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A támogatásokról 2015-ben 

A Kultúregyesület 2015-ös évéről beszélgettünk Kerekes Zoltánnal, a Kultúregyesület koordinátorával 

 

1. Sikeresség szempontjából milyen évet zárt a Bácsfeketehegyi Művelődési Egyesület 2015-ben? 

2015-os évet sikeresnek itélem meg munkásságunk szempontjából.  

Nagy siker ként könyvelem el, hogy nagyon sok programot valositottunk meg, számos 

rendezvényen  vettünk részt, előadásokat szerveztünk a Szinházteremben, találkozók és táborok 

házigazdái voltunk, vendégszerepeltünk itthon és külföldön is, masszóval zajlott az élet az 

egyesületben. 

2. A működéshez szükséges anyagiakat hogyan sikerül biztositani? 

A működéshez szükséges anyagi eszközök egyrészét a kishegyesi községi költségvetésből 

fedezzük, másrészt pedig pályázati pénzekkel próbáljuk pótolni. Az anyaországi és hazai 

támogatások  nagy segitséget nyújtanak számunkra, mely által egy – egy program teljes vagy 

részleges költségét le tudjuk fedni. Itt megemliteném a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t és a 

Szekeres László Alapitványt, akik az elmúlt években pályázati úton kimagasló támogatásban 

részesitették egyesületünket. A hazai támogatók közül a Tartományi titkárságok és az MNT 

rendelkezik évi rendszeres kultúrtámogató programokkal. 

3. A támogatások közül melyiket emelnéd ki, mint legfontosabbat a 2015-ös évben? 

Ha már ki kell emelni akkor talán elsőként a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t és a Szekeres László 

Alapítványt említeném, összesen 900.000 forintos támogatásban részesítették Egyesületünket 

pályázati úton. Ebből az összegből megvalósithattuk a hagyományos Kuntáborunkat, Szüreti és 

Tamburafesztivált, 230-as jubileum megszervezésének részköltségét, valamint a bácsfeketehegyi 

magyar néptáncosok szakmai támogatásához sikerült hozzájárulni. Ez utóbbi projekt a szabadkai 

Tálentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesülett karöltve valósult meg. Valamint nem 

utolsósorban egy infrastrukturális beruházásra is sor került a Kultúrotthonban, mégpedig a 

Kultúrotthon fafelületeinek karbantartását tudtuk ezen pályázati pénzekből finanszírozni. 

Engedelmeddel kiemelném még az MNT támogatását melynek segítségével a színházunkba új 

fénytehnikai eszközöket (dimmer) tudtunk vásárolni.  

4. Jelen pillanatban milyen szakkörök működnek az Egyesületen belül? 

Az Egyesületen belül működő szakköröket felsorolom, remélem nem hagyok ki egyet sem, 

Versmondók, Tamburások, bábszinjátszók, néptáncosok ahol 3 korcsoportban folyik a munka, az 

óvodások, az alsósok és a felsősök csoportjában, de itt vannak a  

kézművesek, valamint  a Soma szinjátszó Társulat.  

Szeretném kiemelni, hogy számunkra minden szakkörünk működése, munkája nagyon fontos és 

bíztatni szeretnék minden bácsfeketehegyit, hogy vegyenek részt a munkában, segítsék az 

egyesületünk munkáját azzal, hogy látogassák a rendezvényeinket és akár a foglalkozásokban is 

aktívan résztvegyenek.  

5. Az Egyesületnek milyen tervei vannak 2016-ra? 



Tisztújitással inditsuk a 2016-os évet. Folytatva a régi hagyományokat bálakat, koncerteket 

szervezünk – tarkitva ezzel a faluban való kulturált szórakozás lehetőségét, az évente ismetlődő 

rendezvényeink megszervezése mindenképpen fő céljaink közé tartozik, mert hát ami szép és jó 

azt meg kell őrizni és tovább kell vinni. Gondolok itt a Podolszki megemlékezésre, falunap, 

meggynap, Nagykunsági alkotótábor, szüreti ünnepség , TamburaFesztivál, karácsonyi műsor. 

Amennyiben sikerül más pénzforrásokat felkutatva anyagiakhoz jutnia az Egyesületnek, 

szeretnénk új programokkal is előrukkolni.  

 


