
  

  

 

  2019. december   

 

  

  Köszönetnyilvánítás   

 

  

  

A következő három évben is az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) feladata lesz, 

hogy térítésmentes szolgáltatásokkal segítse Borsod-Abaúj-Zemplén megye civil szervezeteit, 

illetve a velük együttműködő gazdasági és intézményi szereplőket. Az ERKE a 

Miniszterelnökség nyilvános pályázatán nyerte el a civil információs centrum címet.  

Ezúton szeretnénk megköszönni minden civil szervezetnek, önkormányzatnak, intézménynek és 

vállalkozásnak, amelyik az elmúlt évek során igénybe vette a szolgáltatásainkat. Reméljük a 

következő években is sikerül megőrizni a bizalmukat. 

Külön köszönettel tartozunk azoknak, akik az igényfelmérő kérdőívünkre válaszolva, vagy a 

rendezvényeinken mondták el javaslataikat a munkánk fejlesztésével kapcsolatban. Az általuk 

megfogalmazott igényeket mindenképp figyelembe fogjuk venni a tanácsadási, információs, 

képzési stb. szolgáltatásaink fejlesztése során. 

S végül, de nem utolsósorban hálásak vagyunk azoknak a szervezeteknek, önkormányzatoknak, 

vállalkozásoknak, akik együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával, illetve támogatói 

nyilatkozat kiadásával járultak hozzá a pályáztunk sikeréhez. 

  

 

  

  
Ismét várja a tehetséges fiatalok jelentkezését a Snétberger 

Zenei Tehetség Központ 
  

 

  

  

A Snétberger Zenei Tehetség Központ a jövő nyáron induló 10. évfolyamába keresi a zeneileg 

tehetséges, hátrányos helyzetű, 12-22 éves fiatalokat, akik lehetőséget kapnak arra, hogy jazz és 

klasszikus zenei tanulmányokat folytassanak a Központ diákjaként. A képzés az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően - beleértve az utazást és ellátást is - 

teljesen ingyenes. 

Az alapító-névadó Snétberger Ferenc gitárművész vezetésével működő programban elismert 

művészek és kiváló mentorok dolgoznak azon, hogy a diákok a tárgyi tudás mellé reális 

pályaképet, jó önismeretet és elérhető célokat kapjanak. Ezen túlmenően évente átlagosan 

százórányi fellépésben vállal közreműködést a Snétberger Alapítvány, lényeges 

tapasztalatszerzési lehetőséget teremtve ezzel a fiatal tehetségek számára. 

Naprakész információk a Központról: 

Facebook 

Honlap 

  

 

  

  Civil pályázatok jelennek meg a Magyar Falu Programban   

 

  

  

Jövőre civil szervezeteknek szóló pályázatok jelenhetnek meg a Magyar Falu Programban. 

Erről Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program kormánybiztosa számolt be a Magyar 

Nemzetnek adott interjúban.  Amint ismert a Magyar Falu Program a falvak és a legkisebb 

városok fejlesztéseit támogatja. A Program forrásai teljes egészében hazai költségvetési 

forrásból származnak.  

  

 

  

     
 

https://www.facebook.com/snetberger.tehetseg.kozpont/
http://www.snetbergercenter.org/hu/Legyel-a-diakunk
https://magyarnemzet.hu/belfold/eredmenyes-a-magyar-falu-program-7597385/
https://magyarnemzet.hu/belfold/eredmenyes-a-magyar-falu-program-7597385/
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?message_ID=237&code=9kaak358k9694ca7k64cb7kc762ec251eab6a9


  

  

  

Elérhetőségeink: 

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

Cím: 3530 Miskolc Melinda u. 24. II/3. 

Telefon: 46/611-559 

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu 

honlap: www.erke.hu 

 

  

 

  

  

  

     
 

  

  

  

Az elektronikus szolgáltatásainkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkat megismerheti az 

alábbi linkre kattintva: 

Adatkezelési tájékoztató 
 

 

http://www.erke.hu/?page_id=1675
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?message_ID=237&code=9kaak358k9694ca7k64cb7kc762ec251eab6a9
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?message_ID=237&code=9kaak358k9694ca7k64cb7kc762ec251eab6a9

