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Kiegészítő melléklet 

2020.01.01-2020.12.31 
 
Támogatási program elnevezése: 
Gyermekkönyv kiadás Nagy Mari-Vidák István Játékok vízparti növényekből 
Támogató megnevezése: NKA 
Támogatás forrása: központi költségvetés 
Támogatás időtartalma: 2018.07.20-2020.01.23 
Támogatási összeg: 400.000 Ft 
Támogatás típusa: vissza nem térítendő 
Támogatás bemutatása: 
A kiadvány 112 oldal terjedelemben, az előzetes tervek szerint elkészült a Nemzeti 
Kulturális 
Alap és a Csillagvirág-2001 Alapítvány támogatásával. (112 oldal, 80 játékleírás, 22 
színes 
fotó, 150 rajz). 
21 könyvtár számára el lett küldve az ingyenes példány. Az embléma mellett fel lett 
tüntetve, 
hogy az NKA könyvtár támogatási programjának keretében kapták meg a kiadványt. 
Az Országos Széchenyi Könyvtár számára postáztunk 6 darab köteles példányt. 
Arra szeretnénk bíztatni mindenkit, hogy a gyerekekkel együtt menjenek ki a 
szabadba, 
tópartra, erdőbe, mert így játékosan, de mégis komoly természetismeretre tehetnek 
szert. 
Támogatási program elnevezése: 
Csillagvirág-2001 Alapítvány működési támogatása 
Támogató megnevezése: Miniszterelnökség 
Támogatás forrása: központi költségvetés 
Támogatás időtartalma: 2019.04.01-2020.03.31 
Támogatási összeg: 200.000 Ft 
Támogatás típusa: vissza nem térítendő 
Támogatás bemutatása: 
A támogatásból az alapítvány működéséhez szükséges anyagokat és eszközöket 
vásároltunk. 
Pl. táblagépet, merevlemezt, bélyegzőt, papír-írószert. 
2020-ban megfogalmazott céljainknak megfelelően, műhelyfoglalkozásokat tartottunk 
több 
témakörben, kékfestés, nemezkészítés, növényi játék. Megjelentettük Nagy Mari 
Vidák 
István: Játékok vízparti növényekből című könyvét. 
Támogatási program elnevezése: 
CSSP-E-NEPZENE-2019-0214 CSOÓRI SÁNDOR ALAP 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Támogatás forrása: központi költségvetés 



Támogatás időtartalma: 2020.11.11-2020.12.29 
Támogatási összeg: 960.000 Ft 
Támogatás típusa: vissza nem térítendő 
Támogatás bemutatása: 
Jelen pályázattal elsődleges célunk a Kárpát-medencei népek zenéjének gyűjtése és 
megismertetése volt. A magyar népzene mellett a Kárpát-medencében élő, a 
magyarokat 
körülvevő szomszédos népek zenéjének megismertetése is fontos feladat. 
A hanganyagokban szlovák és román népzenéket rögzítettünk, és a "Kárpát-
medencei népek 
zenéje" c. műsorunkba építve a legautentikusabbtól az átdolgozásig mutatjuk be 
azokat. Ezek 
a felvételek a youtube-on is elérhetők: 
https://www.youtube.com/watch?v=ATqaJ4g3jz4 
https://www.youtube.com/watch?v=JS3xsgh8PP4 
https://www.youtube.com/watch?v=5XGrRIS1Hb8 
Támogatási program elnevezése: 
Játékkészítés és kézművesség 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Támogatás forrása: központi költségvetés 
Támogatás időtartalma: 2019.10.01-2020.06.30 
Támogatási összeg: 500.000 Ft 
Támogatás típusa: vissza nem térítendő 
Támogatás bemutatása: 
A vírus miatt tavasszal elmaradt programokat augusztusban és szeptemberben 
tartottuk meg. 
Az időszak kedvezett a növényi festésnek. sok szép színt sikerült festeni. A 
megnemezelt 
tokokat, elkészültük után festettük meg. 10 fő vett részt. 
2020.08. 22-23. SZÖVÉS-FONÁS-NEMEZKÉSZITÉS -2 NAPOS MŰHELYFOGLALKOZÁS 

Új téma volt a szövés és a nemez kombinációja. Fonott állatalakok készültek 
gyékényből, 
majd ezek lettek a minták a nemezen. 
Szövött csíkok készültek madzagszövő táblán, majd ezek is benemezeltük 
Ezek még nem lettek kiforrt alkotások, de egy új lehetőséget mutattak meg. 10 fő vett 
részt. 
 
2020. AUGUSZTUS 29-30 KÉKFESTÉS 2 NAPOS MŰHELYMUNKA 

Utolsó alkalmunkat a bácsalmási kékfestő mester Bakos Zoltán vezette. Kékfestés 
nemezenszintén 
egy új és érdekes téma. Először vásznon próbáltuk ki a munkamódszert, majd 
nemezen főleg próbadarabok készültek. 10 fő vett részt. 
 
Támogatási program elnevezése: 
NEA-NO-20-EG-0206 – Működési támogatás 
Támogató megnevezése: Miniszterelnökség 
Támogatás forrása: központi költségvetés 
Támogatás időtartalma: 2020.04.01-2021.03.31 
Támogatási összeg: 200.000 Ft 
Támogatás típusa: vissza nem térítendő 



Támogatás bemutatása: 
A támogatott tevékenység időpontja 2021.09.30-ig meg lett hosszabbítva a vírus 
miatt. 
Beszámolási határidő 2021.10.30. 
 
Támogatási program elnevezése: 
0614-MMA-20-OMM 
Támogató megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia 
Támogatás forrása: központi költségvetés 
Támogatás időtartalma: 
Támogatási összeg: 361.398 Ft 
Támogatás típusa: vissza nem térítendő 
Támogatás bemutatása: 
Magyar Művészeti Akadémia Országos művészeti társaságok, szövetségek 
támogatása 
elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (államháztartási azonosítója: 303435) 
terhére 
támogatást nyújt általános költségekre, a koronavírus által okozott költségkiesések 
kompenzálásra. 
 
Támogatási program elnevezése: 
0058-MMA-20-MH 
Támogató megnevezése: Miniszterelnökség 
Támogatás forrása: központi költségvetés 
Támogatás időtartalma: 2020.08.13-2020.11.22 
Támogatási összeg: 800.000 Ft 
Támogatás típusa: vissza nem térítendő 
Támogatás bemutatása: 
Nagy Mari ötlete alapján, a Hagyományok Házában megrendezendő Országos 
Népművészeti 
Kiállítás keretében, „ 100 FEHÉR ZÁSZLÓ - ÖSSZETARTOZUNK” címmel 100 fehér 
zászlót helyeztünk el 100 alkotó együttműködésével. A kiállítás 2021.április 22-én 
nyilik 
online. 2021. augusztus 24.-ig lesz látható. 
Előzmények: 

Elkészítettünk egy oktató filmet-melyen bemutatjuk a selyem-nemez zászlók 
elkészítésének módját. Végleges címe: „100 fehér zászló” 

A filmet eljuttattuk a nemezkészítőkhöz. 

A nyár folyamán elkészültek a zászlók, 

A CSILLAGVIRÁG-2001 Alapítvány, személyesen Nagy Mari és Vidák István részt 
vett a kiállítás rendezésében és irányították a 100 zászló felhelyezését. 
Sipost Istvánné 
Kecskemét, 2021. április 20. 


