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Tisztelt Partnerünk!
Honlapunkon az alábbi híreket, pályázati kiírásokat olvashatja. A cikkek összefoglalóit, a
kiíró szervezet közvetlen elérhetőségét, honlapját az e-mailben található linkre kattintva érheti
el. Ha napi szinten szeretne a friss híreinkről, pályázati lehetőségekről tájékozódni, kérjük
látogasson el a honlapunkra.
HÍREK, AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK
Gasztronómia és népi építészet a Művészetek Völgyében
Egész napos gasztronómiai és építészeti programmal vár mindenkit Taliándörögdön az Inkler
háznál 2015. július 25-én a Gastronomia Sacra rendezvény, amelyen régi magyar ízeink,
őshonos gyümölcsfajtáink bemutatója, kóstolója mellett megtudhatjuk azt is, hogy hogyan
főznek egyházi vezetőink, megismerhetjük az egyházi szervezetek termékeit, valamint a
szerzetesi szakképzőket, emellett a népi építészet emlékeinek megmentéséről is tárgyalnak.
http://www.ikszt.hu/hirek/gasztronomia-es-nepi-epiteszet-a-muveszetek-volgyeben.html
Herman Ottó Intézet a Művészetek Völgyében
A Herman Ottó Intézet is közreműködik a Művészetek Völgye rendezvénysorozat
szervezésében. Az egyedülálló, mára kultusz-rendezvénnyé érett eseményt idén immár 25.
alkalommal rendezik meg.
http://www.epir.hu/hirek/herman-otto-intezet-a-muveszetek-volgyeben.html
Roma holokauszt emlékező szentmise
A Kaníziuszi Szent Péter templomban / IX. ker. Gát u. 4./ Roma holokauszt emlékező
szentmisét tartanak amit, dr. Székely János püspök úr mutat be.
http://www.epir.hu/hirek/roma-holokauszt-emlekezo-szentmise.html
Négy roma képzőművész kiállítása nyílt meg a Pesti Vigadóban
Négy roma képzőművész: Balogh Tibor, Káli-Horváth Kálmán, Borkó Marianna és Kiss
Sándor Free-Presszionisták című kiállítása nyílt meg hétfő este Budapesten a Vigadó
épületében.
http://www.epir.hu/hirek/negy-roma-kepzomuvesz-kiallitasa-nyilt-meg-a-pestivigadoban.html

Csillagpont 2015
Idén július 21. és 25. között ismét a Tatai Olimpiai Edzőtábor ad otthont a Református
Ifjúsági Találkozónak.
http://www.epir.hu/hirek/csillagpont-2015.html
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Konferenciát szervezett a vidékfejlesztés lehetőségeiről a Váci Egyházmegye
„Földbe vetett bizalom avagy a Váci Egyházmegye jó gyakorlatai, tudásátadás,
hálózatosodás” címmel nyert vidékfejlesztést célzó támogatást a Váci Egyházmegye. E
témában rendeztek konferenciát július 16-án Mezőtúron. Beer Miklós püspök a
szemléletváltás szükségességét hangsúlyozta.
http://www.epir.hu/hirek/konferenciat-szervezett-a-videkfejlesztes-lehetosegeirol-a-vaciegyhazmegye-.html
A Herman Ottó Intézet és a Czinka Panna Népfőiskola megjelenése a 25. Művészetek
Völgye Fesztiválon
A Hermn Ottó Intézet és a Czinka Panna Népfőiskola 2015. július 24-28. között színes
programokkal várja az érdeklődőket a 25. Művészetek Völgye Fesztiválon Kapolcson.
http://www.epir.hu/hirek/a-herman-otto-intezet-es-a-czinka-panna-nepfoiskola-megjelenesea-25.-muveszetek-volgye-fesztivalon.html
ROMA HOLOKAUSZT MEGEMLÉKEZÉS
„Egyik éjjel a férfiak tábora több ezer ember kiabálására ébredt. Amint kiléptünk a
barakkokból, láttuk, mi történt. A cigányok táborát fényszórók világították meg, a cigány
férfiakat, nőket és gyerekeket az SS-ek sorba állították ötösével, hogy a krematóriumba
vigyék őket. A szerencsétlenek minden erejükkel ellenálltak, olyan hangosan kiabáltak, hogy
egész Birkenauban hallatszott. A dulakodás egész éjjel tartott, de reggelre a cigányok tábora
már üres volt.”
http://www.epir.hu/hirek/roma-holokauszt-megemlekezes.html
Zenével hozzák fel az utolsó padban ülőket
Egy, a monori cigánysoron indult közös zenélésből nőtte ki magát, mostanra 15 általános
iskolában fut a Szimfónia Program. A zenetanárok és szociális munkások venezuelai minta
alapján, a zenélésen keresztül igyekeznek tompítani a kirekesztettséget, javítani a közösségi
életet a hátrányos helyzetű iskolákban. Nem tehetségeket keresnek, hanem jó időtöltést
kínálnak 700 gyereknek. A Máltai Szeretetszolgálattal közösen működtetett programot
augusztusig EU-pályázatból tudják finanszírozni, de valahogy utána is folytatnák. Cristobal
Camperót, a venezuelából érkezett zenetanárt és Bátki Mártont, a projekt koordinátorát
kísértük el a Dél-Dunántúlra.
http://www.epir.hu/hirek/zenevel-hozzak-fel-az-utolso-padban-uloket.html
Díjnyertes cigány mese
A Cigánymesék rajzfilmsorozat A cigány asszony meg az ördög című epizódja elnyerte a
velencei Cartoons on the Bay nemzetközi filmfesztiválon a Televíziós sorozatok fiataloknak
kategória díját, valamint a legjobb filmzenéért járó elismerést is. A film Szécsi Magda
meséjéből Orsós Teréz képeinek felhasználásával készült, zenéjét Oláh József és együttese, a
Parno Graszt szerezte.
http://www.epir.hu/hirek/dijnyertes-cigany-mese.html
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Tanulni, tenni akaró cigányok Hodászon
Rézműves Melinda „támogatja a fiatalokat és nem felejtette el a hodászi cigány közösséget
sem".
http://www.epir.hu/hirek/tanulni,-tenni-akaro-ciganyok-hodaszon.html
Kiút a laborba Horváth József, a roma rákkutató
Huszonhét éves, rákkutató. A karcagi cigánytelepen nevelkedett. Egyetemi tanulmányait
Debrecenben végezte. Ma a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában
dolgozik; PhD-hallgató. Nemrég ő kapta az első Aranypánt-díjat, amelyet hétköznapi roma
hősöknek adnak. Olyan huszonöt éven felüli romáknak, akik kiemelkedőt nyújtanak az élet
bármely területén.
http://www.epir.hu/hirek/kiut-a-laborba-horvath-jozsef,-a-roma-rakkutato.html
Elfogadták a hatvani Nyilatkozatot
2015. június 24-én Tájgondozás, tájfejlesztés és ökoturizmus - elméletben és gyakorlatban
címmel rendeztek konferenciát a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban,
amelyen elfogadták a Hatvani Nyilatkozatot.
http://www.epir.hu/hirek/elfogadtak-a-hatvani-nyilatkozatot.html
Világok közt - film a genfi diákról, Balogh Róbertről
Mi történt a küzdeni tudó, vidám Balogh Róberttel azóta, hogy tavaly lelkésszé szentelték?
Genfi tanulmányairól beszél a köztévé kamerája előtt.
http://www.epir.hu/hirek/vilagok-kozt-film-a-genfi-diakrol,-balogh-robertrol-.html
Kitartóan, felelősségteljesen és következetesen-szakmai elismerés az Aranypánt-díj
jelöltjének
Minden év július elseje ünnepnap az egészségügyi dolgozók számára. Semmelweis Ignác
születésének évfordulóján állami és intézményi szakmai elismeréseket adnak át.
Arató Miklósnét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Semmelweis-díjával tüntették ki.
http://www.epir.hu/hirek/kitartoan,-felelossegteljesen-es-kovetkezetesen-szakmai-elismeresaz-aranypant-dij-jeloltjenek.html
PÁLYÁZATOK – FELHÍVÁSOK
Esélyegyenlőségi ösztöndíj pályázat hátrányos helyzetű hallgatók támogatására
A Kárpátok Alapítvány Esélyegyenlőségi ösztöndíj pályázatot tett közzé a 2015/2016-os
tanévre, a Kárpátok régió magyarországi területén, felsőoktatási intézményeiben tanuló
hallgatók részére.
http://www.epir.hu/hirek/eselyegyenlosegi-osztondij-palyazat-hatranyos-helyzetu-hallgatoktamogatasara-.html
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Tanulmányi ösztöndíj fogyatékossággal élők számára
A Cotrugli Üzleti Iskola pilóta projekt keretében online, angol nyelvű MBA képzési
lehetőséget és hozzá 10 000 euró értékű tanulmányi ösztöndíjat ajánl fogyatékossággal élők
számára. Ezt a kezdeményezést hosszú távú projektként kívánják folytatni, melynek célja,
hogy létrejöjjön az online MBA-t végzettek nemzetközi közössége.
http://www.epir.hu/hirek/tanulmanyi-osztondij-fogyatekossaggal-elok-szamara.html
Görögkatolikus Roma Szakkollégium indul Debrecenben
A görögkatolikus egyház a miskolci roma szakkollégium után Debrecenben is
szakkollégiumot indít a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagjaként a 2015/2016-os
tanévtől.
http://www.epir.hu/hirek/gorogkatolikus-roma-szakkollegium-indul-debrecenben.html
A Jezsuita Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre
A Jezsuita Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre. Felsőoktatásba
jelentkező középiskolások és egyetemre, vagy főiskolára járó fiatalok jelentkezését várjuk.
http://www.epir.hu/hirek/a-jezsuita-roma-szakkollegium-felvetelt-hirdet-a-2015/2016-ostanevre.html
Felvételi a WISZ-ben
A Wáli István Református Cigány Szakkollégium felvételt hirdet a 2015/16-os tanévre
elsősorban cigány származású, felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatók részére.
http://www.epir.hu/hirek/felveteli-a-wisz-ben.html
A tehetség kincs! Nyilas Misi Ösztöndíj Program
A tehetség kincs! Nyilas Misi Ösztöndíj Programunkkal tehetséges, ám rászoruló
gyermekeket támogatunk. Tudjuk, hogy a tehetség kibontakoztatásához nemcsak kitartó,
szorgalmas munkára, de szerencsére és segítségre is szükség van.
http://www.epir.hu/hirek/a-tehetseg-kincs!-nyilas-misi-osztondij-program.html
A gyülekezetek pályázat keretében segíthetik a cigány gyermekeket
Újra lehet a HEKS-nél pályázni roma fiatalokat támogató projektekkel. A svájci protestáns
segélyszervezet anyagi hozzájárulásával jelenleg nyolc gyülekezetben folyik, és háromban
indulás előtt áll olyan program, amely a roma gyerekek, fiatalok tanulását, társadalmi
beilleszkedését segíti, megismerteti őket a keresztény értékrenddel és közösségi alkalmakat
kínál számunkra. Július végéig lehet beadni az új projektterveket.
http://www.epir.hu/hirek/a-gyulekezetek-palyazat-kereteben-segithetik-a-ciganygyermekeket.html
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Út a diplomához ösztöndíj program
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
nyílt pályázatot hirdet a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi félévre Út a diplomához ösztöndíjés önköltség-támogatási programban való részvételre.
http://www.epir.hu/hirek/ut-a-diplomahoz-osztondij-program.html
Jelentkezés ökogyülekezet címre 2015
A Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma idén is meghirdeti
pályázatát az Ökogyülekezeti cím és díj elnyerésére!
http://www.epir.hu/hirek/jelentkezes-okogyulekezet-cimre-2015.html
Fiatal vállalkozók jelentkezését várja a Példakép Alapítvány
A Példakép Pályázaton idén is keresik az ország legígéretesebb, 40 évnél fiatalabb
vállalkozóit, akik egyéni eredményeikkel méltóak arra, hogy követendő példaként álljanak a
jövő generációja előtt.
http://www.epir.hu/hirek/fiatal-vallalkozok-jelentkezeset-varja-a-peldakep-alapitvany.html

HERMAN OTTÓ INTÉZET
Budapest, 2015. július 23.
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