PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Fővárosi Örmény Önkormányzat, valamint a Csíkkörzeti Magyar Örmény Szentháromság Alapítvány
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114 § (1) f.és 116 § (1) c. előírása és a 122/2017
(XI.30.) valamint a 64/2018. (VI.04.) FÖÖ számú határozatai alapján nyílt nemzetközi pályázatot hirdet:
A pályázat címe: Nekünk üzen Czetz János honvédtábornok

1. A pályázat célja:
Magyarországon és Romániában élő magyar, valamint Argentínában élő argentin és magyar fiatalok
Magyarországgal való kapcsolatainak ápolása és fejlesztésének előmozdítása, közösségteremtés. A
magyar nemzeti azonosságtudat erősítése, valamint Czetz János honvédtábornok és a 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékének ápolása az ifjúsági közösségek támogatása által, a
szabadságharc 170-dik évfordulója alkalmából.
2. A pályázati felhívás tárgya
Tevékenység:
A) Csoportos kategória: tanulmány írása, valamint flashmob bemutatása közterületen, és annak
(telefonnal készített) kreatív videófelvétele.
Flashmob: egyfajta villámcsődület. A fiatalok előre szervezett csoportosulását jelenti itt, amely hirtelen
jön létre nyilvános helyen: pl. városok, települések forgalmas terein. A résztvevő csoportoknak valami
szokatlant kell csinálni a témához kapcsolódva úgy, hogy a tevékenységgel üzenetet közvetítsenek. A
jelenség célja a kreatív és informális figyelemfelkeltés, a hétköznapi ember elgondolkodtatása. A
flashmob alapja saját kutatáson is alapuló tanulmány kell legyen, amelyet önmagában is elbírál a zsűri.
A tanulmány beküldése: PDF formátumban e-mailen a palyazat@fovarosiormeny.hu címre.
A tanulmány hossza: maximum 10x2500 karakter szóközzel, továbbá a flashmob megfogalmazott
üzenetét, annak választásának okát és konklúzióját, eredményét/hatását leíró maximum 3x2500
karakter szóközzel.
A flashmobot minimum két alkalommal kell megvalósítani nagy személyi forgalmat bonyolító
közterületen. A flashmobról készítendő videó hossza: maximum 5 perc.
B) Egyéni kategória: tanulmány írása és rövid videófilm készítése kamerával.
A jelenség célja a kreatív és informális figyelemfelkeltés, a hétköznapi ember elgondolkodtatása. A
rövidfilm alapja saját kutatást is tartalmazó tanulmány kell legyen, amelyet önmagában elbírál a zsűri.
A tanulmány hossza: maximum 15x2500 karakter szóközzel, továbbá a filmben megfogalmazott
üzenetet, annak választásának okát és konklúzióját leíró szinopszist - 1x2500 karakter szóközzel - is
szükséges beküldeni.
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A tanulmány beküldése: PDF formátumban, e-mailen a palyazat@fovarosiormeny.hu címre.
A rövidfilm hossza minimum 10 perc / maximum 15 perc.
Megvalósítás: bármilyen videókamerával elkészülhet. A filmben autentikus helyszínek (kapcsolódó mai
intézmények, családi közeg vagy katonai útvonal, katonai iskola stb.) és autentikus, hozzáértő
megszólalók, továbbá korabeli fotók és egyéb, a szabadságharc témájához kapcsolódó archív felvételek
is szerepelhetnek. A rövidfilm lehet dokumentum- vagy játékfilm jellegű is.
A filmet szükséges legalább egy alkalommal, közönség előtt bemutatni. Erről - hivatalos aláírással és
dokumentálásra szolgáló fotókkal ellátott - igazolást kell beküldeni, jelenléti ív csatolásával kiegészítve.



A tanulmány és a flashmob, valamint a rövidfilm témája az alábbi kategóriákból választható a
pályázók számára:

1. Czetz munkássága és azok emlékei a mai Argentínában
2. Czetz, mint katonai stratéga Magyarországon, az 184-49-es forradalomban való szerepe
3. Czetz leszármazottak családi emlékezései és hagyományát ápolók tevékenységei, fotókkal
illusztrálva



A pályázó magyar, valamint spanyol nyelven adhatja be anyagát.

3. Megvalósítási helyszínek:
Magyarország, Budapest, Románia (Erdély), Argentína.

4. A pályázatra jogosultak köre:
- 14-25 év közötti magyar, román és argentin állampolgárságú magánszemélyek,
- magyarországi, romániai és argentin székhellyel rendelkező:
olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és/vagy egyházi jogi személy, amely az
ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét is felvállalta létesítő okiratában.
- oktatási intézmények
A pályázati felhívásra egy pályázó kategóriánként csak egy pályázatot nyújthat be.
Egy pályázónak minősül:
Csoportos kategóriában - egy csoport, azaz minimum 3, maximum 6 fő,
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Egyéni kategóriában - 1 fő
*A rövidfilm technikai kivitelezésében segítőket, a játékfilmes jelleg választásánál szereplőket is
bevonhat a film kivitelezéhez a pályázó.
*Magánszemélyként pályázók tekintetében: a kiskorú (18. életévet be nem töltött) pályázók esetén a
képviselő/gondviselő beleegyező nyilatkozatának feltöltése kötelező.
Nem nyújthatnak be pályázatot:
- politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
- örmény nemzetiséggel foglalkozó civil szervezetek,
- vállalkozások,
- egyéni vállalkozók,

5. A pályázat megvalósítási paraméterei:
a) Csoportos
Megvalósítási időszak Magyarországon és Romániában: 2018. június 11 – 2018. augusztus 4.
Megvalósítási időszak Argentínában: 2018. július 20 – 2018. szeptember 20.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja Magyarországon és Romániában: 2018. július 10.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja Argentínában: 2018. augusztus 20.
Benyújtási határidő Magyarországon és Romániában: 2018. augusztus 5. 14.00 óra (közép-európai idő
szerint).
Benyújtási határidő Argentínában: 2018. szeptember 21. 14.00 óra (közép-európai idő szerint)
b) egyéni
Megvalósítási időszak mindhárom országban: 2018. július 20 - 2018 szeptember 20.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja mindhárom országban: 2018. augusztus 20.
Benyújtási határidő mindhárom országban: 2018. szeptember 21. 14.00 óra (közép-európai idő
szerint).
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6. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik (magyar vagy spanyol nyelven):
A flashmob és rövidfilm feltöltése a www.youtube.com oldalra, melynek linkjét, kódját, URL-jét a
Fővárosi Örmény Önkormányzat e-mail címére: palyazat@fovarosiormeny.hu kell megküldeni a pdf
formátumú tanulmánnyal együtt, valamint a flashmob-akcióról maximum 3x2500 karakteres
(szóközzel) beszámolóval, illetve a rövidfilm szinopszisával 1x2500 karakter (szóközzel) együtt, egy
levélben. Kiskorú (18. életévet be nem töltött magánszemély) pályázók esetén a képviselő/gondviselő
beleegyező nyilatkozatának feltöltése kötelező pdf formátumban (1. számú melléklet). A flash mob és
benyújtott videófelvételek nyilvánossá tételéhez a pályázók hozzájárulása szükséges (3. számú
melléklet).
További csatolmány:
- Magánszemélyek esetében nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk és
dokumentumok hitelesek, a benyújtott pályázati anyag valódi és hiteles. A Nyilatkozatot a tag(ok)
aláírásukkal ellátják, szkennelve pdf formátumban csatolják a levélhez. 18 év alatti magánszemélyek
esetén, a csoportból három szülő aláírása is szükséges (2. számú melléklet)
- Intézmények és szervezetek esetében a legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály,
alapító okirat (vagy egyéb létesítő okirat), amely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait,
különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet
székhelyére.

7. A pályázat érvénytelensége:
- a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;
- a pályázó nem tartozik a pályázati felhívás feltüntetett pályázói körébe;
- a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;
- a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;
- a pályázó az előírt határidőre nem, vagy nem megfelelően tett eleget a követelményeknek.
(Hiánypótlásra a beadási határidő után nincsen lehetőség.)

8. A pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat zsűri bírálja el, a beadási határidőket követő 7 napban. A pályázat
eredményéről a döntést követő 1 munkanapon belül minden pályázó értesítést kap válasz e-mailben,
valamint a döntés ezzel egyidőben a www.fovarosiormeny.hu honlapon is elérhető lesz. A nyertes
pályázók az értesítéssel egyidejűleg az aláírásra előkészített Megállapodást is megkapják.
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Az értékelés szempontjai:
- A pályázatban foglaltak alapvetően megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének: a
magyar és argentin ifjúsági közösségek nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző,
hagyományápoló és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálják, hozzájárulnak ifjúsági
közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez.
a) Tanulmány:
- hiteles és megfelelő információkra épül;
- kellően kidolgozott forrásokat jelöl meg;
- széles látókörű, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van;
- újdonságot tartalmaz, saját kutatás is áll mögötte;
- választékos fogalmazás, megfelelő stilisztika jellemzi;
- a konklúzió levonása, a projektben megfogalmazott üzenet levezetése megtörténik.

b) A tanulmányra épülő flashmob:
- helyi jelentőségű, de a felvételen is látható, hogy széles embertömeghez eljut;
- egyedi ötleten alapuló rendezés, rendkívüli, figyelemfelkeltő hatás;
- üzenetének megfogalmazása könnyen értelmezhető a járókelők számára;
- kreatív kivitelezésű;
- a projekt minimum kétszer, de minél többször jön létre;
- maximum 5 perc hosszú.
c) A tanulmányra épülő rövidfilm
- mondanivalója, üzenete egyértelmű;
- ötletes feldolgozású;
- minimum 10, maximum 15 perces;
- kreatív képi megjelenítés jellemzi;
- autentikus megszólalók, képi anyagok, kapcsolódó vagy eredeti helyszínek szerepelnek benne;
- mondanivalójában tartalmaz-e újdonságot;
- tükrözi-e a tanulmányban foglaltakat, legalább annak egy részét.
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9. Zsűri:
Tagok:
- Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökhelyettese.
Egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. (HU)
- Pesty László, a Pesty Fekete Doboz vezetője, dokumentumfilmes. (HU)
- Kánya József történész (RO)
- Ravasz Balázs producer, filmrendező, Czetz leszármazott. (HU)
- dr. Kedves Gyula az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság
főtanácsadója; az Országgyűlési Múzeum vezetője. (HU)
- Asqui Jorge Kristóf, nemzetközi kapcsolatok elemző; doktorandusz hallgató, NKE Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar (AR)
- Zsigmond Zoltán, a Czetz János Általános Iskola igazgatója, Gidófalva. (RO)
- Kövér György, hagyományőrző huszárkapitány, Gidófalva. (RO)
- Zakariás István, a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Szentháromság Alapítvány képviselője. (RO)
- Maximiliano Gregorio Cernadas, Argentína magyarországi nagykövete. (AR)
- Esztergály Zsófia Zita, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke. (HU)
10.Díjak:
Csoportos pályázóknak
Magyarországi és romániai 14-25 év közötti pályázó esetén, az I-III. helyezett csoport számára:
-

-

Hagyományőrző Tábor Csíkszépvízen (Románia) – Gidófalvi emléktúrával (Románia) - ingyenes
részvétel. Témája: Magyarország az 1848/49-es forradalom és szabadságharc korában, hazai
társadalmi élet. Nemzetközi viszonyok, hazánk katonai stratégiája, élet a huszárok között,
Czetz János tábornok élete itthon és Argentínában.
és
csapattagoknak 2-2 db ajándék belépőjegy a 2019-es torockói Double Rise Fesztiválra
továbbá
magyarországi nyertes pályázó esetén: látogatás a Magyar Honvédség Geoinformációs
Szolgálatánál.
argentin pályázó számára a díjakat 2018. július 10-én tesszük közzé!
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Egyéni pályázatot benyújtó felnőtt korúak (18-25 év) I. helyezett számára
- Repülőjegy egy fő (magyarországi vagy romániai) számára Buenos Aires-be, illetve (argentin nyertes
esetén) Budapestre (oda-vissza). Romániai nyertes pályázó esetén a célpont megválasztható, azonban
felhívjuk a figyelmet, hogy Buenos Aires-i utazás választásánál kizárólag a Budapest-Buenos Aires
útvonal (oda-vissza) költsége a nyeremény.
a) A Buenos Aires-i programot 2018. július 10-én tesszük közzé!
b) Programok Budapesten: látogatás a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatánál. Látogatás az
Országház kupolacsarnokában: a magyar Szent Korona megtekintése. Egyéb kiegészítő kulturális és
szórakoztató programok.
továbbá
- Magyarországi vagy romániai nyertes pályázó esetén ajándék belépőjegy a 2019-es torockói Double
Rise Fesztiválra 2 fő részére.
- Argentin nyertes pályázó számára a további nyereményt 2018. július 10-én tesszük közzé!

11. Elnyert támogatás kifizetése
A nyereményről kiértesített pályázók:
- Külföldi állampolgár esetén hiteles személyi igazolást kérünk. Minden esetben Magyarország
konzulátusa által hitelesített igazolványt, annak szkennelt és aláírt másolatát kérjük elküldeni az
palyazat@fovarosiormeny.hu címre.
- A nyertes csoportos pályázók ezt követően válnak jogosulttá nyereményük érvényesítéséhez. A vissza
nem térítendő támogatás kifizetése, díjbekérő/proforma vagy végleges számla ellenében
egyösszegben történik utalással, minden esetben a szolgáltatónak.
- A székelyföldi tábor időpontja előre lekötött: 2018. augusztus 17-24 között.
- A nyeremény érvényesítésének időpontját az egyéni kategóriában nyertes pályázó maga határozza
meg, amelyről a döntésről szóló értesítést követő 14 napon belül tájékoztatást küld a
palyazat@fovarosiormeny.hu címre. A nyereményt 2019. június 30-ig lehetséges érvényesíteni.
*A legjobb filmekből és flashmobokból összeállítást készítenek a szervezők, amelyet díszelőadás
keretében levetít az Argentin Köztársaság Nagykövetsége, budapesti rezidenciáján. Az összeállítást
közzétesszük a www.fovarosiormeny.hu oldalon, valamint a kapcsoló online felületeken.

12. A pályázati kiírás közzétételének dátuma:
Magyarországon és Romániában: 2018. június 7.
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Argentínában: 2018. július 10.

Hagyományőrző Tábor:
Csíkszépvíz (RO), augusztus 17-24. között
Témája: Magyarország az 1848/49-es forradalom és szabadságharc korában, hazai társadalmi élet.
Nemzetközi viszonyok, hazánk katonai stratégiája, élet a huszárok között, Czetz János tábornok élete
itthon és Argentínában.
Meséken és anekdotákon keresztül nyernek bepillantást a fiatalok délelőttönként a korszak egy-egy
témájába. A foglalkozásokon emellett ehhez kapcsolódva hallhatnak tényszerű információkat többek
között történészektől, katonai szakemberektől, társadalomkutatóktól: így reális és komplex képet
kapva a korszakról. Feladatuk délutánonként, hogy új, valamint már meglévő tudásukra építve, saját
kreativitásukat igénybe véve dolgozzanak ki egy-egy történetet, szituációt, dialógust vagy például
tervezzék újra a magyar honvédség egyenruháját a korszak kihívásainak megfelelően, de bepillantást
nyernek Czetz János argentínai munkásságába is. Estére egy ház falán óriás kivetítéssel mutatjuk be a
témákhoz kapcsolódó anyagokat: a programot rendszerint zenével és szabadtéri főzéssel zárjuk. A
résztvevők augusztus 23-át Gidófalván, Czetz János szülőfalujában töltik. Itt megismerkedhetnek a
huszár hagyományőrzők segítségével a huszárság mibenlétével, a korabeli lótartással, fegyverekkel és
az életmóddal.
Támogatók:
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További támogatók:
XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Budapest II. Kerületi Örmény Önkormányzat
Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
XVIII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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