2019. évi Közművelődési és művészeti pályázatok/ B . Kategória – Művészeti tevékenységek

A/1. IRODALOM és SZÍNHÁZMŰVÉSZET

Pályázat tárgya

2019-ban KIOS
Bizottság által
megítélt
támogatás
összege (Ft)

Arany János Színkör előadásában a közönség már láthatta Rideg
Sándor- Indul a bakterház című regényének színházi változatát. Az
akkor társulat tagjai közül csak egy volt mezőmegyeri, most azonban
már a társulat fele. Közkívánatra idén ismét bemutatják a darabot,
először persze Mezőmegyeren. Az előadás szakmai megvalósításához
kérnék a pénzt.

30 000 Ft

A Félig Színház Kulturális Egyesülettel együttműködve ez év őszén
kívánja meghirdetni a területi „Groteszk tükör”- stand up fesztivál
sorozatot. Ennek keretében 1-1 alkalommal 3-5 jelentkező mutatná be
programját, melyet a megjelent közönség értékel. A sorozat
zárásaként a legmagasabb pontszámot elért jelentkezők egy
gálaműsor keretében mutatnák be új műsorukat.

40 000 Ft

Az ifjúsági korosztály számára kiírt irodalmi szakmai műhely 2019ben a tavaszi-őszi időszakban kíván tevékenykedni, átlagosan 7-10
középiskolás, és a közelmúltban ebből a korosztályból kilépő
tehetséges fiatalok bevonásával. A cél, a magyar novella
megismertetése a fiatalokkal, másrészt a tehetséggondozás. A kör
tagjai különböző szépirodalmi szövegeket, folyóiratot is
tanulmányozna, illetve saját művek felolvasására is lehetőség nyílna.
A pénzt a kör vezetőjének tiszteletdíjára fordítanák.

0 Ft

Pályázó neve,
pályázat címe

1

Arany János Művelődési Ház Mezőmegyer - CSKK
Kézműves játszóházak Mezőmegyeren

Csabagyöngye Kulturális Központ
2
„Groteszk tükör”- stand up fesztivál

Csabagyöngye Kulturális Központ
3
Junior Novella Műhely

Csabagyöngye Kulturális Központ
4

5

A mi színházi műhelyünk

Nosztalgia Vasutas Nyugdíjas Klub VOKE
Kulturális műsorsorozat

Sínbohócok Társulata - VOKE
6

Sínbohócok Társulata felkészülése és
fellépései
Komlósi Katalin

7

A didergő király című előadás
hangtechnikai háttere

A Félig Színház Kulturális Egyesülettel együttműködve 2018
októberében hirdették meg a mi színházi műhelyünk színházak
bemutató sorozatot. 7 csoport jelentkezett. A bemutatókra 2019.
márc-júni.-ig kerül sor. A nagy érdeklődésre való tekintettel
2019/2020-as évadban is folytatni szeretnék a programot. A
megvalósítás lehetőséget biztosít(hat) határon túli színházi csoportok
bemutatkozására is. A támogatás a megvalósítás részleges feltételeit
biztosítja.

30 000 Ft

Idősek Világnapja, Nyugdíjas Bálok, zenés rendezvények - népdalok,
saját, más költők, írók műveiből felolvasások saját élményű
feldolgozással; megvendégelések az irodalmi élmények mellett

30 000 Ft

Amatőr színitársulat célja a magyar nyelv és kultúra ápolása,
közösségépítő, ének- és mozgáskultúra fejlesztő gyakorlatokkal.
Repertoárjuk: próza, szavalás, ének, tánc, rúdfitnesz. A pályázati
pénzből nyomtatáshoz papír, kellékek, textília, paraván, jelmez
kellékek, hangtechnikai eszközök, díszlet elemek beszerzése a cél.

20 000 Ft

Móra Ferenc: A didergő király c. versének színpadi változatát készül
bemutatni jelmezekben, díszletekkel óvodások, kisiskolások számára.
Az előadást fogyatékkal élő emberek otthonába, nevelőintézetébe is
szeretné bemutatni. Az igényelt összegből hangtechnikai eszközök
beszerzése a terv.

40 000 Ft

1
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Sarusi Mihály
8
Nyelvművelő nyelvelések (munkacím)

9

Sorsfonó Önismereti Egyesület
A „gyökértől a koronáig”- 3 generációs
playback színházi tréning és előadás a
család nemzetközi napja alkalmából

Békés Megyei Károlyi-huszár és honvéd
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
10

11

1848-49-es huszár és honvéd
hagyományok ápolása, megtartása,
bemutatása, a nemzeti kultúra megőrzése.
1848-49-es Károlyi-huszár és honvéd
ruházat és kiegészítők biztosítása.

Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület
Életmód Klub
Kulturáltan és egészségesen

Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület Csaba Népdalkör
12
A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem
a láng tovább adása!

Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület Indián Nyár Klub
13
Közművelődési rendezvények,
színházlátogatások szervezése
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület Irodalmi Kör
14

Korszerű, digitális technikával
támogatott felkészülés
klubfoglalkozásokon
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület NETGENERÁCIÓ 60+ Klub

15
Ne félj megtenni egy nagy lépést, és
ismerkedj meg az internet világával!

A szép magyar beszédet, közbeszédet és a szaknyelvet, magát az
irodalmat is elcsúfító idegen szavakat pécézi ki az író új műve.
Irodalmi-művészeti-művelődési folyóiratban minden hónapban
olvashatóak voltak glosszái. Ezeket megjelentetése egy kötetben.

60 000 Ft

Az Egyesület által gondozott 3 playback színházi társulat közös, 3
napos tréningje és egy közös előadása a család nemzetközi
világnapjához kapcsolódóan a CSKK-ban.

30 000 Ft

A 2010-ben alakult, nemzeti ünnepélyeken, kulturális
rendezvényeken, felvonulásokon, szabadságharc emlékcsatáin
résztvevő Békés megyei képviselet 11 elkészült ruházat felszerelése
mellett az ismertségnek és népszerűségnek örvendő szervezethez
újonnan csatlakozó tagok ruházatának és felszerelésének
beszerzésének támogatására.

50 000 Ft

A heti gyógytornát egyre többen veszik igénybe. Az egészségi
állapotfelmérés listáját bővítik. Különböző kirándulások,
foglalkozások szervezése tölti ki az idejüket. Színházlátogatás
megvalósításához kérik a támogatást

0 Ft

Repertoár bővítése Bartók Béla, Vajda József gyűjteményéből, Zalai,
Gyergyói, Galga mebti népdalokból. A foglalkozásokat elősegítve a
termek világításának korszerűsítése. Videokamera beszerzése, hogy a
fellépéseket dokumentálni tudják, ez a pályázati elszámolásoknál
nagyon fontos lenne. Több színházlátogatás szerepel terveik között.

30 000 Ft

A Klub 2007-ben alakult a jelzett intézet és más szoc. terület
nyugdíjasainak, családtagjainak segítése céljából. Egészségmegőrző
programok szervezése más nyugdíjas szervezettel együtt, valamint
olyan programok szervezése, amelyek támogatás nélkül nem
valósíthatók meg. Idén színházlátogatásra kérik a támogatást

0 Ft

A klubfoglalkozásokat elősegítve a termek világításának
korszerűsítése. Videokamera beszerzése, hogy a fellépéseket
dokumentálni tudják, ez a pályázati elszámolásoknál nagyon fontos
lenne. Több színházlátogatás szerepel terveik között.

0 Ft

Az asztali gépekkel felszerelt klubszoba rendelkezésre áll az idős
embereknek, hogy informatikai ismeretre tegyenek szert, hogy
beszélgetni tudjanak interneten keresztül unokáikkal, gyerekeikkel,
ismerőseikkel; alapfokú office alkalmazások kezelését elsajátíthassák.
Az idei terv egy egyszerűen kezelhető, digitális video kamera
beszerzése, illetve a CRT monitorokat lecserélése LCD monitorokra.

0 Ft

2
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16

Békéscsaba Városi Nyugdíjas EgyesületSzabadidő és Sportklub
Kulturáltan, Sportosan
Féling Színház Kulturális Egyesület
működési, program költségei

17
2019. évi működés és programok,
bemutatók támogatása

Heti 2 alkalommal tartanak klubfoglalkozást. tavasztól őszig minden
hó utolsó péntekén magyar nóta estet szerveznek. KA tagok biliárd
versenyeken is részt vesznek. A sporteszközöket bővítik, ha
lehetséges felújítják. Az idei támogatásból színházlátogatást
szeretnének megvalósítani.

0 Ft

A színház csoport működésének, előadásainak támogatása - fény-,
hangtechnikai eszközök fel-, megújítása, utaztatási költségek,
továbbképzések támogatására.

50 000 ft

3
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A/2. ZENE- és TÁNCMŰVÉSZET

Pályázat
tárgya

2019-ban
KIOS
Bizottság által
megítélt
támogatás
összege (Ft)

Kották vásárlása, a zenekar számára áthangszerelt zenék
hangszerelőinek, illetve a zeneszerzőknek fizetendő tiszteletdíjak
kifizetése.

40 000 Ft

A magyar népdalkincs megismerése és átadása, szlovák népdalok
tanulása. A Meseházban táborozó gyerekekkel népdaltanulás, előadás
megvalósítása.

30 000 Ft

Pályázó
neve, pályázat címe

1

Csaba Big Band - CSKK pénzügyi
lebonyolító
Csabai Big Band működése
Csaba Pávakör –MESEHÁZ CSKK

2

Csaba Pávakör többgenerációs
programja

3

Jazz csütörtök - Meseház CSKK

4

Jaminai Közösségi Ház- CSKK
Táncos Torna

5

Nosztalgia Vasutas Nyugdíjas Klub
Gyöngy Táncköre-VOKE

A szabad zene két ismert és jeles képviselőjének -Eichinger Tibor
gitár, Tóth Sándor szaxofon-koncertje Schéner Mihály alkotásainak
kivetített képeihez.
2 éve kezdte meg működését a gyermekcsoport.
Alakulásuk óta számos rendezvényen léptek fel.
A fellépésekhez szükséges eszközök beszerzése.

40 000 Ft

30 000 Ft

Több, mint 10 éve alakult csoport fellépéseinek nevezési díja, fellépő
ruhák és kiegészítők beszerzése.

30 000 Ft

Az idén alakult együttes szeretne bemutatkozni a békéscsabai
közönségnek és koncertjeikkel megörvendeztetni a lakosságot.
Mappák, kották beszerzése, kottaállványok és egyéb technikai
eszközök beszerzése.

0 Ft

A Klub által elért „Arany Minősítés”megtartása. Rendezvények
nevezési díja, utazási költségek, oktatási díjak támogatása.

30 000 Ft

A plébánia közösségnek és a város lakosságának szolgálata
szentmiséken, keresztelőkön, esküvőkön, az adventi és karácsonyi
ünnepkörben.

30 000 Ft

Péter Erika költő versének megzenésítése és felvétele, eszközbeszerzés
és szolgáltatási kiadások.

30 000 Ft

David Laboga Perfection Gold gitárkábelek, AT8470 Quiet-Flex
mikrofonkengyel húrkészletek beszerzése.

0 Ft

2019. augusztus 12-18. között rendezett zenei táboron klarinétművész
hangverseny támogatására.

60 000 Ft

Gyöngy Tánckör felkészülése és fellépései
6

7

Flex-Band- VOKE
Flex-Band működése
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület Néptánc és Táncmeditáció Klub
Hagyományőrzés és szórakoztatás
Mécses Gitáros Énekkar - Békéscsabai
Páduai Szent Antal Plébánia

8
Békéscsaba Város Egyházzenei életében
való aktív részvétel
Kabai Gábor és a Hetvenszer Hétszer
Bocsánat
9

A Hetvenszer Hétszer Bocsánat együttes
technikai fejlesztése
Kölcsey Szabolcs

10

A fellépésekhez szükséges elhasználódott
eszközök pótlása, a művészeti
tevékenységhez szükséges feltételek
megteremtése.
Varga István

11

XIV. Nemzetközi Klarinét, Szaxofon és
Tárogató zenei tábor

4
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Békés Megyei Művészeti és Kulturális
Egyesület
12

XVI. Ünnepi Táncgála megvalósítása a
karácsonyi ünnepek alkalmából;
Táncművészeti Sporttánc bemutatók
megvalósítása Békéscsaba, Békés Megye
Csabai Szépkorú Diákok Egyesülete

13
Szenior Tánc
Tabán Néptánc Egyesület
14
Néptánc csoportok évzáró bemutatója
Vida Róbert
15
Hangtechnika és hangszerpark fejlesztése
Háló Zsolt – HOLDFÉNY
„NOSZTALGIA” PRODUKCIÓ
16
Tánczenés nosztalgiázás, avagy „Nem
csak a húszéveseké a világ”.

A XVI. Ünnepi Táncgála, az egyedi táncművészeti projekt
megvalósítása a karácsonyi ünnepek alkalmából.

30 000 Ft

Nyugdíjas KI-MIT-TUD-on, Szenior Táncversenyen való részvétel,

30 000 Ft

A tanévet záró néptánc gálán 200 résztvevő adja elő a tanult
koreográfiákat, népi játékokat.

0 Ft

Békéscsabai, Békés Megyei rendezvényeken való fellépés.
Hangtechnika és hangszerpark fejlesztés.

0 Ft

Idősek otthonában, művelődési házakban fellépések. Nyomdai és
internetes munkák, kiadványok finanszírozása, jogdíjak kifizetése,
hang- és látványtechnikai szakemberek díjazása.

0 Ft

5
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A/3. KÉPZŐMŰVÉSZET, FOTÓ- és FILMMŰVÉSZET

Pályázat
tárgya

2018-ban
KIOS
Bizottság által
megítélt
támogatás
összege (Ft)

1991-ben alapította saját grafikai stúdióját, melynek fő tevékenysége a
reklámgrafikáktól a könyvkiadásig terjed, melyek nyomdai előkészítése
és kivitelezése is feladataik közé tartozik. 1990 óta tagja a Művészeti
Alapnak és jogutód szervezetének a MAOE-nak. Tagja és kiállítója a
Békéstáji Művészeti Társaságnak és a Márvány Fotóklubnak. Számos
kiállítás résztvevője. A támogatás kiállítási anyagának kinyomtatásához
kérné. Munkáit városunkban és más városokban szeretné bemutatni.

60 000 Ft

22 éve fest. Az évek alatt számtalan táborban, kurzuson, kiállításon vett
részt. A 2019-es évre tervezett önálló festmény kiállításához kéri a
támogatást.

30 000 Ft

Számos hazai és külföldi kiállítás résztvevője. 2019-es évre tervezett
önálló fotókiállításához kér támogatást.

0 Ft

Pályázó
neve, pályázat címe

Barabás Ferenc
1

Barabás ’65 Computer Art

Béres Ildikó
2
Az ember és a természet

Biros Erika
3
Fotókiállítás

4

5

6

Born Réka

Csendes Ferenc

Gubáné Pataki Mária Zsuzsanna

CSAKK központi egység
7

„Bauhaus 100-Az új esztétikum születése”
c. kiállítás
CSAKK központi egység

8
Csontváry Kosztka Tivadar Emlékkiállítás
CSAKK központi egység
9

Magyar Medicina- 250 éves a magyar
orvosi oktatás című kiállítás
Jaminai Közösségi Ház

10

11

Kiállítások a Jaminai Közösségi Házban
Lencsési Közösségi Ház
A Lencsési Galéria Sorozat kiállításainak
megszervezése

Több éve foglalkozik amatőr fotózással. Az épített és természeti
környezet szépségeit örökíti meg. Lakókörnyezete évszakos változásait
kíséri figyelemmel. Objektív beszerzése a cél, majd Békéscsaba és
környéke élővilágát szeretné fotózni, az anyagot átadni a Hivatal részére.
Hagyományőrző kiállítás
Békéscsaba-Arad Futóverseny tiszteletére rendezett kiállítás
Keretek, festékek vásárlása
„Padlásterápia” kibeszélős, alkotó, kreatív klub nyári szüneti tevékenység
folytatása a célja. Anyagok vásárlásához, majd az elkészült munkák
bemutatásához kéri a támogatást.
A BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium Iparművészeti
tagozatával együttműködésben, a diákok Bauhaus inspirálta alkotásait
bemutatva szerveznek nagyszabású kiállítást a centenárium
megünneplésére, mellyel méltó emléket kívánnak állítani Breuer Marcell
és Moholy-Nagy László munkásságának. Az összeget anyagvásárlásra
fordítanák.
A művész halálának centenáriuma alkalmából szerveznek emlékkiállítást,
ahol az iparművészetis diákok Csontváry ihlette képzőművészeti
alkotásait, valamint egy divatbemutató keretein belül általuk tervezett
ruhákat mutatnak be.

0 Ft

50 000 Ft

40 000 Ft

30 000 Ft

0 Ft

250 éves kiemelkedő eredményei és iskolateremtő orvosai előtt tiszteleg a
kiállítás, melyen Békés megyei és helyi képzőművészek jubileumra
készített alkotásait mutatják be.

0 Ft

Az Erzsébethelyi Ált. isk. tanárainak kiállítása, Blahut Károly
fotókiállítása, Halász Lászlóné patchwork kiállítása, A Népi
Díszítőművész Szakkör kiállítása

30 000 Ft

Kiállítások szervezési költségeire, megnyitón közreműködők
tiszteletdíjaira, meghívók előállításának költségeire igényelt támogatás.

40 000 Ft

6
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Lencsési Közösségi Ház
12

A Márvány Fotóműhely tevékenységének
támogatása
Meseház

13

14

Thury Gábor retro-mozi működése
Meseház
Meseházi Forgórózsa Kézimunka
Alkotócsoport - CSKK pénzügyi lebony.
Vasutas Fotó Klub - VOKE

15
Vasutas Fotó Klub kiállítása
Bácsfalvi Zoltán
16

50 000 Ft

30 000 Ft

30 000 Ft

30 000 Ft

Keretezés, ecsetvásárlás, festékek, vásznakra igényelt támogatás.
Tervezett kiállításai: Békéscsaba – Jókai Kollégium, Szeged - Petőfi
Telepi Művelődési Központ, Gyula - Százéves Cukrászda

40 000 Ft

50 000 Ft

Képzőművészeti alkotások létrehozása

Egy éves alkotói folyamatra készül, melynek eredményét 2020 év végén
szeretné bemutatni. Eszközbeszerzésre kéri a támogatást, festékek,
vásznak, textil anyagok, ecsetek stb.

Budai Gyuláné Gombos Ildikó

Kiállítás szervezésére, anyagok beszerzésére, keretezésre kéri az összeget

40 000 Ft

A 80. születésnapját ünnepli, A Békéstáji Művészeti Társaság és a CSKK
által támogatott kiállítás. A kiállítandó munkák elkészítésére, anyagok
beszerzésére, leporelló elkészítéséhez kéri a támogatást.

100 000 Ft

Filmművészeti alkotáson keresztül kívánják bemutatni az egészség és a
betegség témaköreit-tájékoztató, „építő” jelleggel. Asszociatív
beszélgetésekkel feldolgozni a közös filmnézés során keletkezett
gondolatokat, érzéseket csoportvezetők segítségével. Mindezt felnőtt
szenvedélybeteg és pszichiátriai betegek, hozzátartozók részére.

0 Ft

Művészeti alkotások tárgyi - vásznak, festékek - költségeire igényelt
támogatás.

60 000 Ft

Festékek, vásznak beszerzése, keretezés, kiegészítők, installációk

60 000 Ft

Közös kiállítás Ceh Tiborral a CSKK-ban. Az összeget a kiállítás
megvalósítására szeretné fordítani.

50 000 Ft

Önálló kiállítás, ahol a fafaragványokat mutatná be festményei mellett.
Eszközbeszerzésre igényelné a támogatást.

30 000 Ft

XV. Békéscsabai Nemzetközi Művésztelep kiállítása, Magyar Etnográfiai
Társaság kiállításai - Budapest, Szegedi Nyári Tárlat, ART Market –
Budapest, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Dimenziók
c. kiállítása, CSKK, Ártézi Galéria

60 000 Ft

40 évesen önálló kiállítás szervezése. Első bemutatkozás a CSKK-ban,
majd Gyulán lesz. Részt kíván venni a Vásárhelyi Őszi Tárlaton.
Képkeretezésre, festékekre, vászonra kéri a támogatást.

60 000 Ft

Kiállításokra, képek keretezésére, festékek,
ecsetek beszerzésére
Bányai Inez

17

18

Digipanoráma Fesztivál szervezése 11. alkalommal. A Fotósuli tanfolyam
folytatásaként nyári napközis tábor szervezése. Alkotásokkal készülnek a
MAFOSZ Szalonra, az Alföldi Fotószalonra és több országos pályázatra.
Szakmai előadásokat terveznek fotókról, a fotózásról előadókkal,
valamint fotós kirándulást. A támogatást ezek megvalósításához kérik.
Művészbeszélgetések, esztétikai eszmecserék közreműködőinek bűn és
bűnhődés témakörében válogatott művészfilmek tematikus vetítéseinek
költségtámogatására.
Egy kiállításon szeretnék bemutatni az elmúlt évad termését, a szakmai
zsűri által kiválónak minősített alkotásaikat, amelyekkel az ország több
pontján is sikert arattak. Különböző előadásokat tartanak. Ezek
megvalósításához kérik a támogatást.
A klub idei kiállításához szükséges eszköz és anyagköltségeinek
fedezésére (fotók előhívására, kartonok, kapcsos képkeretek,
fotókellékek) kérnek támogatást.

Dr. E. Szabó Zoltán

19

„NYOLCVANASOK” c. kiállítás
anyagának el- és előkészítése,
megrendezése a Csabagyöngye Kulturális
Központban
Egyensúly AE Egyesület

20
Filmklub-Egyensúlyban
Gnandt János
21
Új képzőművészeti alkotások létrehozása
holó Hóbel László
22
Eszközök beszerzése
Horváth Ádám
23
Önálló művészeti tevékenység

24

Krajcsovszki Tamás
Önálló kiállítás
Lonovics László

25

Országos és nemzetközi kiállításokon való
részvétel
Megyeri-Horváth Gábor

26

Alkotói munka és önálló munkáim
támogatása
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Novák Attila
27

Alkotói tevékenység
Novák Attila -Alkotó Fiatalok Műhelye

28
Működési támogatás
29

Prisztavok Tibor

Performansz találkozó, „repülés” Szarvasi Nyári Tárlat
Installáció építése
Part Találkozó

60 000 Ft

A Műhely működési feltételeinek biztosításához, eszközök beszerzéséhez
kéri a támogatást.

30 000 Ft

Szobrok kivitelezéséhez kéri a támogatást, illetve egy tervezett kiállítás
megvalósításához.

60 000 Ft

Anyagköltségre, kiállításon való részvételhez kéri a támogatást.

40 000 Ft

Alkotói tevékenységéhez szükséges eszközök, alapanyagok
beszerzéséhez kér támogatást.

50 000 Ft

Kiállítás megvalósítására, alkotáshoz szükséges eszközök beszerzésére
kéri a támogatást.

0 Ft

Az eddig megjelent 5 képzőművészeti kötete után a helyi hagyományok
áttekintése a cél. A könyv a város vizuális kulturájáról, képzőművészeti
életéről ad összképet. A városban élő és alkotó művészek szellemivizuális folyamatait mutatta be. A könyv megjelentetéséhez kér
támogatást

60 000 Ft

„A 10 m2-es világ” k. 10 db 1x1 m-es olajfestmény-sorozat elkészítése.
Festék, vászon beszerzésére fordítaná az összeget, valamint a képek
szállítására, kiállítás szervezésére.

50 000 Ft

A támogatást az alkotómunkához szükséges anyagok, eszközök
beszerzésére kérik. Azokat kereteztetni szeretnék, majd kiállításon
bemutatni

60 000 Ft

Romvári Etelka Ágnes
30
Kiállításon való részvétel, szakmai fejlődés
Simon Debóra Eszter
31

Alkotói tevékenység

Szabadiné Stefanik Erzsébet
32

Teremtett világ az én szememmel

Szilágyi András
33

Békéstáji Képzőművészet Munkácsy
Mihály nyomában

Tóth János
34

Festménysorozat, 10-12 nagy méretű kép

FAMME - Független Alkotók Művészeti és
Művelődési Egyesülete
35
Képzőművészeti alkotómunka, kiállítás
előkészítése
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B. KÖZMŰVELŐDÉSI, MŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK/ TÁBOROK

1

2

3

4

5

Pályázó
neve, pályázat címe

Pályázat
tárgya

2019-ban
KIOS
Bizottság által
megítélt
támogatás
összege (Ft)

Arany János Művelődési Ház
Mezőmegyer - CSKK
Kortárs Kiállítások Mezőmegyeren

2019. évi kortárs kiállításokhoz támogatás.
Kézműves-, bőrműves-, fotó kiállítás; Képzőművészeti kiállítás amatőr
alkotók műveiből.

0 Ft

Arany János Művelődési Ház
Mezőmegyer - CSKK
Nemzeti ünnepek Mezőmegyeren

Nemzeti ünnepek és megemlékezések megvalósítása, vendégelőadók
díjazása.

Arany János Művelődési Ház
Mezőmegyer - CSKK
Megyeri Teaház

Tudományos és ismeretterjesztő előadások (régész; természetgyógyász;
természetvédelem, keleti kultúra) szervezése 6 alkalommal; helyi és
országosan elismert előadókkal.

Arany János Művelődési Ház
Mezőmegyer - CSKK
Kézműves játszóházak Mezőmegyeren
Arany János Művelődési Ház
Mezőmegyer – CSKK
Arany Hírmondó

Újgeneráció oktatása, tanítása, utóddá nevelése a Mezőmegyeri kézműves
által, életkornak megfelelés és hagyományokhoz igazodás. Támogatási
igény a szakmai alapanyagokra, kellékekre.
Arany Hírmodó Mezőmegyer egyetlen havonta megjelenő
programújságja, aktuális hírek, programok mellett közérdekű
információkat tartalmaz. Előállításához és terjesztéséhez kérik a
támogatást.

Békés Megyei Könyvtár
6

A vöröstorony kincse-Olvasótábor a
Rákócziak nyomában

30 000 Ft

30 000 Ft

30 000 Ft

0 Ft

A Rákóczi emlékévhez kapcsolódva szervezi meg az idei olvasótábort az
intézmény gyerekkönyvtárában. 6-7. osztályosokkal Hollós Korvin Lajos:
A vöröstorony kincse című regényének helyszínére Sárospatakra utaznak
5 napra, 20 diák és 4 könyvtári munkatárssal.

50 000 Ft

Az Országos Könyvtári Napok idején, október 11-én szeretné vendégül
hívni a szakembert az októberi „látás hónapjához” kapcsolódóan. Az
előadást az Idősek Világnapjára tervezik az idősebb korosztály számára.

0 Ft

Április 2-án volt vendég az előadóművész, aki éveken át az M1 Híradó
munkatársa volt. Műsorában József Attilát idézte meg érettségi előtt álló
középiskolásoknak. A program célja az érettségire való felkészítés volt
értéket közvetítve a fiatalok számára.

20 000 Ft

Haan Lajos életének fontosabb csomópontjait mutatja be a szerző
szerepein (lelkész, történész, a társadalmi élet elit tagja) keresztül. A
program a Könyvtár nemzetiségi könyvtári ellátás programjaként valósul
meg szeptember 4-én.

20 000 Ft

Békéscsaba újra településének 300. évfordulójához kapcsolódva Demmel
József szlovákista történész előadását hallgathatják meg a helyi
középiskolások. Haan Lajos kéziratos műveire hagyatkozva mutatja be a
szerző a 19. századi békéscsabai emberek életét május 8-án.

0 Ft

Békés Megyei Könyvtár
7

A szem a lélek tükre. Tuska János József
optometrista, kontaktológus, látszerész
előadása
Békés Megyei Könyvtár

8

Hideg vízben fürdetett gondolatok.
Rendhagyó irodalom óra Takács Bence
Ervin előadóművésszel.
Békés Megyei Könyvtár

9

Szlovák lelkész, magyar történész. Haan
Lajos Békéscsabán. Demmel József
történész, szlovákista előadása.

Békés Megyei Könyvtár
10

Hétköznapi élet Békéscsabán a 19.
században.
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Békés Megyei Könyvtár
Lencsési Könyvtár
11

Kis festőink könyvtári olvasótábor a
Lencsési Könyvtárban

Ismerkedés Munkácsy életével, munkásságával, látogatás a Múzeumba,
Ligeti séta, Munkácsy negyed megtekintése, a főtér épületeinek
megfigyelése, rajz készítése, Dottóval utazás a Molnár házba, látogatás a
Munkácsy Emlékházba, előadás meghallgatása, Körös part élővilágának
megfigyelése, tájkép festése, elkészült munkákból kiállítás.

30 000 Ft

A rendezvény célja élővé tenni a népdal éneklés hagyományát, nagy
múltú citera zenekar meghívásával minél szélesebb körben bemutatni.

40 000 Ft

25 éve működik a színjátszó csoport. Tagjai általános és középiskolás
fiatalok részvételével. Színjátszó Tábor megvalósítására „ szakmai
„tanárok” irányításával.

50 000 Ft

A Gerlai faluház évek óta a lakókörnyezet minden korosztályát igyekszik
programjaival megszólítani. Mindig népszerűek a hagyományokhoz
kapcsolódó tevékenységek. Ilyen a farsang, a „Virágos Gerláért”
program, a Karácsony. Ahhoz, hogy értéket közvetítsenek szakemberek
felékérése szükséges, valamint minőségi alapanyagok. Ehhez kérik a
támogatást.

30 000 Ft

Élményszerű tapasztalat 7-10 éves korosztály számára Jaminai Közösségi
Ház konyhája és udvara ad otthon a változatos, gyermekek által zöldség,
tészta alapanyagokból elkészíthető ételek táborának. Alapanyagok,
ételkóstolók elkészítésének költségeire, gyerekek étkeztetésére.

30 000 Ft

általános iskolások részére rendezett kertművelő verseny, előadás,
szakmai tanácsadás programsorozat költségeire

30 000 Ft

Szakmai - házi kerti és kertészeti szakmát megismertető
gyermekrajzpályázat. Növényismertetés, szakmai kirándulások,
tapasztalatcserék, bemutatók, tevékenységek költségeinek támogatására.

30 000 Ft

A szakkör tagjai szeretnék tevékenységüket szelesebb körben
megismertetni az egyes fesztiválokon való részvételükkel, kapcsolatot
építeni, szakmai tanácskozásokon részt venni. Anyagokat, fonalakat
vásárolni.

30 000 Ft

5 napos tábor 15-65 éves korosztály számára. A tábor célja a fotósok
közötti tapasztalatcserei, fotózási technikák elemzése, fejlesztése. A
stúdió fotózással való ismerkedés, fotó előhívás technikájának
elsajátítása, kiállítás rendezése.

30 000 Ft

Gömöri csipke megismertetésére, kiskunhalasi Csipke Napokon,
Népművészeti Egyesület népművészeti táborban való felkészülésre
alapanyagok támogatására.

40 000 Ft

Mesekuckó családi játszóházak kézműves programjainak lebonyolítására
- ünnepekhez kötődő alapanyagok megvásárlására, vezetői
tiszteletdíjainak fedezésére.

30 000 Ft

Ismeretterjesztő előadásokra előadók meghívása, tiszteletdíjainak
kifizetésére, rendezvényeik eszközeire és alapanyagaira - igényelt
támogatás.

40 000 Ft

CSKK
12

Nefelejcs Népdalkör

CSKK
13

14

Csabai Színistúdió Színjátszó Tábora

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános
Művelődési Központ
A hagyomány érték”
Jaminai Közösségi Ház- CSKK

15

Kiskézművész Kreatív Főzőtábor
Jaminai Közösségi Ház – CSKK

16

Stark Adolf Kertbarátkör
Kertbarát Vetélkedő
Jaminai Közösségi Ház-CSKK

17

Stark Adolf Kertbarátkör
Városi Rajzpályázat a kertművelés
népszerűsítéséért
Jaminai Közösségi Ház -CSKK

18

Népi Díszítőművész Szakkör anyagbeszerzés

Jaminai Közösségi Ház-CSKK
19
Fotós tábor

Lencsési Közösségi Ház -CSKK
20
Lencsési Csipkeverő Klub

Lencsési Közösségi Ház-CSKK
21

Mesekuckó Családi Játszóház
Játszóházi tevékenység támogatására
Lencsési Közösségi Ház-CSKK

22
Lencsési Nyugdíjas Klub tevékenységének
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támogatása

Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület
23
IV. Kárpát-medencei Fazekas Találkozó
Mentálhigiénés Egyesület által fenntartott
Békés Mérték Közösségi Ház
24
Színház látogatás
MESEHÁZ – CSKK
Gyermektábor a Meseházban
25
Azok a csodálatos emberek
MESEHÁZ – CSKK
Gyermektábor a Meseházban
26
Azok a csodálatos ízek
MESEHÁZ – CSKK
Gyermektábor a Meseházban
27
Azok a csodálatos színek
MESEHÁZ – CSKK
28

29

Meseházi gyermeknap

MESEHÁZ – CSKK
Meseházi szüreti mulatság

CSKK
30
Nosztalgia Tízek Klubja
Munkácsy Emlékház
31

Múzeumok éjszakája - rendhagyó
tárlatvezetés
CSKK - Rejtvényklub

32

33

34

Országos Keresztrejtvényfejtő Verseny
CSKK
Sakk Szakkör
Sakk szakkör működtetésének költségeire
CSKK
Sakk Tábor
Nyári sakk tábor megrendezése

0 Ft

2006. óta működnek. szenvedély és pszichiátriai betegek gondozása,
rehabilitációja a céljuk. A program fő célja az ügyfelek számára színházi
vélemény biztosítása, a kreativitás erősítése, az önálló gondolkodás és
véleményformálás erősítése.

0 Ft

Augusztus 12-16-ig tematikus tábor. A résztvevők először önmagukkal
ismerkednek. Mekkorák, milyenek, mit szeretnek önmagukban, mit
tudnak stb., majd híres emberek témáját járják körbe. Mi a híres, ismer e
híres embert. S persze a kiegészítő kézműves foglalkozások sem
maradnak el.

30 000 Ft

Augusztus 5-9-ig. A hét során a nyelv kapja a legfontosabb feladatot. Az
ízlelés, az alapízek alkotják a hét tematikáját. Gasztronómiai kalandozás
részesei lehetnek, Harrucken utcai Molnárház látogatása. Kézműves
foglalkozások.

0 Ft

Július 29-augusztus 2-ig a gyerekek a szemüknek fognak hinni.
Befestenek, lefestenek, ki- és átfestenek. Mindent játszanak, amit a
színekkel lehet. Kézműves foglalkozások.

30 000 Ft

Június 1-én kézműves játszóházzal, műhelyekkel, gyerek előadásokkal,
rendhagyó tárlatvezetéssel készülnek a gyereknapra. A klubok és
szakkörök is bemutatkoznak. Meghívott vendég a kacagó Bábszínház.

30 000 Ft

Szeptember 14-én rendezik meg a Meseházi Szüreti Mulatságot. Két
gasztronómiai tevékenységre épül, amely az alföldi népélethez
kapcsolódik. A must préselése és kenyértészta gyúrása, dagasztása adja a
program gerincét. Mindezt szülőkkel, gyerekekkel közösen. Népi
kézműves játszóház és diafilm vetítés várja a gyerekeket.

30 000 Ft

Előadásokra, külső programokra, kirándulásokra és egy egy napos
történelmi-városismereti kirándulásra (Temesvár) kérik a támogatást.

30 000 Ft

Munkácsy175 emlékévhez kapcsolódó program. Rendhagyó előadások,
tárlatvezetés, interaktív művészeti játszóház, gasztronómiai kalandozás

40 000 Ft

május 11-12-én 27. alkalommal rendezik meg az vetélkedőt. Ehhez
érmekre, kupákra van szükségük. A rendezvény lebonyolításához kérik a
támogatást.
A sakkszakkör lebonyolításának - játékok korszerűsítésének, heti
gyakoriságú szakköri tevékenység tehetséggondozó munkájának,
szakkörvezető szakember tiszteletdíjának támogatására.
3 turnussal megrendezésre kerülő napközi jellegű tábor 5-16 éves
korosztály részére szervezett sakktábor nyári programjának,
strandlátogatásának, Csaba-park szabadtéri tevékenységének, háziverseny
költségtámogatására.

XV. Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás és
Mozdonyparádé reklámköltsége

Idén először látogat el hozzájuk a Viessmann modellgyártó cég, amely
nagy vonzóerő lesz a modellező szakmának. állandó vendégük a Thales
mérnöki cég, akik forgalomirányító szimulátoron mutatják be a vasút
működését. idén kibővített helyszínnel, további két látógatóhelyen várják
az érdeklődőket 3 napon át. A rendezvény komm. költségeihez kérik a
támogatást.

VOKE Vasutas Művelődési Háza és
Könyvtára

A tavalyi évhez hasonlóan idén is kiállítások szervezését tervezik, többek
között a Csabai-Szorgosok-Foltosok, matchbox, mandala, festmény.

VOKE Vasutas Művelődési Háza és
Könyvtára- Kandó Kálmán vasútmodellező
Klub
35

36

A 3 napos rendezvényen a Hagyományok Háza által elismert
szakemberek jelennek meg a találkozón, zsűrizett termékekkel képviselik
saját tájegységüket. Látványos bemutatókkal színesítik a programot,
korongozás bemutató és verseny, gyerekfoglalkozások, raku
égetés(látványos japán kerámiaégetési technika). Konferenciára is sor
kerül, főzőverseny is lesz fazekasok által készített főzőedényekben.
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50 000 Ft

30 000 Ft

40 000 Ft

30 000 Ft

30 000 Ft
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Kiállítások a Vasutas Galériában

Munkácsy Mihály Múzeum
37

Nyári gyerektábor a gabonamúzeumban

Munkácsy Mihály Múzeum
38
Ezüstgyár- kreatív műhely

BSZC Kemény Gábor Szakgimnáziuma
39

40

A Kemény Gitárklub 15. születésnapi
rendezvényére

BSZC Szent-Györgyi Albert
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Szabadiskola az Iskolában

Átkarolva Egyesület
41
Alkotónapok a Tanyasi Közösségi Térben

Barta Rebeka
42

Cukorvilág-első cukrász kiállítás
megvalósítása

Kiállítói díj, installációs, reprezentáció - költségeik támogatására kérik az
összeget.
A táborozók művésztanár valamint kreatív szakember vezetésével
vesznek részt egy rendhagyó időutazáson, amely során Munkácsy híres
festményeit ismerhetik meg korszakonként. Sor kerül a Honfoglalás c.
kép elemzésére, a festő csabai gyerekkorát felidéző kézműves
foglalkozásra. A kézműves foglalkozások mellett lehetőség nyílik
szabadtéri játékokra, a tanösvényfelfedezésére, valamint a területen
található istállók és állatsimogató segítségével az állattartás és a
parasztház körüli teendőket is megismerhetik.
A Warhol időszaki kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozás a szitanyomás technikáját hivatott bemutatni. A
foglalkozáshoz különböző eszközök kerültek beszerzésre. A kiállítás
zárása után továbbra is alkalmaznák a technikát tehetséggondozó szakkör
formájában. Három hónapon keresztül heti rendszerességgel megvalósuló
foglalkozás sorozat során különböző alkotásokat készítenek, melyeket
kiállításon mutatnának be.

50 000 Ft

0 Ft

A 2010-ben alakult Gitárklub minden évben megtartja „születésnapi”
rendezvényét. Ilyenkor bemutatkoznak a klub csoportjai, zenekari
formációi. Helyi és országos ismertségű előadókat is vendégül hívnak. A
támogatást a jutalmazáshoz és a vendég művészek szerepléséhez
szeretnék kérni.

30 000 Ft

Hétvégi művésztelep eszközigényének támogatására: anyagok, digitális
és papíralapú dokumentálások, vászon, festékek, grafikai eszközök,
fotópapír, térplasztikák anyag és eszközigényeire.

40 000 Ft

Havi rendszerességgel „Alkotónapokat” rendeznének a festészet iránt
érdeklődő fiataloknak. Szakember segítségével különböző technikákkal,
anyagokkal ismerkedhetnének meg. Az ehhez szükséges anyagok
beszerzéséhez igényelnék a támogatást. A Közösségi Térben kiállítást is
szerveznének a munkákból, valamint a városban élő amatőr művészeknek
is lehetőséget biztosítanának a bemutatkozásra.

30 000 Ft

Régi terve, hogy az általa készített cukorvirágokból és csokoládé
használati tárgyakból kiállítást hozzon létre a CSKK-ban. A kiállításhoz
egy műhelymunka is kapcsolódna, ahol az érdeklődőket a cukorformázás
művészetébe avatná be. Az alapanyagok beszerzéséhez és a kiállítás
megvalósításához szeretne támogatást igényelni.

20 000 Ft

A gyerekek által írt bábdarabokat dolgozzák fel színpadon történő
előadáshoz. Az előadáshoz a gyerekek egyedi tervezésű - készítésű
bábokat, díszleteket készítenek. Az előadásokat júniusban a gyerekek a
Bábgyalogló Pajtaszínházban mutatják be, melynek megnyitójára a
bábelőadások bemutatójával egyidőben kerül sor.

30 000 Ft

A klubtagok közül sokan egyedül élnek, a farsang, karácsony közös
ünneplése jelenti az „eseményt” számukra. Az összeggel a karácsonyi
ünnepséget kívánják örömtelivé varázsolni műsorral, ajándékcsomaggal.

30 000 Ft

Az énekkar működéséhez, meghívásaik elégtételéhez, utazásaikhoz
szeretnének támogatást igényelni.

30 000 Ft

Programjaikkal egyre több embert tudnak bevonzani Egyesületükbe.
Minden nemzeti ünnepet megünnepelnek, műsorral készül 3 klubjuk.
Fáradozásaikat színházjeggyel jutalmazzák. Most ennek finanszírozására
kérik a támogatást

20 000 Ft

Bábgyalogló Művészeti Egyesület

43

44

Eszköz és anyag vásárlás a Bábgyalogló
Művészeti Egyesület Pajtaszínházába
bemutatásra kerülő gyermekbábszínházi
előadásokhoz
Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók
Szakszervezete Unicon Zrt. Szakszervezeti
Bizottsága
Kulturális programok megvalósítása
klubtagok számára
Békéscsabai Evangélikus Egyházközösség

45

A szervezet tevékenységi köréhez
kapcsolódó rendezvények költsége, és a
kórus működési költsége
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület

46
Saját székház- saját gondok

12
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47

Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület
Kézimunka Klub
Hímezni jó!
Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub

48

49

Kulturális és ismeretterjesztő programok
látogatása

Csaba Kulturális Egyesület a
Táncművészetért
Népzene határtalanul!
Csabai Csípős Blues Club Kulturális
Egyesület

50
II. Csabai Kolbász- Blues-Pálinka Piknik
megrendezésére

51

52

Dobszerda Kulturális Ökológiai és Jogvédő
Egyesület
Dobszerda Kör-ök elindítása
Dél-Alföldi Regionális Közművelődési
Egyesület
XIII. Amatőr Zenei Tábor

53

Esély Pedagógiai Központ, Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola EGYMI
Kutyás nyári tábor
Horseland Lovasklub Közhasznú Egyesület

54

55

"Lovak között kicsik és nagyok" családi
nap szervezése
Hangszín Zenei Műhely
Gulyás Márta és Luis Fernando Pérez
nemzetközi zongora- és kamarazene
mesterkurzus zenei tábor megszervezése

Havi 2 alkalommal 2 órában hímző kör foglalkozásain a népi iparművész
ellátása helyett önálló eszköztámogatásra: hímzőfonalak, felszerelések,
kellékek beszerzésére kérik a támogatást
A Jókai Színház bérletes előadásai mellett tervezik egy előadás
megtekintését. Továbbra is fenntartják a TIT Haan Lajos Szabad
Egyetem tagozatainak klubbérletekkel valólátogatásának lehetőségét.
Kecskeméten ismerkednének a város nevezetességeivel, kult.
intézményeivel, múzeumaival. Részt kívánnak venni regionális és
országos versenyeken úgy, mint szavalók, illetve nézőközönség a Senior
Táncfesztiválon.
Idén is megszervezik az 5. Kárpát-medencei Magyar Népzenei
Találkozót. nemcsak bemutatni, átadni is szeretnék a népzene ismeretét,
így a találkozó részeként továbbképzéseket is tartanak. Idén is terveznek
néptánc, népi ének és hangszeres zeneoktatást. A cimbalom lesz a
központi hangszer. A vidéki közreműködők elszállásolásához,
szállításához kérik a támogatást
A rendezvény 3 civil szervezet összefogásával valósulhat meg. A
rendezvény a csabai kolbász és pálinka bemutatását, értékmegőrzését
szolgálja élőzenével fűszerezve. A belépés ingyenes.
havi rendszerességgel indítanak összejövetelt a Könyvtárban. Minden
alkalommal lesznek előadók, az esemény végén közös zenélés.
Terveznek egy zene workshopot és egy népzenei estet is. Ezek
megvalósításához kérik a támogatást.
.
A tábor 40 fő részvételével tervezett. Értékteremtő, közösségalkotó
jellegű. Júliusban kerül rendezésre. A szakmai program mellett
szabadidős tevékenységek biztosítása. A tábor lebonyolításához kérik a
támogatást.
A táborban a gyerekeket segítő terápiás kutyákkal dolgoznak együtt
gyógypedagógusok segítségével. Szeretnének a szociálisan rászoruló
gyerekeknek ingyenes részvételt biztosítani. A lebonyolításhoz kérik a
támogatást.
2019. szeptember 21-én családi nap megszervezésére - csutakolás,
szálasanyag lovas-dísztárgyak készítése, közös főzés, játékos
vándorkupás lovas vetélkedő programjainak költségtámogatására.

30 000 Ft

30 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

30 000 Ft

40 000 Ft

0 Ft

30 000 Ft

11. alkalommal kerül megrendezésre 2019. augusztus 24-szeptember 2.
között a világhírű, elismert művészek zenei táborának. A tábor szervezési
költségeire igényelt támogatás.

50 000 Ft

A megnevezett tábor a Jézus Szíve Plébánia külső területén zajlana. Fő
célja, az egyházközösséghez tartozó fiatalok bevonása, keresztény
családok közötti kapcsolatok erősítése. A program megtartásához, a
plébánia működéséhez kérik a támogatást.

30 000 Ft

Jézus Szíve Plébánia

56

Bibliai alapú keresztény hit és értékrend,
mint közösségteremtő, formáló, ill.
fenntartó és megerősítő tényező

Kesjárné Putnoki Kornélia Tünde
57

Zenei és művészeti tábor

A Panchinello Zenei és Művészeti táborokat 4 héten, 2 helyszínen
keresztül tartaná fogyatékkal élő, perifériára szorult gyerekek, szüleik
számára. A programba vendég művészek bevonása is történik. Biztosított
lesz a zenei fejlesztés és a kreatív önszabályozó technikák elsajátítása. A
módszer segítségével a gyerekek sikerélménye a cél. Ezeket szolgálja a
kézművesség.

30 000 Ft

Békéscsabai Magyar Finn Baráti Kör
58

Békéscsaba és környéke népszerűsítése a
nemzetközi finn-magyar nyelvi tábor
résztvevői számára

A bp-i Kalevala Baráti Kör és a Békéscsabai Magyar-Finn baráti Kör
közösen szervezi azt az intenzív finn-magyar nyelvi tábort, amelyen kb.
15-15 különböző korosztályú magyar és finn vesz részt július 14-28
között. A nyelvórák mellett a várossal és környékével ismerkednek.
13

40 000 Ft
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59

Remonda Szabadidős, Lovas és
Sportegyesület
„Írónő a vendégünk”
Szabad Torna és Sporttánc Egyesület

60

2019. évi sporttánc táborok, kurzusok
megrendezése több korosztály számára

Szemián Sámuel Egylet
61
„Tanyasi reneszánsz”

Szent Erzsébet Egyesület
62

63

Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnep - 25 éves
a Jézus Szíve Templom
Toncsi Roma Ifjúságot Segítő Egyesület
Roma nap
Tulipános Egyesület

64

Meseházi Családi Dalárda családi nap
Tűz-Kör Közhasznú Kulturális Egyesület

65

VIII. Luca-napi Boszorkányságok - családi
hagyományőrző rendezvény
Ujj Anna

66

Családbarát délelőtt

Békéscsabai Városvédő és Városszépítő
Egyesület
67
Városismereti vetélkedő fitaloknak-2019

Idén is különböző tematikájú nyári tábor szervezése a nyári szünet
elejétől tanév kezdésig. A kultúra és a közművelődés idén se marad el,
így mesetábor is lesz Péter Erika írónő tervezett meghívásával. Ezek
megvalósításához kérik a támogatást
Aktív mozgási és fejlődési lehetőség biztosítása békéscsabai és más
településről, különféle szociális helyzetű gyermekek, táncosok, edzők és
oktató számára tehetséggondozás célja érdekében. Idén 4 tánctábort és
képzést terveznek.
A tagság ez évi programsorozatában a város szűkebb és tágabb
környezetében lévő tanyai hálózattal is megismerkedik. Tájékozódik a
tanyai hálózat kialakulásáról, a tanyai életformáról, az ott folyó életről
stb. A témában 3 találkozót szerveznek. Népszerűek az egzotikus -illetve
a világ fejlődésében kiemelkedő szerepet betöltő országokról szóló
előadások is. 3 ilyet terveznek. Folytatják a városban élő és alkotó
művészek meglátogatását is. Az egy év alatt hallottakat vetélkedő
formájában dolgozzák fel. Mindezek megvalósítására kérik a támogatást.

40 000 Ft

50 000 Ft

40 000 Ft

8. éve rendezik meg Árpád-házi Szent-Erzsébet ünnepét. A búcsúi
Szentmise után korhű tánc, lovagi hétpróba, Szent Erzsébet életének
ismertetése, kézműves foglalkozások lufi hajtogatással, tea-kalács,
falatozó.

30 000 Ft

Pósteleken rendeznék meg a roma napot ahol a helyi roma nemzetiséget
alkotó cigányok mutatnák be sajátos egyedi táncukat, zenéjüket,
gyerekprogramok sokasága. Ehhez kérik a támogatást

30 000 Ft

2014-ben alakultak. Az idei családi napra olyan vendégeket hívnak,
akikkel a különböző fellépéseken énekeltek együtt. A rendezvény
megvalósításához kérnek támogatást.

30 000 Ft

A rendezvényen kézműves szakemberek, műsorvezetők tiszteletdíjainak,
foglalkozások meghirdetéseinek, reklámanyagának, könyvutalványok
költségeire igényelt támogatás.
idén ősszel nyitja kapuit a Jóhely Tanulóközösség, amely alternatív ,
személyiségközpontú módszerekkel kívánja biztosítani az iskoláskorú
gyerekek oktatását, nevelését. Számos művészeti programmal szeretnék
bővíteni tevékenységi körüket. „Utó-gyereknap” alkalmából egy vidám,
személyiségfejlesztő zenés gyerekműsort szerveznének. Ehhez kérnék az
anyagi támogatást20 000 Ft
7. alkalommal kerül megrendezésre az általános iskolai tanulók
városismereti vetélkedője. A fiatalok játékos formában ismerkednek a
város épített örökségével, hagyományaival, nevezetességeivel. A
vetélkedőn várhatóan 11 iskola vesz részt. A támogatást a vetélkedő
tárgyi feltételeinek biztosítására, jutalom könyvek megvásárlására
szeretnék fordítani,

30 000 Ft

20 000 Ft

50 000 Ft

Békéscsaba Wittnberg Magyar Német
Baráti Egyesület
68

Magyar családok kapcsolattartása a német
civil szervezetekkel
Zalai Erika

69

Magyar mesehősök- játékkiállítás

A német családok Balatoni nyaralásra jönnek, ahol az egyesület közös
programokat tervez velük és rendezvények látogatását.

0 Ft

A kiállítással szeretne hozzájárulni, hogy a szülők több magyar népmesét
olvassanak a gyerekeiknek. Textiliából álmodta újra azokat a figurákat,
amelyek meséit annak idején ő hallgatott. A kiállítás megvalósításához
kéri a támogatást.

30 000 Ft
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