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Tisztelt Partnerünk! 
 
Hírlevelünk az ifjúsági közösségi-művelődés és az oktatás területéhez tud 

információkkal szolgálni. 

 

1. Megnyitották a Nemzeti Tehetség Program pályázatait 
 

A pályázatok több terület tehetséggondozását támogatják. A pályázatok a linkre kattintva tekinthetők 

meg: http://www.emet.gov.hu/cimke/NTP_2020/ 

 

2. Hungarikum pályázat 

Megjelent a Hungarikum pályázat a hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok 

népszerűsítésének támogatására; már működő helyi települési értéktárakkal együttműködésben 

települési, tájegységi értéktárak létrehozására, valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözet-

kultúra továbbörökítésére. 

A pályázati felületen 2020. március 23. 12.00 órától lehet a pályázati adatlapot elektronikusan 

kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, de a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2020. 

június 2. 8.00 órától van lehetőség 2020. július 1. 23:59 percig. 

További információ: http://www.hungarikum.hu/hu/hirek/megjelent-hung-2020-

p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-5 

 

3. Elindult a Déryné program 

Magyarország Kormányának támogatásával 2019  decemberében indult a Déryné Program, melynek 

célja a minőségi kultúra eljuttatása azokra a kistelepülésekre, ahol csak korlátozottan tudnak az ott élők 

a színházi előadásokhoz hozzájutni. A Déryné program kultúrstratégiai intézménye a Nemzeti 

Színház, s a kezdeményezés támogatója, partnerszervezete a Nemzeti Művelődési Intézet. 

A Déryné programba bekerülni elektronikus formában, jelentkezéssel és regisztrációval lehet, 

melynek menete és elbírálása modulonként változó, erről a program honlapján, 

a www.deryneprogram.hu oldalon lehet tájékozódni. 

   

4. Digitális kompetenciák a közművelődésben - Közösségszervezést 

támogató digitális módszerek 30+30 órás továbbképzés 

A képzés célja a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és tömegkommunikációs szervezetekben 

dolgozó szakemberek informatikai kompetenciáinak fejlesztése, ezáltal segítésük a mindennapi 

munkavégzés során felmerülő informatikai feladatok és problémák professzionális és hatékony 

megoldásában. 

A képzésre a jelentkezés és a beiratkozás is online módon történik. 

A képzési csoport 15 fő jelentkezésének beérkezése után indul. 

Jelentkezéshez kattintson ide! 

http://www.emet.gov.hu/cimke/NTP_2020/
http://www.hungarikum.hu/hu/hirek/megjelent-hung-2020-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-5
http://www.hungarikum.hu/hu/hirek/megjelent-hung-2020-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-5
https://nmi.hu/2020/03/31/elindult-a-deryne-program/
http://www.deryneprogram.hu/
https://nmi.hu/online-jelentkezes-a-nemzeti-muvelodesi-intezet-kepzeseire-2/


 

 
Erzsébet Ifjúsági Alap - Komárom-Esztergom megyei Hírlevél 
2020 május 
 

  

5. Pályázati felhívás: Magyar Falu Program 
 

Magyar Falu Program 

Megjelentek a 2020 évre szóló Magyar Falu Program felhívásai. 

1.       Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 

2.       Egyházi közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 

Beadási határidő: 2020. április 22. és 2020. május 22. között 

 

 

6. A kulturális terület díjaira tehetünk javaslatot május 20-ig 

Az idén is van lehetőség a közművelődésben kimagasló teljesítményt nyújtó kollégák munkájának 

magas szintű állami szakmai elismerésére. A miniszteri elismerésekre elkészített jelöléseket 2020. 

május 20-ig lehet beküldeni. 

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható közművelődési díjak: 

Bessenyei György-díj 

A díj a kultúra érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézményekben vagy 

közösségi színterekben végzett kiemelkedő tevékenységet végző közművelődési szakembereknek 

adományozható, akik elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával 

és terjesztésével a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését szolgálták. 

A díjat augusztus 20-án adják át. 

A díjból évente legfeljebb öt adományozható. 

Csokonai Vitéz Mihály-díj 

A díj a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, 

képző-, fotó-, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és 

előadó népművészet területén elért kimagasló művészeti munka elismerésére amatőr alkotó- és 

előadóművész természetes személyek valamint amatőr alkotó- és előadó-művészeti csoportok részére 

adományozható. 

A díjat augusztus 20-án adják át. 

A díjból évente legfeljebb három, ezen belül természetes személyek részére legfeljebb egy, csoportok 

részére legfeljebb kettő adományozható. 

Az emberi erőforrások minisztere által adományozandó művészet- és közművelődés-igazgatási, 

művészetelméleti és közművelődés-elméleti díj: 

Bánffy Miklós-díj 

A díj a kultúra érdekében művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb időn 

át – legalább 15 éven keresztül végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, valamint 

művészetelméleti oktatói és szerkesztő tevékenységért adományozható. A díjat augusztus 20-án adják 

át. A díjból évente legfeljebb három adományozható. 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
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Fontos információ: A 2019-ben benyújtott, ám díjban nem részesültek felterjesztéseit 

automatikusan átemeli és beilleszti a minisztérium a bírálati rendszerbe, ezeket ismételten 

beadni nem szükséges! Benyújtási határidő: 2020. május 20. (szerda) 

Benyújtás módja: Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárnak címezve 

E-mailen (eredeti kezdeményezés és az életutat bemutató dokumentum beszkennelve): 

kozmuvelodes@emmi.gov.hu 

Postai úton: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Kultúráért Felelős Államtitkárság 

Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztály Budapest, Szalay u. 10-14. 

1055 

 

7. Tájékoztató az Erzsébet Ifjúsági Közösségi terek bezárása 

kapcsán (hivatalos közlemény) 

„A 2020. márciusában kihirdetett COVID-19 elnevezésű vírusjárvány megelőzését szolgáló 

intézkedések az Erzsébet Ifjúsági Alap működését is érintették. Számos szervezeti szintű intézkedést 

kellett bevezetnünk, amelyek a munkavégzés helyét, valamint a közösségi terek működtetését is 

érintették. Így került bevezetésre a közösségi terek nyitva tartásának szüneteltetése és a szolgáltatások 

számának csökkentése is. A járványügyi veszélyhelyzet időbeni elhúzódása miatt Társaságunk azt a 

döntést hozta, hogy a projekt további időszakában a közösségi tereinket már nem nyitjuk újra, amelyek 

az eredeti tervek szerint is 2020. augusztusában fejezték volna be működésüket.  

Szakmai tevékenységünk azonban nem ér véget, továbbra is feladatunk olyan ifjúsági 

szolgáltatások nyújtása a települési ifjúsági munka, valamint az ifjúsági közösségek fejlesztése 

körében, amelyek hasznosak lehetnek  az Ön településének fejlesztése érdekében. Külön szeretném 

kiemelni a fiatalok részére nyújtott online és egyéni tanácsadásainkat, a településen dolgozó 

szakemberek fejlesztését szolgáló képzéseket, a munkájuk sikeres elvégzéséhez szükséges online 

adatbázisainkat, valamint a települési ifjúsági munka minőségi fejlesztését szolgáló módszertani 

támogató hálózatunkat.” 

 
Szíves figyelmét köszönöm: 

 

Cserteg István 

Komárom-Esztergom megyei  

Ifjúságszakmai koordinátor 

Erzsébet Ifjúsági Alap 

Telefon 70/3310993 

 

Tatabánya, 2020 május 6-án 

    

 

 

 


