékban is
vannak változások, a kézműves műhelyben más tárgyakat készítenek, a játékok
összetétele is korosztálynak megfelelően van igazítva.
A program kellékei: 80 db játék
– kézzel hajtott fakörhinta (csak az óvodákban a 25 kg-os súlyhatár miatt)
– interaktív MESEJÁTÉK a téli hagyományok jegyében (alakoskodás, az aktuális ünnepnek megfelelően, a résztvevők bevonásával,interaktív bábjáték mondáink felhasználásával, ismerkedés régi hangszerekkel, ezek kipróbálása énektanulással). Időtartama: 30 perc.
– FONÓ – kézműves játszóház (felelevenítjük a parasztok téli tevékenységeit,
szokásait, megismerkedünk eszközeikkel és használjuk is azokat. Kukoricafosztás, morzsolás, tárgyak készítése csuhéból, csutkából)
– 30 féle népi játék a téli hagyományok jegyében: jeles napokhoz kötődő játékok
(decemberben): Luca szék készítés, boszorkányles, libatömés, csirke söprűzés,
sólyomreptetés; decemberi szimbólumokat felhasználó játékok: Mikulás szán,
Mikulás puttony, koszorú készítő, ; és egyéb, beltéren is használható népi játék:
vadászat, hordólovaglás, patkódobó, horgászat, egéretető, kirakó, bárányka
legeltető, halacska szemező, szarvasűző, mocsárjáró, Toldi erőpróba, rovásírás
memori, karikázó, tandemsík, mini gólyaláb, bohóc kalapács, koronázó, mérleg,
egyensúlyozó, óriás ördöglakat, pillangó, pulicsalogató, mesefa,
– 50 db asztali logikai fajáték
Területigény: kb. 400 m2
Eszközigény:asztalok székekés áram a kézműves foglalkozáshoz és az asztali
logikai fajátékokhoz.
Az összeszerelés 2 órát vesz igénybe, a szétszerelés 1 órát.
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A rendezvény összköltsége: 745 000 Ft, mely a következő költségekből tevődik össze: az animátorok tiszteletdíja, regisztrációs lapok, díjak: égetett fa érmek- kézműves termék, (melyek értéke 500/db, ez előállítási költségeit számoltuk. 250 Ft/db), alapanyagok, amortizációs költségez, szervezési, lebonyolítási
költségek, az eszközök össze és szétszerelési költségei, az eszközök bérleti
díja.
Önrész: 700 Ft/gyerek (min 60 résztvevő). Ez az összeg a következő költségeket tartalmazza: az alapanyagokat, a díjakat (minden gyermek ajándékot kap,
egy fába égetett érmet, nemzeti színű szalagra fűzve), a diplomákat, plakátokat,
az animátorok tiszteletdíját.
A rendezvényre meghívhatják a szülőket, rokonokat is, a 14 év feletti vendégek
és a pedagógusok ingyen vehetnek részt a rendezvényen. A 2 és 14 év közötti
meghívott gyerekek számára érvényes a 700 Ft/gyerek önrész.
–110 fő feletti létszám esetén az önrész mértéke 650 Ft/gyerek.
–180 fő felett 600 Ft/gyerek
– Több intézmény összefogva is nyújthat be pályázatot (minden intézmény adatait kérnénk feltüntetni). Ha egy közös helyszínt jelölnek meg és a közös gyereklétszám meghaladja a 120 főnél több, két rendezvényt tartunk ugyanazon a napon különböző időpontban.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
Szállítási költség: az egyesület székhelyétől (Jászkarajenő) számítva, 50 kmen belül ingyenes (a Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú
Egyesület és a Népi Játékokért Közhasznú Egyesület állja a költségeket), a
távolabb lévő helyszínek esetében az első 50 km-t szintén a Magor Magyarjai
Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület és a Népi Játékokért Közhasznú Egyesület állja, ezen felüli távolság a pályázó költsége, mely 70 Ft/km
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot a Pályázati Formanyomtatvány I. dokumentum kitöltésével lehet, a nyilatkozat aláírásával
A nyilatkozatot postai úton kell elküldeni a Magor Magyarjai Hagyományőrző
Egyesület címére:
2746 Jászkarajenő, Ady E. 95.
A pályázati formanyomtatványt e-mailben: magor.magyarjai@freemail.hu címre
kell elküldeni.
A pályázat benyújtása folyamatos:
minden hónap 12.-ig beérkezett pályázatokat, az adott hónapban elbíráljuk és
kiértesítjük. Sürgős esetben, egy indoklást kérünk e-mailben és akkor 5 napon
belül válaszolunk rá.
Elbírálás: Minden hónap 17. napján.
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Értesítés: Az elbírálástól számítva 10 napon belül e-mailben.
Szerződéskötés: a támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák,
nyertes pályázók számára a a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Érdeklődi lehet: e-mailben a magor.magyarjai@freemail.hu címen vagy telefonon az egyesület alelnökénél: Lőrincz Teréz, telefonszám: 06 70 615 6275.
Bővebb információ a Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú
Egyesület honlapján található: http://www.fakorhinta.gportal.hu (képek, videók a
játékokról és a már lezajlott rendezvényekről, értékelések, tudnivalók stb.

Téli néphagyományok játékosan
Rendezvényekre
Kiíró: Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület fennállása óta több száz fesztiválon szórakoztatta a résztvevőket népi és történelmi
játékokkal. A Népi Játékok Fesztiválja Óvodában/Iskolában és a Népi Játékok
Rendezvényekre program is nagy sikernek örvend. Most ezt a programot kiegészítettük az évszakoknak megfelelő népszokások bemutatásával bábjáték, kézműves foglalkozás segítségével. A régi népi játékoknak is egy kicsit téli arculatot
adtunk. A tevékenységeket úgy válogattuk össze, hogy azok beltéren is jól működjenek. Azért a legkedveltebb nagyméretű játékokat sem hagytuk ki, a kézzel
hajtott körhintát, a Mikulásszánná alakított Sárkányűzőt stb., melyeket egy kinti
helyszínen, vagy egy nagyobb teremben tudjuk használni. Két téli programot
állítottunk össze egyet november – decemberi szokásokkal, egyet január – február – márciusiakkal. Az elsőbe beleépítettük a névnapok jellegzetességeit (Márton, András, Katalin, Miklós, Luca) és az ünnepek hangulatát (Advent, Mikulás,
Karácsony). A második program a Farsang jegyében készült, busójárással, kiszebábbal, de nem feledkezünk el a vízkeresztről, a Balázsolásról, a
Gergelyjárásról stb.-ről sem.
A pályázat célja: a régi magyar hagyományok, szokások, játékos formájában
bemutatni, feleleveníteni, belopni az emberek tudatába. Ezekről pozitív élményekhez juttatni a számítógépes világunk gyermekeit, felnőtteit. Megmutatni azt,
hogy őseink szórakozása, játékai ugyanolyan örömöt, jó hangulatot biztosítanak
most is, mint annak idején elődeinknek.
A támogatottak köre: önkormányzatok, művelődési házak és központok, cégek, társadalmi- és civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok,
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hagyományőrző rendezvényeket szervező cégek, vállalkozók Magyarországról
és a határokon túlról, magyarok által lakott településekről
A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által szervezett rendezvényre az egyesületek tulajdonában lévő népi, történelmi és logikai játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk. Ezeket úgy válogattuk össze, hogy a téli népszokásokat, hagyományokat játékos formában ismerjék meg az érdeklődök. Különböző játékösszeállításból lehet választani. A program kültéren és nagyobb helyiségben,
beltéren is alkalmazható. Vannak köztük ma is élő ismert szokások, és lassan
feledésbe merülők is. Versenyeket, kézműves játszóházat szervezünk, és előadunk egy interaktív mesejátékot, amely népi hagyományok és magyar mondák
felhasználásával íródott.
A program lebonyolítása: minden résztvevő kap egy regisztrációs lapot, melyre a játékok kipróbálása után pecséteket gyűjthet. Ha minden játékot kipróbált
jutalmul kap egy égetett faérmet. A program időtartama: kb. 4-6 óra (hosszabbra
is igényelhető, az önrésznél leírt feltételekkel).
Támogatási időszak: 2014. november 1. és 2015. március 31. között megrendezésre kerülő rendezvények
Játékösszeállítások:
a) Téli néphagyományok játékosan rendezvényekre – NJT (30 féle népi játék
a téli hagyományok jegyében + kézzel hajtott fakörhinta + 50 db asztali logikai
fajáték+ FONÓ – kézműves játszóház + interaktív MESEJÁTÉK a téli hagyományok jegyében)
b) Téli néphagyományok játékosan rendezvényekre – KJT (30 féle népi játékok a téli hagyományok jegyében + kézzel hajtott fakörhinta)
c) Téli néphagyományok játékosan rendezvényekre- FKJ (20 féle népi játékok a téli hagyományok jegyében + FONÓ – kézműves játszóház)
Részletek:
a) Téli néphagyományok játékosan rendezvényekre NJT (30 féle népi játék a
téli hagyományok jegyében + kézzel hajtott fakörhinta + 50 db asztali logikai
fajáték+ FONÓ – kézműves játszóház + interaktív MESEJÁTÉK a téli hagyományok jegyében)
A pályázat kódja: NJT
A program kellékei: 80 db játék
– kézzel hajtott fakörhinta
– interaktív MESEJÁTÉK a téli hagyományok jegyében (alakoskodás, az aktuális ünnepnek megfelelően, a résztvevők bevonásával,interaktív bábjáték mondáink felhasználásával, ismerkedés régi hangszerekkel, ezek kipróbálása énektanulással). Időtartama: 30 perc.
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– FONÓ – kézműves játszóház (felelevenítjük a parasztok téli tevékenységeit,
szokásait, megismerkedünk eszközeikkel és használjuk is azokat. Kukoricafosztás, morzsolás, tárgyak készítése csuhéból, csutkából)
– 30 féle népi játék a téli hagyományok jegyében: jeles napokhoz kötődő játékok
(decemberben): Luca szék készítés, boszorkányles, libatömés, csirkecsöpűzés,
sólyomreptetés; decemberi szimbólumokat felhasználó játékok: Mikulás szán,
Mikulás puttony, koszorú készítő, busóálarc; és egyéb, beltéren is használható
népi játék: vadászat, hordólovaglás, patkódobó, horgászat, egéretető, kirakó,
bárányka legeltető, halacska szemező, szarvasűző, mocsárjáró, Toldi erőpróba,
rovásírás memori, karikázó, tandemsík, mini gólyaláb, bohóc kalapács, koronázó, mérleg, egyensúlyozó, óriás ördöglakat, pillangó, pulicsalogató, mesefa,
– 50 db asztali logikai fajáték
Területigény: kb. 400 m2
Eszközigény:asztalok székekés áram a kézműves foglalkozáshoz és az asztali
logikai fajátékokhoz.
Az összeszerelés 2 órát vesz igénybe, a szétszerelés 1 órát.
A rendezvény összköltsége: 745 000 Ft, mely a következő költségekből tevődik össze: az animátorok tiszteletdíja, regisztrációs lapok, díjak: égetett fa érmek- kézműves termék, (melyek értéke 500/db, ez előállítási költségeit számoltuk. 250 Ft/db), alapanyagok, amortizációs költségez, szervezési, lebonyolítási
költségek, az eszközök össze és szétszerelési költségei, az eszközök bérleti
díja.
Önrész: 145 000 Ft (Ez az összeg tartalmazza a bérleti díjon kívül felmerülő
egyéb költségeket: az alapanyagok, a díjak: égetett fa érmek- kézműves termék,
(melyek értéke 500/db, ez előállítási költségeit számoltuk. 250 Ft/db), a diplomák, regisztrációs lapok, amortizáció, szervezési, lebonyolítási költségek, a
játékmesterek tiszteletdíját.
Ha több mint 6 órára szeretnék igénybe venni a játszóteret +10% óránként az
önrész.
b) Téli néphagyományok játékosan rendezvényekre – KJT (30 féle népi játékok
a téli hagyományok jegyében + kézzel hajtott fakörhinta)
A pályázat kódja: KJT
A program kellékei: 30 féle népi játék a téli hagyományok jegyében: jeles napokhoz kötődő játékok (decemberben): Luca szék készítés, boszorkányles, libatömés, csirkecsöpűzés, sólyomreptetés; decemberi szimbólumokat felhasználó
játékok: Mikulás szán, Mikulás puttony, koszorú készítő, busóálarc; és egyéb,
beltéren is használható népi játék: vadászat, hordólovaglás, patkódobó, horgászat, egéretető, kirakó, bárányka legeltető, halacska szemező, szarvasűző, mo-
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csárjáró, Toldi erőpróba, rovásírás memori, karikázó, tandemsík, mini gólyaláb,
bohóc kalapács, koronázó, mérleg, egyensúlyozó, óriás ördöglakat, pillangó,
pulicsalogató, mesefa,
– FONÓ – kézműves játszóház (felelevenítjük a parasztok téli tevékenységeit,
szokásait, megismerkedünk eszközeikkel és használjuk is azokat. Kukoricafosztás, morzsolás, tárgyak készítése csuhéból, csutkából)
Területigény: kb. 200 m2
Eszközigény : asztalok székekés áram a kézműves foglalkozáshoz és az asztali logikai fajátékokhoz.
Az összeszerelés 2 órát vesz igénybe, a szétszerelés 1 órát
A program lebonyolítása: minden résztvevő kap egy regisztrációs lapot, melyre a játékok kipróbálása után pecséteket gyűjthet. Ha minden játékot kipróbált
jutalmul kap egy égetett faérmet.
A rendezvény összköltsége: 425 000 Ft, mely a következő költségekből tevődik össze: a játékmesterek tiszteletdíja, regisztrációs lapok, díjak: égetett fa érmek- kézműves termék, (melyek értéke 500/db, ez előállítási költségeit számoltuk. 250 Ft/db), alapanyagok, amortizációs költségez, szervezési, lebonyolítási
költségek, az eszközök össze és szétszerelési költségei, a játékok bérleti díja.
Önrész: 125 000 Ft Ez az összeg tartalmazza a bérleti díjon kívül felmerülő
egyéb költséget: az alapanyagok, a díjak: égetett fa érmek- kézműves termék,
(melyek értéke 500/db, ez előállítási költségeit számoltuk. 250 Ft/db), a diplomák, regisztrációs lapok, amortizáció, szervezési, lebonyolítási költségek, a
játékmesterek tiszteletdíját.
Ha több mint 6 órára szeretnék igénybe venni a játszóteret +10% óránként az
önrész.
c) Téli néphagyományok játékosan rendezvényekre- FKJ (20 féle népi játékok a téli hagyományok jegyében + FONÓ – kézműves játszóház)
A pályázat kódja: FKJ
A program kellékei: 20 féle népi játék a téli hagyományok jegyében: jeles napokhoz kötődő játékok (decemberben): Luca szék készítés, libatömés,
csirkecsöpűzés, sólyomreptetés; decemberi szimbólumokat felhasználó játékok:
Mikulás puttony, koszorú készítő; és egyéb, beltéren is használható népi játék:
szarvasűző, hordólovaglás, horgászat, egéretető, kirakó, bárányka legeltető,
halacska szemező, mocsárjáró, rovásírás memori, egyensúlyozó, óriás ördöglakat, pillangó, pulicsalogató, mesefa.
Ez a csomag olyan játékokat tartalmaz, amelyek nem túl nagy helyigényűek, így
kisebb helységekben is megtartható a program.
Területigény: kb. 100 m2
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Eszközigény:asztalok székekés áram a kézműves foglalkozáshoz
Az összeszerelés 1 órát vesz igénybe, a szétszerelés 40 perc
A rendezvény összköltsége: 345 000 Ft, mely a következő költségekből tevődik össze: a játékmesterek tiszteletdíja, regisztrációs lapok, díjak: égetett fa érmek- kézműves termék, (melyek értéke 500/db, ez előállítási költségeit számoltuk. 250 Ft/db), alapanyagok, amortizációs költségez, szervezési, lebonyolítási
költségek, az eszközök össze és szétszerelési költségei, a játékok bérleti díja.
Önrész: 75 000 Ft Ez az összeg tartalmazza a bérleti díjon kívül felmerülő
egyéb költséget: az alapanyagok, a díjak: égetett fa érmek- kézműves termék,
(melyek értéke 500/db, ez előállítási költségeit számoltuk. 250 Ft/db), a diplomák, regisztrációs lapok, amortizáció, szervezési, lebonyolítási költségek, a
játékmesterek tiszteletdíját.
Ha több mint 6 órára szeretnék igénybe venni a játszóteret +10% óránként az
önrész.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
Szállítási költség: az egyesület székhelyétől (Jászkarajenő) számítva, 50 kmen belül ingyenes (a Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú
Egyesület és a Népi Játékokért Közhasznú Egyesület állja a költségeket), a
távolabb lévő helyszínek esetében az első 50 km-t szintén a Magor Magyarjai
Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület és a Népi Játékokért Közhasznú Egyesület állja, ezen felüli távolság a pályázó költsége, mely 70 Ft/km
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot a Pályázati Formanyomtatvány I. dokumentum kitöltésével lehet, a nyilatkozat aláírásával
A nyilatkozatot postai úton kell elküldeni a Magor Magyarjai Hagyományőrző
Egyesület címére:
2746 Jászkarajenő, Ady E. 95.
A pályázati formanyomtatványt e-mailben: magor.magyarjai@freemail.hu címre
kell elküldeni.
A pályázat benyújtása folyamatos:
minden hónap 12.-ig beérkezett pályázatokat, az adott hónapban elbíráljuk és
kiértesítjük. Sürgős esetben, egy indoklást kérünk e-mailben és akkor 5 napon
belül válaszolunk rá.
Elbírálás: Minden hónap 17. napján.
Értesítés: Az elbírálástól számítva 10 napon belül e-mailban.
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Szerződéskötés: a támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák,
nyertes pályázók számára a a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Érdeklődi lehet: e-mailben a magor.magyarjai@freemail.hu címen vagy telefonon az egyesület alelnökénél: Lőrincz Teréz, telefonszám: 06 70 615 6275.
Bővebb információ a Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú
Egyesület honlapján található: http://www.fakorhinta.gportal.hu (képek, videók a
játékokról és a már lezajlott rendezvényekről, értékelések, tudnivalók stb.

Legyél Te a Naturtex reklámarca
2015-ben! – Egyetlen fénykép
feltöltésével nemzetközi szinten,
akár több mint 40 országban
megjelenhetsz majd!
Ha szeretnél a Magyarországon piacvezető textilgyártó cég reklámarca lenni,
jelentkezz a promóciónkra, több mint 40 országban jelenhetsz meg, ha bekerülsz a TOP10-be, a fotózás Magyarországon lesz
Jelentkezési határidő: 2014. november 12.
Bővítsd referenciádat a nemzetközi Naturtex vállalat reklámarcaként, a cégről itt
olvashattok bővebben: http://naturtex.hu/magunkrol/
infó, jelentkezés: http://bit.do/Legyel-Te-a-Naturtex-reklamarca
Aki megnyeri majd, azonnal több mint 40 országban lehet a Naturtex reklámarca a termékeiken, a Naturtex 7x kapta meg a Superbrands díjat, bárkinek kiemelkedő referencia lehet, 16 és 35 közötti hölgyek jelentkezését várjuk.
A promóció szervezői:
Hello Szeged
Széchenyi tér 1.
6720 Szeged, Csongrád
Hungary
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Étterem, büfé és catering szolgáltatás
nyújtása – ajánlattételi felhívás irodaház
éttermének és büféjének folyamatos
és magas színvonalú működtetésére
Ajánlattételi felhívás
ÉTTEREM, BÜFÉ és CATERING SZOLGÁLTATÁS nyújtására
A Római Irodaház Kft. pályázatára 2014. október 31-ig lehet jelentkezni a
1031 Budapest Szentendrei út 207-209. szám alatti irodaház éttermének és
büféjének folyamatos és magas színvonalú működtetésére .
1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS CÉLJA
A 1031 Budapest Szentendrei út 207-209. szám alatt elhelyezkedő irodaházban
többfordulós, nyílt beszerzési eljárást indít a 4. pontban meghatározott feladatok
ellátására.
Jelen – többfordulós, hirdetmény megjelenésével induló beszerzési eljárás nem
tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá.
2. AZ AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK
Ajánlattételi eljárásban csak azok a természetes és jogi személyek vehetnek
részt, akik a nyilvános ajánlati felhívás alapján 2014. október 31. 12.00 óra határidőn belül regisztrálnak és jelen ajánlati felhívást az Ajánlatkérőtől munkaidőben személyesen átveszik.
A részvételi jog nem ruházható át.
3. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS tárgya
Ajánlattevő feladata, hogy biztosítsa az irodaház éttermének és büféjének
folyamatos és magas színvonalú működését az itt dolgozó munkavállalók számára. Feladata továbbá, hogy eseti megrendelések alapján biztosítsa az irodaház földszintjén elhelyezkedő központi tárgyalók napi bekészítését.
4. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Az ajánlattétel nyelve magyar.
5. Kapcsolattartás
Az ajánlattételi eljárás során tájékoztatásra jogosult:
– Neve: Kálmán Edina
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– Fax: 202-1692
– E-mail: ekalman@romai-irodahaz.hu
6. AZ ELJÁRÁSBAN ELŐFORDULÓ határidők
Regisztráció és az ajánlati felhívás személyes átvételének határideje: 2014.
október 31. 12.00 óra
Helyszíni bejárás időpontja: 2014. november 03-06.
Ajánlattevők kérdéseinek beadási határideje: 2014. november 07. 14:00 óra
Ajánlattevői kérdésre adott válaszok határideje: 2014. november 11. 14:00 óra
Ajánlattétel beadási határideje: 2014. november 21. 10:00 óra
Ajánlatok bontása: 2014. november 21. 10:15 óra
Tárgyalásos szakasz: 2014. november 24. – december 18.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. december 19.
Birtokbaadás tervezett időpontja: 2015. január 31. péntek 18.00 óra
Szolgáltatás tervezett kezdése: 2015. február 02. hétfő 7:00 óra
7. Tájékoztató az ajánlattételi eljárás lebonyolításáról
Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít a teljesítés helyén az ajánlati felhívást és
mellékleteit átvevő Ajánlattevők részére a szolgáltatás helyszínének megismerése érdekében.
Az írásos ajánlatokat személyesen kell benyújtani a 1031 Budapest Szentendrei
úr 207-209. címen a Római Irodaház Kft. „FIV-08” jelű hivatalos helyiségében a
6. pontban megjelölt határidőig.
A pályáztatás az ajánlattételi szakasszal kezdődik, mely a jelen Ajánlati Felhívás
szerinti ajánlatok benyújtásától azok kiértékeléséig tart. Ezt követi a tárgyalási
szakasz, melynek során az első helyekre sorolt Ajánlattevővel külön-külön személyes egyeztető tárgyalást folytat az Ajánlatkérő a végső sorrend kialakítása
és az összességében legkedvezőbb Ajánlattevő kiválasztása érdekében. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a tárgyalási szakaszban ajánlattevőnként akár
több tárgyalást is tartson annak érdekében, hogy az ajánlatok tartalma és a
szerződéses feltételek pontosíthatóak legyenek.
Az Ajánlattevő fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelennek nyilvánítsa
az eljárást és bármely ajánlatot vagy az összes ajánlatot visszautasítsa a szerződés odaítélése előtt anélkül, hogy ez által bármilyen kártérítési, illetve egyéb
kötelezettséget magára vállalna az érintett Ajánlattevőkkel kapcsolatban.
Az Ajánlatkérő a szerződéskötési kötelezettségét kifejezetten kizárja!
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A „Szociális városrehabilitáció
Ferencvárosban, József Attila Terv
I. ütem” városrehabilitációs projekt
(KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003) keretében
elkülönített Programalap
felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatása

– Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem
vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
– Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak, az alábbi kitételt is magában foglalva.
– Egyházak abban az esetben, ha hatályos közszolgáltatási feladat ellátására
irányuló szerződéssel rendelkezik
– Az iskolák helyett a kötelezettséget vállaló KLIK tekinthető címzettnek, ebben
az esetben rá is vonatkozik az egy címzett által elnyerhető maximális támogatási korlát.
– Társasházak, lakásszövetkezetek;
– Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabilitációs projektben;
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
3. Támogatható tevékenységek
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és
ezek sorozatai:
– az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
– közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások,
tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények,
kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);
– munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;
– helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló
akciók;
– integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek
kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;
– alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
– bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.
Elszámolható költségek: a Pályázati Útmutatóban részletezettek szerinti forgóeszközök és kis értékű tárgyi eszközök költségei, egyes nagyértékű eszközök, illetve helyszínek bérlése, bruttó munkabér és bérjárulék költsége –

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (mint Közvetítő
Szervezet) pályázatot hirdet a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban,
József Attila Terv I. ütem” városrehabilitációs projekt (KMOP-5.1.1/B-12-k-20120003) keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló miniprojektek támogatására
2014./harmadik kiírás
1. A pályázat célja
A városrehabilitációs célú József Attila Terv (JAT) területén élő célcsoport, illetve a helyi közösség bevonásával a helyi társadalom kohézióját erősítő kulturális
rendezvények, sportesemények, közösségi programok stb. megvalósításának
elősegítése. A program szolgáltatásainak igénybevevőinek elsődleges célcsoportját a JAT területén élő, az infrastrukturális beruházások által közvetlenül
érintett személyek, a másodlagos célcsoportot pedig a JAT területének közvetlen környezetében – legfeljebb Középső-Ferencvárosban – élők, tanulók, illetve
a megvalósító intézmények (pl. iskolák) fejlesztésben érintett, de nem a területen élő tanulói, munkatársai alkotják.
2. A pályázók köre
Nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a IX. kerület lakosságával kapcsolatban vannak (a kerületben bármilyen módon jelen vannak), vagy a kerületben a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.
Az alábbi nonprofit jelleggel működő szervezetek pályázhatnak:
– Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) –
amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
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kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül
szükséges módon és mértékben!
A támogatás mértéke 100%, a Címzetteknek nem szükséges önerőt biztosítaniuk a „mini-projekt” megvalósításához, önerő vállalása az elbírálásnál
nem jelent előnyt.
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja megkötött támogatási
szerződés esetén legkorábban: 2015. január 01., záró időpontja legkésőbb:
2015. február 17. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint
a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
A rendelkezésre álló Programalap keretösszeg: 45 000 000 Ft, ebből
az A) pályázati témakörre 12 000 000 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás összege: a Pályázati Útmutatóban részletezetteknek megfelelően,
témakörönként eltérő összegben
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 10.
4. Pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata honlapján.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók
be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban [egy eredeti és egy elektronikus példányban
(CD/DVD lemezen)], zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Közszolgáltatási Iroda, Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati kiírás kódszámát: „JAT
– mini-projekt, KCE-2014/3.”
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Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel
során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.
A pályázatok elbírálása a benyújtás sorrendjében történik.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a (06-1-) 215-1077/227-es és
(06-1-) 215-1077/298-as telefonszámon vagy
a jat.miniprojektek@ferencvaros.hu e-mail címen tehetik fel.
5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
1. Jelentkezési lap
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
3. Létesítő okirat másolata
4. Igazolás / Referenciaigazolás
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések
Letölthető mellékletek
– Pályázati felhívás
– Pályázati útmutató
– Akcióterület térképe
– Jelentkezési lapok
– Referencia igazolás sablonok
– Tájékoztatási kötelezettségről szóló útmutató
– Pénzügyi elszámolás részletes szabályai
– Rövid összefoglaló a főbb szabályváltozásokról
– Pályázati adatlap kitöltési segédlet
Kérjük, hogy a http://www.ferencvaros.hu weboldalt a pályázat benyújtásáig rendszeresen figyeljék az esetlegesen megjelenő pályázati közlemények
miatt.
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