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B. A pályázó adatai 
A pályázó megnevezése (magyarul és románul): 
Bartók Béla Elméleti Líceum, 
Liceul Teoretic "Bartók Béla" 
 
Adóazonosító száma (Cod Fiscal): …………… 
 
Helység (magyarul és románul): Temesvár, Timisoara Irányítószám: 300181 
 
Postacíme (románul): B-dul Gen. Dragalina NR. 11A BL. SC. AP. 
 
Megye (románul): Timis Telefon: ……. Fax: ……….. 
E-mail:………………. 
Pályázó intézmény vezetõje:………….  
Pályázó intézmény alapításának éve: 1971 
A pályázatért felelõs, kapcsolattartó adatai 
Név: Pataki Adél 
Helység (románul): Timisoara  
Postacíme (románul): nr. bl. sc. ap. 
Megye (románul): Timis Telefon: Fax: ………. 
E-mail:…………………. 
 
C. A pályázat megnevezése 
Helyi kulturális értékek megjelenítése és népszerűsítése a bansági anyanyelvi 
oktatás közpntjában 
 
D. A pályázat leírása (kötelezõ az ûrlapon kitölteni, legfennebb 900 karakter): 
 
A helyi értékek ismeretének fontos szerepe van az identásunk kialakulásában. Az 
iskola, mint közösségi tér fontos szereppel bír a szórványmagyar közösségben. Jelen 
program a felújíott Bartók Béla Elméleti Líceum belső tereit (főként a folyósók és a 
lépcsőházak) használja - vizualizálva a város, a térség helyi kulturális értékeit, 
megteremtve a "magyarként" otthon érzés alapját a nagyvárosi szórványban. A 
programnak három eleme van: 1. a felújított szakkabinetek olyan jeles magyar 
személyiségek nevét viseljék, akik kapcsolódnak temesvárhoz (pl. Déchy Mór terem - 
földrajz kabinet), 2. a régió műemlékeit bemutató állandó fotókiállítás a  
főlépcsIházban, 3. a helyi értékeket bemutató népszerűsítő  anyagok összeállítása, 
kiadása. A program fontosságát emeli, hogy az iskola nemcsak a napi oktató-nevelő 
tevékenység helyszíne, hanem több helyi magyar civil szervezet tevékenységének is. 
  
E. A pályázatban igényelt összeg költségvetése, tételekre bontva - lejben : 
(kötelezõ az ûrlapon kitölteni, legfennebb 900 karakter) 
 



Nyomdaköltségek. Fogyóeszközök. Kiállítófelületek 
 
F. Költségek (kötelezõ az ûrlapon kitölteni): 
A pályázat összköltsége: 3500 RON Az igényelt összeg: 2300 RON 
 
G. Anyagi források: 
Saját forrás: 700 RON Egyéb forrás: 500 RON 
 
H. Program (rendezvény, mûködés, stb.) esetében kötelezõ kitölteni: 
Helyszín: Temesvár 
 
Idõtartam (formátum: év/hónap/nap - év/hónap/nap): 2009. szeptember 14 - 2009. 
december 14 


