
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

NEA-KK-19-EG-0068 – Együtt Ipolyvecéért Mozgalom, 2669 Ipolyvece, Dózsa Gy. út 79. 

 

Az Együtt Ipolyvecéért Mozgalom 2019-ben 200.000 Ft összegű támogatást nyert el, melynek 

segítségével még széleskörűbben és hatékonyabban tudta és tudja a jövőben folytatni a község 

közösségépítésének érdekében végzett tevékenységeit.  

A pályázat keretében megvalósított feladatok a következők voltak: 

1. Hangosítás és zeneszolgáltatás finanszírozása a falunapi rendezvényen 

A hagyományos, évente megrendezésre kerülő falunapi rendezvényen (Vecei 

Vigalom) az Együtt Ipolyvecéért Mozgalom (továbbiakban egyesület) minden évben 

közreműködik személyesen, ill. szolgáltatások vásárlásával, annak érdekében, hogy a 

rendezvényt még színvonalasabbá tegye, és a községben élők, ill. ide látogatók 

számára értékes szórakozási lehetőséget nyújtson.  

Az egyesület a pályázati forrás jelentős részét (150.000 Ft, A7 kategória) a 

költségtervnek megfelelően a 2019.06.15-én megrendezett Vecei Vigalom 

programjainak hangosítására, ill. zenei szolgáltatásra fordította, melynek 

köszönhetően a program még gazdagabb lehetett, a falu központjában összegyűlt 

vendégeknek színvonalas műsorban lehetett részük. 

A falunapi rendezvény meghívó-plakátját, ill. néhány, a rendezvényen készült fotót a 

beszámoló 1. sz. mellékletében bemutatunk. 

 

2. Honlapfejlesztés 

Az egyesületnek már több éve kitűzte célul, hogy megújítja és fejleszti a honlapját, 

amelyre most, a pályázati összeg kis részének felhasználásával végre sor kerülhetett 

(C2 kategória, 35.000 Ft-os keret). A honlap segítségével több információ jut el az 

érdeklődőkhöz és érintettekhez is, és lehetőséget ad az egyesület tevékenységének 

szélesebb körű kommunikációjára, az elvégzett tevékenységek, az adófelajánlásokból 

és pályázatokból elnyert összegek felhasználásának bemutatására. 

Az egyesület honlapjának elérhetősége: http://egyim.ipolyvece.hu/ 

 

3. Kártyanaptár, plakát készíttetése 

Az egyesület a pályázati összeg kis részét (A3 kategória, 15.000 Ft keret) 

kártyanaptár, plakát készíttetésére fordította, melyet a községben több helyen is 

kihelyezett (élelmiszerbolt, postahivatal, vendéglátóipari egység). A kártyanaptár által 

még többen szereztek információt az egyesület működéséről, és még többeknek nyílt 

lehetőségük támogatni a szervezet nonprofit tevékenységét (pl. adófelajánlásokkal).  

A kártyanaptár képét a beszámoló 2. sz. mellékletében mutatjuk be. 

  

http://egyim.ipolyvece.hu/


MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet – 2019-es Vecei Vigalom meghívó-plakátja, ill. képek a rendezvényről 

 



  
 

 
 

 

 

  



2. sz. melléklet – kártyanaptár 

 

 


