
Melléklet 

A pályázat címe: Népi Játékok Rendezvényekre 

 

Kiíró: Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület 

 

A pályázat célja: a nemzetet éltető hagyományok, szokások, játékok őrzése és tovább 

éltetése, ezekről pozitív élményekhez juttatni a számítógépes világunk gyermekeit, felnőtteit. 

Megmutatni azt, hogy őseink játékai ugyanolyan örömöt, önfeledt szórakozást biztosítanak 

gyermekeinknek, mint annak idején elődeinknek.  

 

Támogatási időszak: 2014. január 1. és 2014. december 31. között megrendezésre kerülő 

rendezvények  

 

Pályázati kategóriák: 

I. Falu és városnapokra, fesztiválokra: 

a) 2014 - NJ - Népi Játékok Rendezvényekre (népi és történelmi játékok + kézzel hajtott 

fakörhinta + logikai játékok + kézműves játszóház + íjászat + jurtaállítás ) 

b) 2014 - KJ - Népi Játékok Rendezvényekre (népi és történelmi játékok) 

II. Óvodák, iskolák részére 

a) 2014 - NJF /O - Népi Játékok Fesztiválja Óvodában 

b) 2014 - NJF /I - Népi Játékok Fesztiválja Iskolában 

 

Támogatottak köre:  

- óvodák, 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 

Ebben kategóriában nem pályázhatnak falunapok, városnapok, fesztiválok szervezői. 

 

A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által választott helyszínen egy jó hangulatú tartalmas 

rendezvényt szervezünk. Az egyesületek tulajdonában lévő 85 db népi, történelmi és logikai 

játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk. Kézműves foglalkozást tartunk, vetélkedőket, 

versenyeket szervezünk. 

 

A program kellékei: 85 db játék: 35 fajta nagy méretű népi és történelmi játék - kézzel 

hajtott fakörhinta, sárkányűző, vadászat, koronázó, hordólovaglás, katica verseny, ágyúval 

törököt, kardozó, babzsák reptető, ütlegelő, patkódobó, csirkepofozó, horgászat, bohóc 

kalapács, mini gólyalábak, tandemsík,kirakó, bárányka legeltető, vak fűzőcske, vak építő, 

nyuszi etető, halacska szemező, nyíldobó, karikadobó, karikázó, mocsárjáró, Toldi erőpróba, 

zsákba ugrás, kötélhúzás, óriás ördöglakatok, rovásírás memori, labirintus, méricskélő, 

egyensúlyozó, pulicsalogató és 50 db asztali logikai fajáték. 

- A "Sütöde" - kézműves játszóház - "Kenyérbába"-készítés (a kenyér útja a kalásztól az 

asztalig). A gyerekekkel kőmalomban búzát őrölünk, ezt a lisztet gyúrjuk a tésztába, nyújtjuk, 

formázzuk, alakra vágjuk, magvakkal díszítjük, és végül kis kemencében megsütjük (nem 

étkezési célra). 
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A résztvevők életkora, összetétele: a játszótér egy időben 150 óvodás befogadására 

alkalmas, ennél magasabb gyereklétszám esetén 2 programot tartunk ugyanazon helyszínen, 

ugyanazon a napon különböző időpontban. 

 

A rendezvény összköltsége: 650 000 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 költségek, szervezési, lebonyolítási költségek, az eszközök össze- és 

szétszerelési költségei, a játékok bérleti díja. 

 

Önrész: 800 Ft/gyerek (min 70 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 800 Ft/gyerek önrész. 

Az önrész mértéke csökken a következő feltételek esetén: 

- 120 fő feletti létszám esetén az önrész mértéke 700 Ft/gyerek. 

Több intézmény összefogva is nyújthat be pályázatot (minden intézmény adatait kérnénk 

feltüntetni). Az önrész mértéke pedig 700 Ft/gyerek. Ha egy közös helyszínt jelölnek meg és a 

közös gyereklétszám meghaladja a 140 főt két rendezvényt tartunk ugyanazon a napon 

különböző időpontban. 

Az önrész mértéke maximum 175 000 Ft/nap. Pl., ha ugyanazon a helyszínen egy nap alatt két 

programot tartunk különböző időpontokban. A maximum létszám óvodák számára 300 fő, kb. 

egyenlően elosztva 150-150 főre rendezvényenként. 

Ha egy intézmény létszáma kisebb mint 70 fő, több intézmény összefogva is nyújthat be 

pályázatot (iskola-óvoda vagy két óvoda, esetleg két iskola) egy formanyomtatvány közös 

kitöltésével. Ilyen esetben fontos a közös helyszín megjelölés. Az önrész ilyenkor is 700 

Ft/gyerek. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot a Pályázati Formanyomtatvány II. 

dokumentum kitöltésével lehet, a nyilatkozat aláírásával 

A pályázat benyújtása folyamatos (minden hónap 15-ig beérkezett pályázatokat, az adott 

hónapban elbíráljuk és kiértesítjük) 

 

Szállítási költség: az egyesület székhelyétől ( Jászkarajenő) számítva, 50 km -en 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  

Elbírálás: Minden hónap 20. napján. 

Értesítés: Az elbírálástól számítva 10 napon belül e-mailban. 

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 IV.  
 


