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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

1.1 Európai örökség vezetők 8. éves fóruma Oslóban 

Nyolcadik alkalommal rendezték meg 2013 májusában Oslóban az európai örökség vezetők éves fórumát. 
(KultúrPont)  

2013. május 23-án és 24-én rendezték meg Oslóban (Norvégia) az Európai örökség vezetők 8. éves 

fórumát. Az európai állami örökségvédelmi hatóságok vezetőinek informális találkozóján a 

résztvevők a történelmi helyszínek menedzsmentjével kapcsolatos elképzeléseiket osztották meg 

egymással. A... » Tovább 

  

  
 

 

 

 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram  

2.1 Az NKA pályázata a szigligeti Esterházy-kastély felújítására 

Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma a műemléki védelem alatt álló szigligeti 
  

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32709
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32709
http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32713


Esterházy-kastély felújítására Kastélyfelújítási mintaprogram címmel. 
(NKA)  

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot 

hirdet a 2013. október 30. és 2014. május 31. közötti időszakra a műemléki védelem alatt álló 

szigligeti Esterházy-kastély felújítására Kastélyfelújítási mintaprogram címmel. A pályázatra a 

Magyar... » Tovább 

  
 

2.2 Meghívásos pályázat pedagógus szövetségek továbbképzéseinek támogatására 

Meghívásos pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai 

szervezetek által szülőföldön megrendezendő évközi továbbképzések támogatására. 
(EMMI)  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet 

közreműködésével meghívásos pályázatot hirdet a határon túli magyar pedagógus szövetségek és 

szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő évközi továbbképzések támogatására. A 

pályázatra a következő... » Tovább 

  

  
 

2.3 Veszélyben lévő magyar népi építészeti értékek - pályázat 

 

 

  

Kisfilmek készítésére hirdet pályázatot az MTVA Kós Károly Kollégiuma Veszélyben lévő magyar 

népi építészeti értékek címmel. 
(MMA)  

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Kós Károly Kollégiuma 

kisfilm-pályázatot hirdet Veszélyben lévő magyar népi építészeti értékek címmel. 

A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek veszendőben lévő, rejtett 

értékekre irányítják a figyelmet. A beérkezett alkotások közül a... » Tovább 

  
 

2.4 Tagokat keresnek az Európai Kulturális Örökség Díj zsűrijébe 

Az Europa Nostra tagokat keres az Európai Kulturális Örökség Díj zsűrijébe. 
(KultúrPont)  

Várja zsűritagok jelölését az Europa Nostra az Európai Kulturális Örökség Díj zsűrijébe. Jelölés 

határideje: 2013. szeptember 8. » Tovább 

  

  
 

2.5 Gyakornoki lehetőség az Europa Nostra Titkárságán 

Hat hónapos gyakornoki programot hirdet az Europa Nostra Titkársága. 
(KultúrPont)  

Gyakornokot keres az Europa Nostra hágai (Hollandia) Titkársága. A hat hónapos gyakornoki 
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program 2013. október 1-jén indul. A programra angolul beszélő egyetemi hallgatók jelentkezhetnek. 

Pályázati határidő: 2013. augusztus 22. » Tovább 

  
 

2.6 Iránytű - önismereti pályázat 

 

 

  

Iránytű címmel médiapályázatot hirdet az egyesült államokbeli OCCCA. 
(KultúrPont)  

Az Orange County Center for Contemporary Art (Orange Megye Kortárs 

Művészeti Központja, OCCCA) médiapályázatot hirdet Compass - Navigating 

the Journey to Self-Identity (Iránytű – utazás az önazonosság felé) címmel. A 

pályázatra önismerettel kapcsolatos történeteket és alkotásokat várnak. A... » 

Tovább 

  
 

2.7 VI. Diploma nélkül pályázat 

A Bakelit Multi Art Center hatodik alkalommal hirdeti meg a Diploma nélkül pályázatot, amelyre képzőművészeti alkotásokat 

várnak. 
(KultúrPont)  

Hatodik alkalommal hirdet képzőművészeti pályázatot Diploma nélkül címmel a Bakelit Multi Art 

Center. A pályázat idei témája: dinamika. A pályázaton 18 éven felüli autodidakta alkotók 

indulhatnak. Az alkotásokat festészet (olaj, tempera, gouache és akril), valamint grafika 

(sokszorosított- és... » Tovább 

  

  
 

2.8 Meghívásos pályázat tankönyvek és tantervek támogatására 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet meghívásos pályázatot hirdet a Kárpát-medencében és a nyugati 

szórványban a helyi igények szerint megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek elkészítésére, fejlesztésére, kiadására, 

tankönyves műhelyek támogatására és taneszközök biztosítására. 
(EMMI)  

Meghívásos pályázatot hirdet a Kárpát-medencében és a nyugati szórványban a helyi igények szerint 

megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek elkészítésére, fejlesztésére, kiadására, 

tankönyves műhelyek támogatására és taneszközök biztosítására az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a... » Tovább 

  

  
 

2.9 Pályázat szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktáborok támogatására 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet 2013-as szülőföldi anyanyelvi tematikus 

szaktáborok támogatására. 
(EMMI)    
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Pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) 

bekezdésében felsorolt országok területén 2013-ban megrendezésre kerülő Szülőföldi anyanyelvi 

tematikus szaktábor támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet. Az 

elnyerhető... » Tovább 

  
 

2.10 Pályázat a nyugati szórványterületen működő szervezetek támogatására 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a nyugati szórványterületen működő szervezetek 

támogatására. 
(EMMI)  

Pályázatot hirdet az úgynevezett nyugati – kizárólag európai – szórványterületen működő szervezetek 

által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktáborok 

támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet. Az elnyerhető... » Tovább 

  

  
 

2.11 Pályázat anyanyelvi tanulmányi versenyek támogatására 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a határon túli magyar nyelvű közoktatás 

megerősítése érdekében anyanyelvi tanulmányi versenyek támogatására. 
(EMMI)  

Pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) 

bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2013-ban, illetve a 2013/2014-

es tanévben az anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és... » Tovább 

  

  
 

2.12 Miniszteri ösztöndíj horvátországi magyaroknak - 2013/2014 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíj odaítélésére a 2013/2014-es 

tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali alap- vagy egységes, osztatlan képzésére vagy mesterképzésére 

felvételt nyert horvátországi magyaroknak. 
(EMMI)  

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet miniszteri ösztöndíj 

odaítélésére a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali alap- vagy 

egységes, osztatlan képzésére vagy mesterképzésére felvételt nyert, horvát állampolgárságú, 

magyar... » Tovább 

  

  
 

2.13 Tervezz csomagolóanyagot! - pályázat 
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A Pack-Technik pályázatot hirdet Tervezz csomagolóanyagot! címmel. 
(Pályázatfigyelő)  

Csomagolóanyag-tervező pályázatot hirdet Tervezz csomagolóanyagot! címmel a 

Pack-Technik. A pályázatra olyan grafikai tervmunkákat várnak, amelyek 

alkalmasak sorozatgyártásra. Beküldési határidő: 2013. augusztus 12. » Tovább 

  
 

2.14 Pályázat a 2013-as Építőipari Nívódíjra 

Pályázatot hirdetnek fővállalkozó kivitelezőknek a 2013-as Építőipari Nívódíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő)  

A 2013-as Építőipari Nívódíj odaítélésére hirdetnek pályázatot építmények fővállalkozó 

kivitelezőinek. A díjra 2009. január és 2012. december között használatba vételi engedélyt kapott, 

legalább 100 millió forint beruházási értékű létesítménnyel lehet pályázni. A következő 

kategóriákban várják a... » Tovább 

  

  
 

2.15 Pályázat történész és társadalomtudományi szakdolgozatok publikációjára 

A Modern Minerva Alapítvány pályázatot hirdet fiatal történészeknek és társadalomtudósoknak diplomamunkájuk, 

szakdolgozatuk publikációjára. 
(Pályázatfigyelő)  

Pályázatot hirdet a Modern Minerva Alapítvány történelem, társadalomtudomány és határtudományi 

területeken készült BA és MA szakdolgozatok megjelentetésére. A pályázaton 2011. január 1. után 

bírálatra beadott szakdolgozatokkal lehet részt venni. A kiválasztott alkotások egy kötetben jelennek 

meg,... » Tovább 

  

  
 

2.16 Mi neked a magyar? - alkotópályázat 

 

 

  

Alkotópályázatot hirdet Mi neked a magyar? címmel egy budapesti köztéri falfelület festésének 

megtervezésére a Színes Város Csoport. 
(Pályázatfigyelő)  

A Színes Város Csoport alkotópályázatot hirdet Mi neked a magyar? címmel egy 

budapesti köztéri falfelület festésének megtervezésére. A pályázatra olyan 

látványterveket várnak, amelyek négy-tíz nap alatt megvalósíthatók. A 

pályázaton 16 éven felüli magyar állampolgárok, valamint építészek,... » Tovább 

  
 

2.17 A pénz nem a fán terem... - alkotópályázat 

Alkotópályázatot hirdet gyerekeknek A pénz nem a fán terem... címmel a Csányi Alapítvány a Gyermekekért és az OTP Fáy 

András Alapítvány.   
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(Pályázatfigyelő)  

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért és az OTP Fáy András Alapítvány alkotópályázatot hirdet felső 

tagozatos általános iskolás diákoknak A pénz nem a fán terem... címmel. A pályázaton a Csányi 

Alapítvány a Gyermekekért támogatottai vehetnek részt, amennyiben felső tagozaton tanulnak, 4,5 

feletti... » Tovább 

  
 

2.18 A pénz nem a fán terem... – alkotópályázat gimiseknek 

Alkotópályázatot hirdet gimnazistáknak A pénz nem a fán terem... címmel a Csányi Alapítvány a Gyermekekért és az OTP Fáy 

András Alapítvány. 
(Pályázatfigyelő)  

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért és az OTP Fáy András Alapítvány alkotópályázatot hirdet 9-12. 

évfolyamos diákoknak A pénz nem a fán terem... címmel. A pályázaton a Csányi Alapítvány a 

Gyermekekért támogatottai vehetnek részt, amennyiben felső tagozaton tanulnak, 4,5 feletti 

tanulmányi eredményük.. » Tovább 

  

  
 

2.19 Honnan jön az energiánk 2050-ben? - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet Honnan jön az energiánk 2050-ben? címmel a Magyar Természetvédők Szövetsége. 
(Pályázatmenedzser)  

A Magyar Természetvédők Szövetsége fotópályázatot hirdet Honnan jön az energiánk 2050-ben? 

címmel. A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek Európai energetikai jövőjét mutatják be. 

Minden alkotó legfeljebb három képpel pályázhat. Beküldési határidő: 2013. szeptember 22. » 

Tovább 

  

  
 

2.20 Vasúti fotópályázat 

A Knorr-Bremse Hungária Kft. Vasúti fotópályázat címmel alkotópályázatot hirdet. 
(Pályázatmenedzser)  

Alkotópályázatot hirdet a Knorr-Bremse Hungária Kft. Vasúti fotópályázat címmel. A pályázatra a 

vasúti közlekedés világáról, vasúti járművekről, a vasúti közlekedés eszközeiről készült fotókat 

várnak. Egy pályázó legfeljebb öt alkotást küldhet be. Beküldési határidő: 2013. szeptember 30. » 

Tovább 

  

  
 

2.21 Írországi Kortárs Művészeti Biennálé - pályázat 

Pályázatot hirdetnek a 2014-es írországi Kortárs Művészeti Biennálén való részvételre művészeknek. 
(on-the-move)    
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Az írországi eva International nonprofit szervezet pályázatot hirdet a 2014-es Kortárs Művészeti 

Biennálén való részvételre művészeknek. A biennáléra bármely művészeti ágban tevékenykedő 

művészek és művészcsoportok jelentkezhetnek. Pályázati határidő: 2013. szeptember 2. » Tovább 

  
 

 

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat 

 

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető: 

Tempus Közalapítvány 

1093 Budapest, Lónyay utca 31. 

http://www.tka.hu 

(06 1) 237-1320 

info@tpf.hu  

 

 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

3.1 Koncertmestert keres a Pannon Filharmonikusok 

 

 

  

A Pannon Filharmonikusok próbajátékot hirdet koncertmesteri állásra. 
(Fidelio)  

Próbajátékot hirdet koncertmesteri állásra a Pannon Filharmonikusok. A 

próbajátékot 2013. szeptember 9-én rendezik meg a pécsi Kodály Központban. A 

részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. » Tovább 

  
 

3.2 Nagybőgő tutti próbajáték 

A Pannon Filharmonikusok próbajátékot hirdet nagybőgő tutti állásra. 
(Fidelio)  

Próbajátékot hirdet nagybőgő tutti állásra a Pannon Filharmonikusok. A próbajátékot 2013. 

szeptember 9-én rendezik meg a pécsi Kodály Központban. A részvétel előzetes jelentkezéshez 

kötött. » Tovább 

  

  
 

3.3 II. hegedű szólamvezető és koncertmester helyettesi felhívás 

A Pannon Filharmonikusok próbajátékot hirdet II. hegedű szólamvezető és koncertmester helyettesi állásra. 
(Fidelio)  

Próbajátékot hirdet II. hegedű szólamvezető és koncertmester helyettesi állásra a Pannon 

Filharmonikusok. A próbajátékot 2013. szeptember 9-én rendezik meg a pécsi Kodály Központban. 

A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. » Tovább 

  

  
 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32749
http://www.kulturpont.hu/palyazat
http://www.tka.hu/
javascript:fm.eMailClicked.raise('info@tpf.hu');
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32744
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32744
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32745
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32745
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32746
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32746
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32744


3.4 Főigazgatói állás Fokvárosban 

 

 

  

Főigazgatót keres a fokvárosi Arterial Hálózat. 
(on-the-move)  

Az Arterial Hálózat főigazgatót keres 2013 októberétől fokvárosi (Dél-afrikai 

Köztársaság) titkárságára. Az állásra olyan, angolul és franciául beszélő 

jelentkezőket várnak, akiket érdekel az afrikai kreatív szektor, és rendelkeznek 

adománygyűjtési és technikai tapasztalattal. Pályázati... » Tovább 

  
 

3.5 Gyakornoki lehetőség Brüsszelben 

 

 

  

A More Europe projektben való részvételre keresnek gyakornokot Brüsszelbe. 
(on-the-move)  

Gyakornokot keresnek Brüsszelbe (Belgium) a More Europe projektben való 

részvételre. A hat hónapos gyakornoki program 2013. szeptember 15-én 

kezdődik. A gyakornok a brüsszeli Goethe Intézetben dolgozhat a More Europe 

projektvezetője mellett. Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 25. » Tovább 

  
 

 

 

 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

4.1 Alkotóházi ösztöndíj Mariborba 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2013 októberére művészeknek, kulturális területen dolgozó szakembereknek és elméleti 

szakembereknek a szlovéniai Kibla Multimédia Központ. 
(KultúrPont)  

A maribori (Szlovénia) Kibla Multimédia Központ Soft Control (Laza szabályozás) címmel 

alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2013 októberére művészeknek, kulturális területen dolgozó 

szakembereknek és elméleti szakembereknek. A programra olyan európaiakat várnak, akik 

kipróbálnák magukat a művészet, a... » Tovább 

  

  
 

4.2 Európai Kulturális Örökség Konferencia 
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2013 novemberében Vilniusban rendezik meg az Európai Kulturális Örökség Konferenciát. 
(KultúrPont)  

2013. november 13-án és 14-én Vilniusban (Litvánia) rendezik meg az Európai 

Kulturális Örökség Konferenciát Cultural Heritage and the EU 2020 Strategy: 

towards an integrated approach (Kulturális örökség és az EU 2020 stratégia: egy 

integrált megközelítés felé) címmel. A konferencián három tematikus... » 

Tovább 

  
 

4.3 Európa a polgárokért - a polgárok Európáért 

 

   

2013 októberében konferenciát rendez a Tempus Európa a polgárokért - a polgárok Európáért 

címmel. 
(KultúrPont)  

A Tempus Közalapítvány 2013. október 16-án konferenciát rendez Budapesten 

Európa a polgárokért - a polgárok Európáért címmel. A rendezvény 

önkormányzatok és civil szervezetek számára nyújt támogatást nemzetközi 

együttműködések megvalósításához. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 

» Tovább 

  
 

4.4 Mesterkurzusok kedvezménnyel 

 

 

  

Hírlevelünk olvasói kedvezménnyel vehetnek részt a Magyar Író Akadémia 2013. októberi szépíró és 

angol nyelvi mesterkurzusán. 
(KultúrPont)  

A Magyar Író Akadémia 2013 októberében ismét elindítja szépíró és angol nyelvi 

mesterkurzusát. A képzéseken a KultúrPont Iroda hírlevelének olvasói 

kedvezménnyel vehetnek részt. A kedvezményre való jogosultságot a Magyar Író 

Akadémiánál kell jelezni a jelentkezéskor. » Tovább 

  
 

4.5 Civilek Éjszakája 

2013 szeptemberében ismét megrendezi a Civilek Éjszakáját a Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület. 
(KultúrPont)  

A Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület 2013. szeptember 28-án ismét megrendezi a Civilek 

Éjszakáját. A fesztivált országszerte több helyen megrendezik. Várják szervezők jelentkezését, akik 

csatlakoznának a kezdeményezéshez. Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 20. » Tovább 

  

  
 

4.6 Láthatatlan falak - kétnapos fórum 
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Kétnapos fórumot rendeznek Marseille-ben 2013 októberében Láthatatlan falak címmel. 
(KultúrPont)  

2013. október 3-án és 4-én kétnapos fórumot rendeznek Marseille-ben (Franciaország) Invisible 

Walls (Láthatatlan falak) címmel. A rendezvény célja, hogy lehetőséget adjon a művészeknek és a 

kulturális szakértőknek, hogy új kapcsolatokat alakítsanak ki a tudományos, a művészeti és a politikai 

világ... » Tovább 

  

  
 

4.7 Mezítlábas dráma 

2013 augusztusában Mezítlábas dráma címmel módszertani konferenciát rendeznek a Marczibányi Téri Művelődési 

Központban. 
(KultúrPont)  

A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2013. augusztus 21. és 23. között módszertani konferenciát 

rendez Mezítlábas dráma címmel a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A rendezvény témája 

idén a dráma a kerettanterven belül, illetve a színjátszó eszköztár fejlesztése. Az érdeklődők a 

következő... » Tovább 

  

  
 

4.8 Új Olasz Tánc Platform 

Pisában rendezik meg második alkalommal 2014 májusában az Új Olasz Tánc Platformot. 
(KultúrPont)  

2014. május 22. és 25. között Pisában (Olaszország) rendezik meg második alkalommal a New Italian 

Dance Platform (Új Olasz Tánc Platform) fesztivált. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a 

legjelentősebb kortárs koreográfiai alkotásokra. A fesztiválon 18 kiválasztott táncelőadást mutatnak... 

» Tovább 

  

  
 

4.9 Pótfelvételi nyílt nap a BKF művészeti képzésein 

 

 

  

2013 augusztusában nyílt napot tart a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Rózsa utcai 

campusa. 
(Fidelio)  

Nyílt napot tart 2013. augusztus 1-jén a Budapesti Kommunikációs és Üzleti 

Főiskola Rózsa utcai campusa. A nyílt nap keretében pótfelvételi tájékoztatáson 

vehetnek részt az érdeklődők, ahol megismerhetik a BKF Alkalmazott Művészeti 

Intézet, Médiaművészeti Intézet 12 alapképzési és 4 mesterképzési... » Tovább 

  
 

4.10 SharedSpace - műhelyfoglalkozás Varsóban 

Műhelyfoglalkozást szerveznek 2013 szeptemberében SharedSpace címmel fiatal díszlettervezőknek, előadóművészeknek, 
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építészeknek és elméleti szakembereknek. 
(on-the-move)  

2013. szeptember 25. és 27. között műhelyfoglalkozást szervez a varsói (Lengyelország) Zbigniew 

Raszewski Színházi Intézet SharedSpace: Music, Weather, Politics (Közös tér: zene, időjárás, 

politika) címmel. A programra 35 évnél fiatalabb díszlettervezőket, előadóművészeket, építészeket és 

elméleti... » Tovább 

  
 

 

 

 

5. ÖSZTÖNDÍJAK 

5.1 Miniszteri ösztöndíj ukrajnai magyaroknak - 2013/2014 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíj odaítélésére a 2013/2014-es 

tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali alap- vagy egységes, osztatlan képzésére vagy mesterképzésére 

felvételt nyert kárpátaljai magyaroknak. 
(EMMI)  

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet miniszteri ösztöndíj 

odaítélésére a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali alap- vagy 

egységes, osztatlan képzésére vagy mesterképzésére felvételt nyert, ukrán állampolgárságú, magyar... 

» Tovább 

  

  
 

5.2 Miniszteri ösztöndíj szerbiai magyaroknak - 2013/2014 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíj odaítélésére a 2013/2014-es 

tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali alap- vagy egységes, osztatlan képzésére vagy mesterképzésére 

felvételt nyert szerbiai magyaroknak. 
(EMMI)  

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet miniszteri ösztöndíj 

odaítélésére a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali alap- vagy 

egységes, osztatlan képzésére vagy mesterképzésére felvételt nyert, szerb állampolgárságú, magyar... 

» Tovább 

  

  
 

5.3 Miniszteri ösztöndíj csángó-magyaroknak és szlovéniai magyaroknak - 2013/2014 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíj odaítélésére a 2013/2014-es 

tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatos mesterképzésére felvételt nyert csángó-magyaroknak és 

szlovéniai magyaroknak. 
(EMMI)  

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet miniszteri ösztöndíj 

odaítélésére a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali 
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munkarendű mesterképzésére felvételt nyert, csángó-magyar és szlovéniai magyar nemzetiségű 

hallgatóknak. A... » Tovább 

  
 

5.4 Miniszteri ösztöndíj első évfolyamra felvett határon túli magyaroknak 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíj odaítélésére olyan 

magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozat első évfolyamára felvételt nyert és miniszteri ösztöndíjat nyert 

hallgatóknak, akik a 2013/2014-es tanévben támogatott képzésben folytatják megkezdett tanulmányaikat. 
(EMMI)  

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet miniszteri ösztöndíj 

odaítélésére a 2013/2014-es tanévre azoknak a 2008/2009-es, a 2009/2010-es, a 2010/2011-es, a 

2011/2012-es vagy a 2012/2013-as tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali 

munkarendű alap-... » Tovább 

  

  
 

5.5 Modern Minerva ösztöndíjpályázat 

A Modern Minerva Alapítvány ösztöndíjpályázatot hirdet fiatal PhD-hallgatóknak tudományos kutatómunkájuk 

támogatására. 
(Pályázatfigyelő)  

Ösztöndíjpályázatot hirdet a Modern Minerva Alapítvány fiatal PhD-hallgatóknak tudományos 

kutatómunkájuk támogatására. Az ösztöndíjjal olyan kutatásokat támogatnak, amelyek a magyar 

történelem vagy a jelenkori magyar társadalom kérdéseinek vizsgálatához kapcsolódnak. Az 

ösztöndíj a 2013. november... » Tovább 

  

  
 

5.6 Filmes alkotóház Brüsszelben 

Filmes alkotóházat hirdet a brüsszeli KRAN Film. 
(on-the-move)  

A brüsszeli (Belgium) KRAN Film 2013 őszén filmes alkotóházat hirdet kulturális szervezőknek. A 

programra olyan fiatalokat várnak, akiket érdekel a független, nem kereskedelmi videoművészet és a 

művészfilmek. A jelentkezők közül ketten vehetnek részt a programban. Jelentkezési határidő: 

2013.... » Tovább 

  

  
 

5.7 Előadó-művészeti platform Lublinban 

Pályázatot hirdetnek 35 évnél fiatalabb művészeknek a 2013. októberi lublini Előadó-művészeti platformon való részvételre. 
(on-the-move)  

A lublini (Lengyelország) Performance Art Foundation (Előadó-művészeti Alapítvány) pályázatot 

hirdet 35 évnél fiatalabb művészeknek az 5. lublini Előadó-művészeti platformon való részvételre. A 
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fesztivált 2013. október 16. és 20. között rendezik meg. A kiválasztott előadóművészek szállást,... » 

Tovább 

  
 

 

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij  

 

 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

6.1 Európa hét leginkább veszélyeztetett örökségvédelmi helyszíne  

 

 

  

A romániai Verespatak hat másik helyszín mellett rákerült Európa leginkább veszélyeztetett 

örökségvédelmi helyszíneinek listájára. 
(KultúrPont)  

Az Europa Nostra összeállította Európa leginkább veszélyeztetett 

örökségvédelmi helyszíneinek listáját. A listán hét helyszín szerepel, köztük az 

erdélyi Verespatak bányavidéke, ahol több mint három évezrede folyik 

bányászati tevékenység. A további hat leginkább veszélyeztetett 

örökségvédelmi... » Tovább 

  
 

6.2 Megjelent az Örökség mozgásban magazin új száma 

Görögországnak szentelte az Europa Nostra az Örökség mozgásban magazin új számát. 
(KultúrPont)  

Az Europa Nostra az athéni (Görögország) Európai Örökség Kongresszus alkalmából megjelentette a 

Heritage in Motion (Örökség mozgásban) magazin új számát. A magazin legújabb számát 

Görögországnak szentelték, így görögországi örökség helyszínekről olvashatunk benne érdekes 

történeteket. A magazin... » Tovább 

  

  
 

6.3 10 millió forint pedagógus szövetségek beruházásaira 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 10 millió forinttal támogatja határon túli magyar pedagógus szövetségek és egyesületek 

beruházásait. 
(KultúrPont)  

Megszületett az Emberi Erőforrások Minisztériuma határon túli magyar pedagógus szövetségeknek és 

egyesületeknek kiírt pályázatának eredménye. A pályázat keretében összesen 10 millió forintot 

osztottak szét beruházás támogatására, felújításra és javítási munkák elvégzésére. A Kárpátaljai 

Magyar... » Tovább 
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KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary 

1082 Budapest Kisfaludy u. 32. 

telefon: (06 1) 266-2837, 266-2669/121m 

fax: (06 1) 266-5972 

info@kulturpont.hu - http://www.kulturpont.hu 

 
 

A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai Unió 

Bizottsága és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
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