
XIV. évfolyam 178. szám – 2009. január

A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Közművelődési  Szakmai Tanácsadó és 
Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus,

a Magyar Írószövetség,
a Magyar Versmondók Egyesülete,

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata,
Tatabánya Megyei Jogú Város,

a József Attila Megyei Könyvtár,
a A Közművelődés Háza Közhasznú Társaság

és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési 
Intézete

meghirdeti
a

„JÓZSEF ATTILA”
IX. ORSZÁGOS

VERS-, ÉNEKELT VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
VERSENY

megyei elődöntőjét

A versenyre amatőr vers- és prózamondók, verséneklők 
jelentkezését várjuk, akik betöltötték 14. életévüket, és 
befejezték tanulmányaik nyolcadik évfolyamát.
A jelentkezők három verssel, megzenésített verssel, vagy 
prózával nevezhetnek az alábbiak szerint: egy JÓZSEF 
ATTILA vers vagy próza, egy vers vagy próza a száz éve 
született RADNÓTI MIKLÓS életművéből, egy vers vagy 
próza kortárs Bács-Kiskun megyei alkotó művei közül 
választva (magyar nyelvű vagy fordítás egyaránt lehet)
Az egyenletesebb elbírálás érdekében kérjük az énekelt vers 
kategóriába jelentkezőket, hogy valamennyi nevezett mű 
énekelt vers legyen. A verseny rendezői örömmel fogadják 
az új megzenésített versek előadását!

A versenyzők más országos versenyen helyezést elért 
produkcióikkal nem nevezhetnek.

A Bács-Kiskun megyei elődöntő helyszíne és időpontja:
Szabadszállás, József Attila Közösségi Ház

2009. március 13., 14 óra

Jelentkezési határidő: 2009 március 2.
A jelentkezési lapot az alábbi címre, fax-ra, vagy e-mail 
címre kérjük küldeni: BKMÖ Közművelődési Intézete, 
Kecskemét, Katona J. tér 8.Tel., fax: 76/481-320, e-mail: 

jelentkezési lap letölthető a
 oldalról

Az országos döntő időpontja: 2009. április 9-10-11., 
helyszíne: A Közművelődés Háza, Tatabánya, Szent 
Borbála tér 1. (Az országos döntő nevezési díja: 1.500,- Ft)

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési 
Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete az Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület szakmai támogatásával 
idén is megrendezi a

Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági 
Néptáncgálát. 

Nevezni három kategóriában lehet: szóló ( 1 fő vagy 1 
pár), kamara (3 fő – max. 5 pár), együttes

Jelentkezési lapok igényelhetők még a 76/481-320-as 
telefonszámon, az ugyfelszolgalat@bacskultura.koznet.hu 
e-mail címen, vagy levélben a Bács-Kiskun Megyei 
Közművelődési Intézettől (6000 Kecskemét, Katona József 
tér 8. ), továbbá letölthetők még az intézet honlapjáról 
( ).

Kizárólag a 2009. február 15-ig beérkezett 
jelentkezéseket áll módunkban elfogadni!

A gálát megelőzi egy kétnapos válogató, melyen szakmai 
bizottság értékeli a színpadon bemutatkozott produkciókat 
konzultáció keretén belül.

A válogatóra 2009. március 28-29-én kerül sor 
Kiskőrösön  (Petőfi Sándor Művelődési Központ, Petőfi 
tér 4/a.) 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a válogató második 
napján értékeléskor eredményhirdetésre is sor kerül: a 
végleges gála-műsortervet közli a zsűri.
Kérjük, hogy e-mail címeiket is adják meg a gyors 
információcsere biztosítása érdekében.

Idén is lehetőség nyílik csupán bemutatkozási lehetőséggel 
élni. A táncosok, amennyiben a jelentkezési lapon jelzik, 
nem részesülnek értékelésben.

Kérem, hogy esetleges kérdéseikkel Kullai Anikót 
keressék a 76/481-320-as telefonszámon vagy az 

 e-mail 
címen.

Sikerekben gazdag boldog új évet
 kívánunk minden kedves olvasónknak!



XIV. évfolyam, 178. szám, január2

Bemutatjuk

Tombáczné Végh Katalin
-Mi az ami téged idehozott az Önkormányzathoz, 
mivel foglalkozol itt?

-Az Intézményirányítási Osztályon közművelődési 
referensként dolgozom. Muzeológusként, 
néprajzosként, történelem tanárként végeztem, ezen 
területek megyei fenntartású intézményei tartoznak 
hozzám; a levéltár, művészeti intézmények, múzeum, 
Közművelődési Intézet.

-Bács-Kiskun Megye szerinted, hogyan működik mint 
kulturális egység?

-Azt látom, hogy az intézmények egyre nehezebb 
helyzetben vannak, és sajnos ez volt a helyzet az őszi 
recesszió beállta előtt is. A költségvetések nem hogy 
az inflációt nem követik, hanem csökkennek. 
Szűkülő lehetőségeket látok a jövőre nézvést is. 
Maguk az intézmények ennek ellenére is tartják a 
működésük színvonalát.

-Ha a távolabbi jövőt tekinted, mit gondolsz?

-Úgy látom, az intézményi felépítés jó, például a 
Közművelődési Intézet kifejezetten jó munkát végez. 

-Magadat hogyan jellemeznéd, miféle 
kultúrafogyasztó vagy?

-Nyilván az nagyon meghatározó, hogy van két 
kisgyermekem, ez a gyermeki világ felé fordít. 
Emellett a végzettségem a másik meghatározó elem. 
A néprajztudomány, a muzeológia áll hozzám a 
legközelebb. Továbbra is a múzeum, kiállítások 
látogatása az ami számomra a kikapcsolódást jelenti. 

Gyermekrendezvényeken veszek rész, a helyi óvoda 
szülői munkaközösségének aktív anyukája vagyok. 
Értékes programokat próbálunk a gyerekek számára 
elérhetővé tenni.

-Mit tartasz értéknek?

-Talán negatívan fogalmaznám meg: értéktelen az 
ami a médiából ránk zúdul, ami elbutít, közömbössé 
tesz. Értéktelen az ami hagyományellenes, ami a 
múltunkat kizárja az életünkből.
Alapvetően közösségcentrikus és lokálpatrióta 
vagyok. Hiszek a kisebb közösségek megtartó 
erejében. A gyerekeimet is errefelé próbálom terelni, 
ami ugyanakkor nagyon nehéz is; kivédeni az előbb 
említett káros hatásokat. A lányomat például tanítom 
a legszebb magyar népdalokra, amire nagyon 
fogékony. Ez részint családi indíttatás is. Egy Heves 
megyei kis faluból származom, ahol a népi 
hagyományok még nagyon erősen élnek. A 
gyerekeim ezt látják, és nagyon remélem, hogy 
számukra ez vonzó lesz, nem szégyellni való, hanem 
büszkék lesznek rá. Úgy érzem ezek az értékek 
nagyon kevés emberhez jutnak el. Gondoljunk itt 
csak az Intézetetek által szervezett valódi értékeket 
hordozó műsorokra. Ugyanakkor a médiából áradó 
értéktelenség milliókhoz jut el könnyedén.

-Említetted, hogy muzeológus vagy, mi vonzott ebben?

-Olyan faluban nőttem fel, ami hagyományos jellegét 
a '90-es évekig megtartotta. Én még olyan 
hagyományok részese voltam, amit még a 
nagyszüleim is éltek. Ugyanakkor a falumról készült 
egy olyan néprajzi monográfia, ami Európa-szerte 
tananyag, itt viszont nem is lehetett kiadni. Ez a 
munka olyan kérdéseket bolygatott, amit az akkori 
politika az '50-es, '60-as években nem nézett jó 
szemmel. Ezt ismertem már középiskolás koromban 
és ez adta az indítást a pályára. A néprajzot és annak 
kutatását nem idegenként éltem meg, terepre 
kimenvén, hanem benne éltem ebben. Országos 
diákköri konferenciára készítettem a falumban 
felmérést a kárpótlás utáni földviszonyokról, amely 
1999 körül nagyon aktuális volt. Tehát a néprajz 
számomra elsősorban nem tudomány, hanem az 
életünk része. Arra is büszke vagyok, hogy a 
falumban állandó helytörténeti kiállítást is 
létrehoztam - a kutatástól a kivitelezésig mindent 
magam végeztem -, ami a mai napig is működik.

-Nem hiányzik ez a közösség?

-Dehogynem. Sajnos az uniós jogharmonizációs 
törvények egy része is lehetetlenné tette a 
hagyományok továbbélését.

-Mire gondolsz?

-Például állatvédelmi törtvények kapcsán a 
Dunántúlon szokásos kakasütést, vagy lakodalmi 
szokásokra is gondolhatunk. Saját falumban a 
temetési szokások estek áldozatul. Mi még tudtunk 
siratni, még a rokonok ásták ki a sírt. Bizonyos 
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Tombáczné Végh Katalin
Családi állapot: férjezett, két gyermek édesanyja

Végzettség
2005- megszerzése folyamatban, várható ideje 2009: Károly Gáspár Református Egyetem, 
Állam-és Jogtudományi Kar, jogász szak

1997-2002: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történész-történelem tanári szak, 
kitüntetéses diploma
1996-2001: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, etnográfus-néprajz tanári szak, 
kitüntetéses diploma
1998-2001: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, muzeológia szakirány
1992-1996: Gárdonyi Géza Gimnázium és Szakközépiskola, pedagógia tagozat

Munkahelyek
2002-2003: Eötvös József Gimnázium és Szakközépiskola; Heves, történelem tanár és 
kollégiumi nevelőtanár
2003: Állandó helytörténeti kiállítóhely tervezése, rendezése, Átány
2000-2001.: Szent István Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet, kultúrökológiai és 
Környezeti Kommunikációs Tanszék, Gödöllő, óraadó, szeminárium vezetés
2003- 2008: Gyed ill. gyes

Tudományos tevékenység
2002: Diplomamunka-történelem szak: „A Nagyatádi-féle földreform, mint kerettörvény 
megvalósulása konkrét, helyi szinten”
2001: XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humán Tudományi szekció, 
Pályamunka: „A földművelők előtt emeljétek meg a kalapotokat!”, Eredmény: 1.) I. helyezés 2.) 
A Magyar Tudományos Akadémia Ezüst Emlékérem Különdíja
2001: Diplomamunka-néprajz szak: „A földből való megélhetés lehetőségei, a földművelés 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről vallott elképzelések a mai Átányon”
2000: VII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, pályamunka: ”A 
paraszti „tudás” változó világunkban”
1999-2001: Debreceni Egyetem, Hatvani István Szakkollégium tagsága
1998-tól: Magyar Néprajzi Társaság tagsága
1996: Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, Pedagógia-pszichológia szekció, Eredmény: I. 
helyezés
1996: Gárdonyi Géza Gimnázium és Szakközépiskola, Gárdonyi Díj

Publikációk
2002. Heti Válasz (II. évfolyam 7. szám)
2002. Föld- vidék- politika az ezredforduló után, Budapest, Válasz Könyvkiadó, Cím: 
„A földkérdés”
1999. Kétnyelvűség (VI. évfolyam 1. szám); Könyvvéleményezés: Fél E.-Hofer T.: Arányok és 
mértékek…
1999. Vendégváró, Dél-Heves néprajza, Eger

Feladatai a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnál:
Segíti a hozzátartozó közgyűjteményi, művészeti és tudományos intézmények munkáját. Előkészíti az 
intézmények alapító okiratait fenntartói módosításra. Előterjeszti a hozzátartozó intézmények 
dokumentumait fenntartói jóváhagyásra. Közreműködik az intézmények által benyújtandó pályázatok 
kidolgozásában, illetve fenntartói döntésre, támogatásra előkészíti azokat. Közreműködik fejlesztési 
feladatok, tervek kidolgozásában és végrehajtásában intézményi és fenntartói szinten.
Közreműködik a hozzátartozó intézmények irányításában, felügyeletében és ellenőrzésében. Értékelést 
készít a hozzátartozó intézmények éves szakmai beszámolójáról és terveiről. Előterjeszti a közgyűlésnek a 
megyei önkormányzat fenntartásában működő megyei feladatot ellátó közművelődési szakmai 
tanácsadásról és szolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet. Közreműködik az intézményvezetői értekezletek, 
szakmai tanácskozások előkészítésében. Részt vesz a szakterületét érintő általános, tematikus és 
célvizsgálatokban. Kivizsgálja a szakterületéhez tartozó panaszügyeket. A munkaköréhez tartozó 
területekről adatokat szolgáltat, feljegyzéseket, előterjesztéseket, beszámolókat, tájékoztatókat készít. 
Megbízás alapján képviseli a Megyei Közgyűlés Hivatalát és a főosztályt. Felkérésre és megbízásra 
tájékoztatást nyújt a hozzátartozó intézmények igazgatói pályázataival kapcsolatban. Együttműködik az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium illetékes főosztályaival, a munkaterületéhez tartozó különböző szakmai 
és érdekképviseleti szervekkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. Elkészíti a kulturális területet 
érintő támogatási szerződéseket és elvégzi a szerződésben foglalt szakmai feladatok lebonyolítását. Igazolja 
a kulturális és művészeti ügyekkel, rendezvényekkel kapcsolatos kifizetések szakmai teljesítését. 
Közreműködik a szakterületét érintő joganyag áttekintésében, jogszabálytervezetek véleményezésében és 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatában. Közreműködik a szakterületét érintő fejlesztési koncepciók, 
tervek kidolgozásában. Közreműködik a nemzetközi, országos, regionális, megyei kulturális rendezvények 
előkészítésében és megvalósításában. Elkészíti a kulturális területet érintő támogatási szerződéseket és 
elvégzi a szerződésben foglalt szakmai feladatok lebonyolítását.

ÁNTSz rendelkezések után ezek 
lehetetlenné váltak. 

-Közelebbi, távolabbi céljaid?

-Mindenekelőtt a jogi diploma 
megszerzése. A munkával 
kapcsolatban csak azt mondhatom, 
hogy mivel csak fél éve vagyok itt, 
úgy gondolom még tapasztalatot kell 
szereznem. Azt azonban már látom, 
hogy ehhez a jogi végzettség 
szükséges és használható lesz. 
Mindazonáltal soha nem akartam 
hivatalnok lenni, de szerencsém van, 
szeretem ezt a munkát, hiszen nem 
távolodtam el a múzeumoktól, 
közművelődéstől.

-Köszönöm, és sok sikert a 
munkádhoz is!

Hungarikumok Bács-
Kiskun megyében

című 
rendezvénysorozatunkra 
az alábbi helyszíneken és 

időpontokban várunk 
minden kedves 

érdeklődőt!

Bácsalmási Kistérség 
január 22. csütörtök
Bácsalmás, Városháza Díszterme, 
Gróf Teleki József u. 4-8.

Kiskunmajsai Kistérség
január 29. csütörtök
Kiskunmajsa, Városi Művelődési 
Központ, Hősök tere 6.

Kiskunhalasi Kistérség
február 5. csütörtök
Kiskunhalas, Gózon István 
Művelődési Központ, Bokányi 
Dezső u. 8.

Kalocsai Kistérség
február 12. csütörtök
Kovács Borház, Hajós-Pincefalu, 
Bajai út

Kunszentmiklósi Kistérség
február 19. csütörtök
Kunszentmiklós, Kunszentmiklósi 
ÁMK, Damjanich út 7.



Hungarikumok és helyi értékek
Bács-Kiskun megyében

Az Országgyűlés 77/2008. (VI. 13.)  számú határozatával rendeletet hozott a 
hungarikumok védelméről. A rendeletben a Parlament kinyilvánítja, hogy a 
hungarikumok megőrzendő, egyedülálló nemzeti értéket képviselnek.
Felkéri a Kormányt, hogy a tudomány, a kormányszervek, a regionális- és 
vidékfejlesztési intézményrendszer ágazati érdekképviseletek és szakirányú civil 
szervezetek bevonásával dolgozza ki a hungarikumok rendszerezését, valamint 
megőrzésének és hasznosításának lehetőségeit.
Felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg a hungarikumok körébe tartozó, 
Hagyományok — Ízek — Régiók program keretében létrejött, a hagyományos 
mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket tartalmazó gyűjtemény bővítésének és 
hasznosításának, valamint a határon túli magyarlakta területeken való 
gyűjtőmunkához szakmai segítség nyújtásának lehetőségét.
Felkéri a Kormányt, hogy ösztönözze az agrártermékek eredetmegjelölései és 
földrajzi jelzései közösségi oltalmának megszerzését, valamint a hagyományos 
különleges tulajdonságú termékek közösségi elismerését.

A fentiekről, valamint a hungarikumok fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról a 
Kormány kétévente adjon tájékoztatást az Országgyűlésnek, első alkalommal 2009. 
december 31-ig.

Az országgyűlési határozat szellemében 2008. november 6-án a kecskeméti 
kistérségben kezdődött el az az előadássorozat, amely a Bács-Kiskun megyében 
megtalálható értékek feltárását célozza meg a megye településein, a 10 kistérségben 
ezzel is erősítve a helyi és kistérségi identitástudatot. Az előadássorozat és az erre 
épülő program célja nem csak a megyében található hungarikumok Európai Uniós 
regisztrálása és minősítése, hanem a helyi és megyei értékek feltárása, bemutatása, 
megbecsülésének érvényesítése. 

Ezidáig  négy nagy érdeklődéssel kísért előadást tartottunk (Lakiteleken a 
Kecskeméti Kistérségben élők számára, Baján, Kiskőrösön és Kiskunfélegyházán). A 
rendezvényekre a helyi döntéshozókat, értékőrzőket, értékteremtőket, alkotókat, 
termelőket, mestereket hívtuk meg, ahol az alábbi előadások hangzottak el:

Hungarikumok – a törvény és megvalósulása
Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés alelnöke 

Megyei értékek, megyei identitás
Bányai Gábor országgyűlési lépviselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

Az érték fogalma, csoportosítása, helyi értékek
Imre Károly a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet igazgatója

Helyi tudások, helyi termékek kistérségben
Polyák Albert a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet főtanácsosa

Az előadások után a vendégek számára lehetőség volt a kapcsolódó kérdések, 
vélemények észrevételek megosztására. Ezt követően a meghívottak között 
kisorsoltuk  a helyi termelők által felajánlott termékeket, élelmiszer specialitásokat 
(helyi borok, sajtok, mézeskalács, bio élelmiszerek), népművészeti, iparművészeti 
alkotásokat.

A rendezvénysorozat és a ráépülő program távlati célja, hogy elősegítse olyan 
települési, megyei szintű értéktár összeállítását, mely minőségében, helyi 
vonatkozásában képviselheti az adott települést, a megyét, és amely értékek közül 
reményeink szerint jó néhány Kárpát-medencei Hungarikummá is minősíthető lesz. 

A 2009-ben megvalósuló rendezvények tervezett időpontjai a következők:
január 22. bácsalmási kistérség
január 29. kiskunmajsai kistérség
február 5. kiskunhalasi kistérség
február 12. kalocsai kistérség
február 19. kunszentmiklósi kistérség
február 26. Kecskemét megyei jogú város
március 5. összegző záró értekezlet
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Január 22-én Bácsalmásra, immár hatodik állomásához 
érkezik az az értékőrző program, amely a „Hungarikumok Bács-Kiskun 
megyében” címet viseli. Lezsák Sándornak a Magyar Köztársaság 
Parlamentje alelnökének kezdeményezésére 2008. november 6-án 
Lakiteleken indult el – első körben – az a  tájékoztató előadássorozat, a 
települések döntéshozóival, önkénteseivel való együttgondolkodás, 
amelynek várhatóan elsőként az országban használható megyei értéktár 
lesz az eredménye.

Akár jelképes is lehetne, hogy a Magyar Kultúra Napját így 
ünnepeljük: a hungarikumoknak szenteljük, hogy ebből az alkalomból a 
megyei értékek fontosságára fordítsuk figyelmünket. Az eddigi 
találkozók egyik fontos tapasztalata, hogy mindegyiken világossá vált, 
egy-egy kistérségben sokkal több a figyelemre méltó érték, mint amit a 
helyi közösségek, vagy a polgárok annak vélnek. A kiskőrösi kiváló 
minőségű, természetes gyümölcslé, a soltvadkerti bor, a félegyházi és 
jánoshalmi méz, a kitűnő izsáki sajt, a szentkirályi ásványvíz, a lakitelki 
Kotvics -féle szikvíz, vagy a bajai halászlé mellett, helyi népművészek, 
kismesterek tudása: kályhaépítő-kőműves, kovács, cukrász, 
savanyúságkészítő, vagy éppen kiváló házi tésztát, befőttet, egytálételt, 
süteményt készítő háziasszony ismeretei, tudása helyi szinten éppoly 
fontos érték lehet, mint országosan vagy nemzetközileg a tokaji bor, a 

Pick szalámi vagy a herendi porcelán.
A felsorolt termékek közül bizonyosan néhány igényt tarthat 

akár a hungarikumok minősítésre is, ha megfelelő figyelem, szakszerű 
marketing, helyi közösségi akarat és nem utolsó sorban kormányzati, 
önkormányzati támogatás áll mellette. A megye természeti és épített 
környezete, tárgyi-szellemi kulturális öröksége olyan gazdag és színes, 
hogy igazából mi magunk itt élő polgárok sem látjuk átfogóan és teljes 
körűen. Éppen ideje, hogy egységes rendszerbe foglalva föltárjuk és 
bemutassuk, hiszen ez a miénk, elődeink és mi magunk teremtettük, 
teremtjük. 

Amikor mondandónk elején utaltunk arra, hogy a tágabb 
értelemben vett kultúra fogalmába nem csak a tudományos és 
művészeti értékek tartoznak a kiváló amerikai szociálpszichológus 
tudós Allport kultúrafogalma állt szemünk előtt:

„ A kultúra azoknak a találmányoknak, tudásoknak a 
halmaza, amelyek a világ különböző részein (vagy a különféle 
népességek más-más alcsoportjaiban) jöttek létre, és amelyek célja, 
hogy hatékonnyá és érthetővé tegyék az életet a halandó emberek 
számára, akik mindenütt ugyanazokkal az életproblémákkal küzdenek: 
a születéssel, a növekedéssel, a halállal, az egészségük megőrzésével, a 
jólét értelmével, az élet értelmével. A megoldások az egyik 
nemzedékről a másikra szólnak.”

Tulajdonképpen nem más, mint ennek a kultúrafogalomnak 
az gyakorlatra váltása történik a „Hungarikumok Bács-Kiskun 
megyében” című program keretében. Ezért is időszerű és helyénvaló a 
hungarikumokkal, helyi értékekkel való törődés a Magyar Kultúra 
Napján. Várjuk minden jó szándékú segítő közreműködését, hiszen 
mint minden értelmes program csak közösségben érvényes, csak 
közösségi együttműködéssel valósulhat meg érdemlegesen.

Ezúton is külön köszönetet mondunk a rendezvénysorozat 
támogatásáért a következőknek:
Fritmann testvérek, Soltvadkert, borászat
Dinnyés Kálmán Kiskunfélegyháza, méhész
Ambrus Istvánné Jánoshalma méhész
Kovács László fazekas Kalocsa
Dedák Pál Jonadrink természetes gyümölcslé Kiskőrös

Imre Károly igazgató
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A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Népművészeti Szakmai Kollégium a népművészet 
hagyományainak ápolása, illetve annak megismertetése céljából 
pályázatot hirdet. 
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
1. Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó művészet) 
országos, regionális és megyei hatókörű táborainak, 
továbbképzéseinek megvalósítására. 
A pályázat megvalósításának határideje: 2009. április 1-
december 31-ig. 
Egy adatlapon egy pályázati témára lehet pályázni!
Altéma  kódszáma: 1904
Pályázhatnak: 
1. a népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai 
társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György 
Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, 
Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay 
Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, 
Népművészeti Egyesületek Szövetsége), 
2. a népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű 
szakmai társadalmi szervezetek és intézmények. 
Az 1., ill. 2. pontba nem sorolható, valamint a határainkon túli 
pályázóknak pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban 
felsorolt országos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek 
egyikének a véleményét a megvalósítani kívánt program 
tervezetéről. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!
Felosztható összeg: 40 millió Ft.
A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: megbízási 
díjak (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók) 
járulékok nélkül, tiszteletdíj számlás kifizetése, utazási költség, 
bérleti díj, szállásköltség, szállítási költség, csoportos étkeztetés, 
szakmai anyagköltség, reklám-, és propagandaköltség. 
A pályázathoz mellékelni kell a tábor, továbbképzés részletes 
szakmai programját, ezen belül: a szakmai közreműködők és az 
előadók felsorolását, a résztvevők tervezett számát, az 
eseményen résztvevők célcsoportját, a megvalósításhoz 
szükséges 20%-os önrész igazolását. 
A kollégium bírálati szempontjai: a pályázat szakmai tartalma, a 
benyújtott költségvetés megalapozottsága. 
A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 
20%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell, amiről a 
pályázat mellékletében nyilatkoznak!  Elszámolni az önrésszel 
együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült 
fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény 
sajtóban megjelent írásainak másolatát.
Amennyiben a benyújtott pályázat a pályázati kiírásban 
részletezett feltételek akár egyikének nem felel meg, úgy a 
pályázat érvénytelen, és nem kerül elbírálásra!
2. Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására 
A pályázat megvalósításának határideje: 2009. december 31. 
Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be olyan 
táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül 
legkevesebb 8 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel 
kerülnek megrendezésre.
Altéma  kódszáma: 1908
Pályázhatnak: hazai és határainkon túli közművelődési 
intézmények és civil szervezetek, vagy azok a pályázók, akik a 
Táncház Egyesület ajánlásával rendelkeznek. 
Felosztható összeg 15 millió Ft. A kollégium az alábbi 
költségjogcímeket támogatja: megbízási díjak (előadók, oktatók, 
szervezők, technikai szolgáltatók) járulékok nélkül, tiszteletdíj 
számlás kifizetése, utazási költség, szállásköltség,  szállítási 
költség, reklám-, és propagandaköltség. 
A pályázathoz mellékelni kell: a sorozat helyszínének befogadó 
nyilatkozatát, a részletes szakmai programot, ezen belül a zenei, 

táncos szakmai közreműködők felsorolását, a résztvevők várható 
számát.
A kollégium bírálati szempontjai: a pályázat szakmai 
programjának minősége, a költségvetés megalapozottsága. 
A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 
20%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell, amiről a 
pályázat mellékletében nyilatkoznak! Elszámolni az önrésszel 
együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült 
fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény 
sajtóban megjelent írásainak másolatát.
Amennyiben a benyújtott pályázat a pályázati kiírásban 
részletezett feltételek akár egyikének nem felel meg, úgy a 
pályázat érvénytelen, és nem kerül elbírálásra!
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől 
eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia 
kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörében dönt. Ha a 
pályázó az indoklást elmulasztja, a kollégium a kért jogcímet 
nem fogadja el.
Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati 
adatlapon lehet, amely az NKA portálján érhető el 2009. január 
5-től.
Pályázati adatlapot elkészíteni a  portálon 
"pályáztatás" cím alatt található "adatlapok kitöltése" címszónál 
lehet. (A portálon "Minta" pályázati adatlap is található a 
pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az 
adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)
A pályázat 2009. január 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Teljes pályázati kiírás, általános tudnivalók: 

Pályázati felhívás közösségi internet-hozzáférési 
pontok (KIHOP) támogatására  "Az információs 
társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az 

elektronikus  közszolgáltatások megvalósítása" céllal
 (Kódszám: KIHOP 2008.)

A Miniszterelnöki Hivatal az eMagyarország Program keretében 
pályázatot hirdet meglévő, nyilvános, többfunkciós közösségi 
internet - hozzáférési pontok támogatása céljából.
A közösségi internet - hozzáférési pont (továbbiakban: KIHOP): 
olyan - többfunkciós, nyilvános közösségi tér, helyiség, amely 
rendszeres nyitvatartási időben működik, szélessávú internet - 
kapcsolattal rendelkezik, eTanácsadó közreműködésével 
komplex elektronikus közszolgáltatást és tanácsadást nyújt, ahol 
a lakosság (közösség tagjai) költségtérítés nélkül igénybe veheti 
az e-közszolgáltatásokat és kapcsolódhat egyéb esetekben 
költségtérítés ellenében, vagy ingyenesen a világhálóhoz. (pl. 
eMagyarország Pont, Teleház stb.)

A támogatás célja: A pályázati konstrukció célja a - már működő 
- KIHOP-ok zavartalan működésének biztosítása, szolgáltatásai 
színvonalának növelése. A program kiemelt célja, hogy az 
elektronikus szolgáltatások, e-közszolgáltatások 
igénybevételénél képzett szakemberek (vizsgázott eTanácsadók) 
segítsék a lakosságot.

Pályázók köre (Támogatásra jogosultak): Csak azok a már 
működő KIHOP-ok pályázhatnak, amelyek működtetői:
1) települési és kisebbségi önkormányzatok, illetve azok 
fenntartásában működő intézmények (könyvtár, művelődési ház, 
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faluház, közoktatási intézmény stb.); vagy 2) nonprofit 
szervezetek közül: egyesület; alapítvány; közhasznú társaság; 
nonprofit gazdasági társaság; társadalmi szervezet, kivéve a 
biztosító egyesületet, politikai pártot, valamint a munkáltatói és 
a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket; vagy  3) 
egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is; 
továbbá mely KIHOP(ok) olyan településen működnek, ahol a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala honlapján közzétett 
(http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php?k=statisztik
ai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu) 2008-as lakossági 
adatok alapján a lélekszám az 5000 főt nem éri el.

Előnyt élveznek azok a KIHOPok, amelyek: hátrányos helyzetű 
településen vannak, az internet szolgáltatáson kívül több más, a 
lakosság részére nyújtott szolgáltatással bírnak, a kötelező 
nyitvatartási időn felül plusz nyitvatartási időt vállalnak, a 
KIHOP-on több számítógépet biztosítanak a lakosság részére, az 
FVM által meghirdetett IKSZT cím birtokossággal 
rendelkeznek, településén az internet lefedettsége alacsony, 
olyan vállalkozói szerződésekkel rendelkeznek, melyek 
biztosítják a KIHOP jövőbeli működésének finanszírozását, 
hosszabb ideje működnek, korábban szerződéses keretek között 
vállalták az eMagyarország hálózatban való működés feltételeit.
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: 
pályázónként max. 1 millió forint.

A pályázat benyújtása 2009. 01. 15-től 2009. február 16-
ig lehetséges. A pályázatot mind on-line, mind pedig 
nyomtatott formában be kell nyújtani.
A teljes Pályázati Kiírás és Útmutató az eMagyarország 
program honlapjáról ( ) 
letölthetők. A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a 
Pályázati Kiírás és Útmutató, melyek együtt tartalmazzák a 
pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A pályázati adatlapot 2009. 01. 15-től lehet a 
 honlapról letölteni és on-

line módon kitölteni. Ezzel egyidejűleg a pályázati adatlapot 1 
példányban ki kell nyomtatni és a Pályázó, illetve 
Kötelezettségvállaló intézmény bélyegzőlenyomatával ellátva, 
hivatalos képviselőjük által "cégszerűen" aláírva postára adni. A 
szükséges mellékleteket a kinyomtatott, aláírt és pecséttel 
ellátott pályázathoz csatolni kell és azt összefűzve a pályázat 
lebonyolításában Közreműködő Szervezet alábbi címére 
ajánlott, tértivevényes küldeményként kell megküldeni egy 
eredeti példányban:  NT Nemzetközi Technológiai Kht., KIHOP 
– 2008, 1398 Budapest, Pf. 570
A pályázatokkal kapcsolatban a következő elérhetőségeken 
kérhető felvilágosítás:  Tel.: (1) 413-4772, (1) 413-4773, (1) 413-
4774, (1) 413-4775,  

"Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság 
fejlesztése, az elektronikus közszolgáltatások 

megvalósítása" céllal
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett  MENET 
című pályázathoz

Az infokommunikációs szolgáltatások bővítése, 
fejlesztése és népszerűsítése a nonprofit szervezetek 

projektjeinek támogatásával
Pályázat jele / Kódszáma: MENET - 2008.

A program célja
A Miniszterelnöki Hivatal (továbbiakban: MeH) által 
kezdeményezett MENET program egy összehangolt támogatási 
rendszer része az információs társadalom és digitális kultúra 

fejlesztéséért, az internet- használat és -ismeret bővüléséért.
A MENET program célja, a nonprofit szervezetek, országos, 
nagy volumenű projektjeinek pályázati úton történő 
támogatásával,
- a nonprofit szektor és az állami törekvések összehangolása,
- a társadalom digitálisan felkészületlen csoportjainak 
felzárkóztatása,
- a számítógép- és internet-használatot gátló motivációs és 
képzettségbeli hiányok leküzdése,
- az infokommunikációs eszközök használatához szükséges 
szakmai háttér megteremtése,
- a digitális kultúra, és digitális gazdaság fejlesztésében elért 
eddigi eredmények elterjedésének és ismertségének növelése,
- a kidolgozott és alkalmazott oktatási programok fejlesztése, a 
célcsoport igényeinek mind pontosabb felmérése, megismerése 
révén,
- a jelenlegi és jövőbeni e-közszolgáltatások a társadalom 
minden rétegére való kiterjesztése,
- az e-közszolgáltatások ismeretéhez, és használatához szükséges 
oktatási projektek megvalósítása,
- a digitális gazdaság fejlődésének elősegítése, az ehhez 
szükséges szabályozási, minősítési háttér alakítása,
- a stratégiai kutatások támogatása, kapcsolódva a MeH egyéb e-
közszolgáltatási programjaihoz is.
A program olyan projekteket kíván támogatni, amelyek a fenti 
célokkal összhangban az infokommunikációs eszközök, 
alkalmazások és szolgáltatások használatának elterjesztése 
érdekében hozzájárulnak
- az internet-használat iránti érdeklődés felkeltéséhez,
- a nyitottság növeléséhez,
- az e-ügyintézés, és e-közszolgáltatások előnyeinek 
tudatosításához,
- a felhasználói ismeretek megszerzéséhez,
- társadalmi, gazdasági fogadókészség növeléséhez,
- és végső soron az e-közszolgáltatások használói számának 
növeléséhez.
Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhelyű, 
nyilvántartásba vett, 2007. január 1. napja előtt a cégjegyzékbe 
bejegyzett, a Pályázati Útmutató 2.2 pontban felsorolt kizáró 
okok hatálya alatt nem álló:
1) egyesület,  2) alapítvány,  3) közhasznú társaság;  4) nonprofit 
gazdasági társaság;  5) társadalmi szervezet, vagy társadalmi 
szervezetek szövetsége, kivéve a biztosító egyesületet, politikai 
pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói 
érdekképviseleti szervezeteket; vagy 6) egyházi jogi személyek, 
beleértve egyházak szövetségeit is.

A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a 
oldalról letölthető 

teljes Pályázati Kiírás és Útmutató tartalmazza.
A konkrét, pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a NT 
Nemzetközi Technológiai Kht. által üzemeltetett Ügyfélszolgálat 
ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06-1-413- 4771. Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, 
pénteken 09:00-14:00 óra között hívható.
e-mail: menet@emagyarorszag.hu
Postacím: NT Nemzetközi Technológiai Kht. 1398 Budapest, Pf. 
570
Információt talál továbbá a

 
és a  honlapon is.
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A Pro Renovanda Cultura Hungariae "Népművészetért" 
szakalapítvány pályázatot ír ki a tárgyalkotó népművészet, 

népi iparművészet alkotói számára.

A pályázat célja: olyan népművészeti alkotások létrehozásának 
elősegítése, melyek méltó díszei lehetnek közintézményeknek (pl. 
önkormányzat, oktatási, művelődési, egyházi intézmény, egészségügyi 
intézmény, pénzintézet, múzeum, termelő üzem stb.), ahol sok ember 
megfordul, és ahol az elkészült alkotások sok ember számára 
tudatosítják a tárgyalkotó népművészet, nemzeti művészeti 
anyanyelvünk értékeit. Ezért fontos, hogy az alkotás közcélt szolgáljon.
A pályázaton bárki részt vehet.

A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban a pályázatra jelentkezett 
alkotónak tervet vagy terveket (legfeljebb hármat) kell beküldeni a 
tervezett alkotásról 2009. április 30-ig a Pro Renovanda Cultura 
Hungariae Alapítvány címére (1146 Budapest, Abonyi u. 10.). A 
terveket szakértő zsűri bírálja el, a bírálat eredményéről az alkotó 2009. 
június 30-ig értesítést kap.
A második fordulóban az elfogadott tervek alapján készülő alkotás 
kivitelezését a szakalapítvány 100-200 E Ft-tal támogatja. A díj az 
alkotót illeti, melyet az alkotás elkészülte és elhelyezése után kap meg.
Az elkészült alkotást az alkotó ajándékozza a kiválasztott intézménynek. 
A pályázathoz csatolni kell a közintézmény vagy szervezet elfogadásra 
és elhelyezésre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkotás elkészítésének és elhelyezésének határideje: 2010. 
március 31.

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Karácsony Sándor 
emlékére szakalapítvány

Célja: a helyi hagyományok feltárását és a hagyományokon alapuló 
művelődési igények kielégítését megvalósító kulturális közösségek, 
egyesületek támogatása.
Pályázhatnak: a helyi hagyományokra épülő, újjászerveződő 
közösségek, egyesületek, alkotóműhelyek, amelyek tevékenységüket az 
adott település, lakóterület vagy kistérség kulturális igényeinek 
kielégítése érdekében végzik. A 2009. évi pályázatokban azokat a 
programokat támogatjuk, amelyek: Az adott település hagyományait 
dolgozzák fel és mutatják be kiadványokban, kiállításokon, bemutatják, 
hogy a népi, népművészeti hagyományok miként élnek tovább 
településükön, azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fiatalok, 
gyerekek helyismeretét, lakóhelyükhöz való kötődését erősítik. 
Támogatjuk továbbá az új helytörténeti, hagyományőrző és értékvédő 
szervezetek kezdő lépésit, első programjait. Az alapítvány nem támogat 
egyéni pályázatokat, önkormányzati iskolákat, állami és önkormányzati 
intézményeket. Nem támogatunk fesztiválokat, külföldi utakat, eszköz 
beszerzéseket és nagy értékű beruházásokat.
A pályázat feltételei: a pályázatokat csak pályázati űrlapon lehet 
beküldeni, amelyet 2 példányban, hiánytalanul kitöltve kell eljuttatni az 
alapítványhoz. Az adatlap mellett legfeljebb 2 oldalnyi terjedelemben 
írják le a csoport helyzetét, működésének jellegét és eddigi 
tevékenységüket. A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatandó 
tevékenység részletes leírását, a megvalósításban résztvevők és a 
programokba bevontak körét és a felhasználásra vonatkozó tételes 
költségvetést. A költségvetésben tüntessék fel a más forrásból kapott 
vagy igényelt támogatást és a saját hozzájárulást. Egy pályázatra 
legfeljebb 150 ezer forint támogatás igényelhető. Egy pályázó csak egy 
pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. 
március 20.
ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK valamennyi szakalapítvány 
felhívásához:
Pályázatot csak alapítványi pályázati űrlapon, a szükséges 
mellékletekkel kiegészítve fogadunk el. Az űrlapok fénymásolhatók - a 
"Kollégiumokért" szakalapítványét kivéve - egységesek, minden 
szakalapítványi pályázathoz felhasználhatók, fénymásolhatók. Egyéni 
űrlapot kell kitölteni ha egy, kollektívet ha egynél több személy, 

csoport, intézmény pályázik. Pályázati űrlap igényelhető személyesen a 
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány titkárságán (DOMUS 
Vendégház 1146 Budapest, Abonyi u. 10.), illetve postai úton 
nagyalakú, (A4-es) felbélyegzett válaszboríték küldésével. A 
felhívásokat az INTERNETEN  alatt 
is közzétesszük, ahonnan a szükséges pályázati űrlapok is letölthetők.
A teljes pályázati anyagot - beleértve az olvashatóan kitöltött, aláírt 
űrlapot is - 2 példányban, külön-külön összetűzve kell benyújtani; 
postai úton vagy személyesen a titkárságon, legkésőbb a beadási 
határidő napján. Az űrlap jobb felső sarkába be kell írni a megpályázott 
szakalapítvány nevét. Amennyiben a formális feltételek nem teljesülnek, 
a pályázat automatikusan kizáródik. Pályázati anyagok megőrzése, 
illetve visszaadása nem áll módunkban. 
Pályázatot, vagy annak utólagos kiegészítését a határidő lejárta után 
nem fogadunk el. A korábban már támogatásban részesített pályázók 
újabb pályázatot csak akkor nyújthatnak be, ha elszámolási 
(beszámolási) kötelezettségüknek eleget tettek. A fentiekkel 
kapcsolatban érdeklődni lehet az alapítvány titkárságán személyesen, 
vagy a 343-3913, 343-9706 számú telefonon hétfőtől csütörtökig 10-15 
óráig, pénteken 10-12 óráig.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett a NETre Kész Program 

keretében meghirdetett pályázathoz "Az internet-használat 
bővítése, az információs társadalom fejlesztése nonprofit 

szervezetek mintaértékű projektjeinek támogatásával"  címmel
Pályázat jele / Kódszáma: NETre Kész - 2008

A program célja
A Miniszterelnöki Hivatal (továbbiakban: MeH) által kezdeményezett 
NETre Kész Program egy összehangolt állami és piaci motivációs 
program része, az információs társadalom fejlesztéséért, az internet-
használat bővüléséért.
A NETre Kész Program célja, hogy az országos és helyi nonprofit 
szervezetek mintaértékű projektjeinek pályázati úton történő 
támogatásával, az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és 
tartalmak iránti társadalmi nyitottság növelésén keresztül hozzájáruljon 
a lakosság digitálisan fejletlen csoportjai érdeklődésének felkeltéséhez 
érdeklődési körük, szokásaik, lehetőségeik, egyéni élethelyzetük 
figyelembevételével. 
A program közvetett célja, hogy az információs társadalom fejlesztésére 
rendelkezésre álló állami források lehető leghatékonyabb 
felhasználásával a lehető legnagyobb hatást érje el a társadalom 
digitálisan felkészületlen csoportjainak felzárkóztatása terén, 
kapcsolódva a MeH egyéb infokommunikációs programjaihoz is.
A program olyan projekteket kíván támogatni, amelyek a fenti célokkal 
összhangban az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és 
szolgáltatások - kiemelten az internet-használatának elterjesztése 
érdekében hozzájárulnak: az internet-használat iránti érdeklődés 
felkeltéséhez, a nyitottság növeléséhez, a bizalmatlanság és félelmek 
mérsékléséhez, a digitális írástudás fejlesztéséhez, a számítógép- és 
internet-használat iránti motiváció erősítéséhez, az infokommunikációs 
eszközök és az internet-használat előnyeinek tudatosításához, az e-
ügyintézés, és e-közszolgáltatások használatából fakadó előnyök 
tudatosításához, a felhasználói ismeretek megszerzéséhez, társadalmi, 
gazdasági fogadókészség javításához, és végső soron az internetezők 
számának növeléséhez.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.Támogatás 
mértéke: az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható 
költség 90%-a lehet.
A pályázat benyújtására 2009. február 2. napjától 2009. március 4. 
napjáig van lehetőség. (A postára adás dátuma legkésőbb 2009. március 
4.). A határidő után postára adott pályázatok elbírálás nélkül elutasításra 
kerülnek.
Kapcsolattartás, információkérés
A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a 

 oldalról letölthető Pályázati Kiírás 
és Útmutató tartalmazza. Ugyanitt található meg a teljes pályázati 
kiírás!

Pályázatajánló



Hírek, aktualitások

9XIV. évfolyam, 178. szám, január

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 

Lektorátus,
a Cimbora Alapítvány,
a Magyar Írószövetség,

a Magyar Versmondók Egyesülete,
a Nemzeti Tankönyvkiadó

a Duna Televízió Zrt.
és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Közművelődési Intézete
meghirdeti 

„TÖBBSINCS”elnevezésű, Kárpát-medencei magyar mesemondó 
versenyének Bács-Kiskun megyei elődöntőjét, 

amellyel Benedek Elek születésének 150., halálának 80. évfordulóján, 
a nagy mesemondóra emlékezünk

A nevezés feltételei: A versenyre amatőr mesemondók jelentkezését 
várjuk, több korosztályban, az alábbi kategóriákban: középiskolások 
(15-18 évesek), egyetemisták, főiskolások (19-25) felnőttek (26-
60 év) és szépkorúak (60 év fölött) 

A jelentkezők 3 mesével nevezhetnek az alábbiak szerint: 1. egy 
BENEDEK ELEK mese (vagy meserészlet), 2. egy, a lakóhely szerinti 
ország népmeséiből való fordítás – Magyarországon magyar népmese, 
3. a kortárs műmese-irodalomból egy alkotás (lehet eredeti magyar 
nyelvű, vagy műfordítás is)

Az egyes produkciók időtartama nem lehet több 8 percnél, éppen ezért 
meserészlet bemutatását is elfogadjuk.
A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal 
nem nevezhetnek.

Az elődöntő helyszíne és időpontja: Jánoshalma, Honvéd 
Kaszinó Kulturális Egyesület (Kossuth u. 1.), 2009. 
május 15.

A jelentkezéseket a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közművelődési Intézetéhez kérjük eljuttatni 2009. május 2-ig.
Bővebb felvilágosítás:  e-
mail címen, vagy a 76/481-320-as telefonon.
A jelentkezési lap visszaküldendő: Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Közművelődési Intézet, 6000 Kecskemét, Katona J. tér 
8..
Jelentkezési lap letölthető: 
(rendezvények/aktuális rendezvények)

Mint a mesében...

Fotópályázat Benedek Elek emlékére

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus nyílt 
fotópályázatot hirdet Benedek Elek születésének közelgő 150. 
évfordulója alkalmából. A pályázatra beérkező művekből fotókiállítást 
rendezünk Budapesten és a Nagy Mesemondó szülőfalujában. 

Az MMIKL arra kéri az alkotókat, hogy a fotópályázat címét 
értelmezzék sokoldalúan, szabadon és kreatívan. Minden olyan 
alkotásnak örülnek a rendezők, amely a fotóművészet 
kifejezőeszközeivel mesél az álmainkról, a vágyainkról, a vizuális 
fantáziánkról, a játékos emberről, a játék öröméről, a varázslatos és 
meseszerű látványokról. 

A fotópályázaton bárki részt vehet, életkortól, foglalkozástól és 
lakóhelytől függetlenül. Egy szerző maximum 10 db egyedi papírképet 
küldhet be. Aki sorozattal pályázik, a nevezési lap minden sorába a 
sorozat egy felvételének címét írhatja be, de így elfogadja azt is, hogy a 
zsűri az egyes képeket bírálja el és szabadon választ azok közül. A 
papírképek mérete 21x30 cm (+- öt milliméter megengedett eltéréssel). 
Elkészítésük technikája és technológiája nincs korlátozva, mint ahogyan 
az alkotói szabadság sem. A fotók hátoldalán – a nevezési lappal egyezőn 
– szerepeljen a szerző neve, a kép sorszáma és a kép címe. 

A kiállítás rendezője gondosan bánik a beérkező pályaművekkel, de a 
szállítás közben keletkező károkért nem tud felelősséget vállalni. Mivel a 
képekből rendezett kiállítások őrzése, felügyelete szinte sehol sem 
biztosított, ezért az onnan jogtalanul eltulajdonított képekért sem tudunk 
anyagi kártérítést fizetni, de a megismételt nagyítás költségét 
méltányosságból fedezzük. 

Díjazás: a zsűri javaslata alapján öt pályázó oklevelet és egy-egy 4000 Ft 
értékű, fotóművészeti albumot kap ajándékba. 
Beküldési, beadási cím: MMIKL, 1011 Budapest, Corvin tér 8.
Nevezési lap igényelhető: gyoril@mmi.hu  

Pályázati naptár
Beérkezési határidő: 2009. május 1., Zsűrizés: 2009. május 15-ig; 
Értesítés az eredményről kizárólag e-mailben, a Fotósélet hírlevélben és 
a www.mmi.hu weblapon: 2009. május 25-ig. Az első kiállítás tervezett 
ideje: 2009. július
A ki nem állított képek a zsűrizés után – előzetes időpont egyeztetéssel 
bármikor elvihetők. A kiállításon szereplő képek visszaadásának várható 
ideje: 2010. július 30-ig.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetés törvényének a közművelődési szakterületet közvetlenül is érintő döntései:

I. Közművelődési és közgyűjteményi feladatokra a jutó normatív állalmi hozzájárulás összege 1 061 forint/fő.
A hozzájárulás lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános 
könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához.
II. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatásának előirányzata 710,0 millió forint. 
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki 
fejlesztéséhez,valamint az általuk fenntartott múzeumok szakmai fejlesztéséhez.
Felhatalmazást kapott az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének,döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes 
szabályait – a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati miniszter véleményének kikérésével – 2009. február 15-éig rendeletben állapítsa meg.
III. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása 1 180 000 forint/könyvtári szolgáltató hely.
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a 
nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő – 
települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni.
A könyvtári szolgáltató helynek
a) 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon, hetente összesen minimum hat órás,
b) 1500 fő feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen minimum tizenkét órás nyitva tartást kell biztosítania.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz 
használható fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral 
vagy szolgáltató hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy 
nehezen közelíthető meg.
A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is 
működhessen.
Amennyiben a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is működik, a nyitvatartási időre vonatkozó kötelezettség közművelődési programok szervezésével 
és tartásával is teljesíthető. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.
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“Művészetek szerelmese”
XX. ORSZÁGOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI 

TÁRLAT
2008. március - 2009. május

AMATOR ARTIUM
A Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet a Magyar 
Művelődési Intézet Művészeti Programok Főosztályával 
együttműködésben, pályázatot hirdet a megye területén élő, vagy 
tanuló nem hivatásos alkotók számára.
A kiállítás célja: lehetőséget biztosítani a nem hivatásos képző-, és 
iparművészeknek – (autodidakta, rajztanár és naiv alkotóknak) – a 
bemutatkozásra, megmérettetésre. 
A résztvevők köre: a megyei pályázaton részt vehet a megyéhez 
kötődő vagy határon túli magyar anyanyelvű alkotó, aki elmúlt 16 
éves és nem végzett semmilyen képző- és iparművészeti főiskolát, 
egyetemet, sem itthon, sem külföldön, és jelenleg sem hallgatója 
ilyen intézménynek, valamint hivatásszerűen nem foglalkozik 
alkotóművészeti tevékenységgel. 
Megyei kiállítás ideje: 2009. február 20-tól március 5-ig helye: 
Kiskunmajsa város, Művelődési Központ.
A kiállítás előtt a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus által felkért országos zsűri tagjai értékelik a beküldött 
pályaműveket. A zsűri létszáma 3-5 fő.
A zsűri tagjai javaslatot tesznek a megyei kiállításon bemutatásra 
kerülő művekre, a megyei tárlaton szereplő anyagon belül a helyi 
díjazottakra, és kiválasztják az Esszencia kiállításra kerülő műveket. 
A zsűri munkája zárt, döntését követően konzultációt tart az 
alkotókkal, csoportos vagy egyéni formában. 
Az Amator Artium kiállításokon megfelelő jelentkező esetén 
közösségi díjra is javaslatot tesz a zsűri, amelynek megítélési alapja 
a közösséghez tartozó alkotók egyéni munkája (minél több alkotó 
tartozik egy közösséghez, és minél eredményesebben vesznek részt a 
válogatáson, annál több esélye van az alkotóközösségnek a díj 
elnyerésére).
A megyei és más csoportos kiállításokon kiválasztott művekből 

A kiállításra szánt alkotásokat kérjük az alábbi időpontokban a 
Kiskunmajsai Művelődési Központban átadni. (Hősök tere 6. szám)

Beadás időpontja: 2009. február 6 péntek 14-18 óra,
 7-én szombaton 9-13 óráig.

Zsűri időpontja: 2009. február 10.
Konzultáció időpontja: 2005. február 10-én 15. óra.
El nem fogadott művek visszaadásának időpontja: február 10-én 15 
órától.
Kiállítás helye: Kiskunmajsa, Városi Művelődési Központ
Kiállítás időpontja: 2009. február 20–tól március 5-ig.
Megnyitó: február 20-án pénteken , 16. órakor.
Nevezési díj: nincs
A kiállított képek elszállítási lehetősége: március 6-án pénteken, 
illetve 7-én szombat 9-12 óra között.

A kiállításra jelentkezési lapot készítettünk amely a felhívással együtt 
letölthető az Intézet honlapjáról: 

; 
igényelhető a helyi művelődési házakban, vagy közvetlenül 
intézetünktől. (Az előző, 2005-ben megrendezett Amator Artium 
kiállításon szereplő alkotók részére a jelentkezési lapot postán is 
megküldjük!) 

A jelentkezési lapot a művek átadás-átvételi dokumentációjának 
elkészítése érdekében legkésőbb február 2-ig kérjük kitöltve postai 
levélben vagy e-mailben intézetünkbe az alábbi címek valamelyikére 
eljuttatni.
Kérjük segítsék munkánkat adatközlő lapok kitöltésével is:

- adatközlő lap alkotók részére 
- adatközlő lap alkotócsoportok részére 

A kiállítás kurátora: Polyák Albert főtanácsos
Elérhetősége: Kecskemét, Katona József tér 8. szám, telefon és fax: 
76/481-320
email: 

bemutatásra kerülő Esszencia kiállítás a tervek szerint 2009 májusáig 
kerül megrendezésre Budapesten. A kiállításra kerülő műveket 
Intézetünk szállítja az országos tárlat helyszínére.
Egy alkotó csak egy Amator Artium kiállításra adhat be pályaművet.
Egy alkotó összesen három művet adhat be, kiállításra kész 
állapotban. 
A sorozatok maximális terjedelme 3 db – egy sorozat, egy műnek 
számít! 
Az alkotások 2007. évnél korábbi keltezésűek nem lehetnek.
Nevezési kategóriák:

Képzőművészet:
- festészet / 1 kép terjedelme maximum 1 m2 lehet
- a grafika bármely ága / szabványméret paszpartuval 
maximum 50x70 cm lehet
- kisplasztika, szobrászat / a szállíthatóság és a kiállíthatóság 
figyelembevételével (maximum 50 kg) 
- tűzzománc
Iparművészet:

minden, ami a tárgyalkotás körébe tartozik, függetlenül az anyagtól. 
(textil, kerámia, kovácsoltvas, bútor, játék, stb.) 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a népi tárgyalkotó művészet 
tárgykörébe tartozó munkákat nem áll módunkban befogadni.

Kiegészítő szabályok 4. pontja:
A mozgókönyvtári és közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó 
támogatással összefüggő szabályok: 
A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelheti a támogatást, ha 
legalább négy, nyilvános könyvtárral nem rendelkező – könyvtári szolgáltató 
hely kialakítását biztosító –települési önkormányzat számára az alábbiak 
szerint biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat:
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok 
nyilvános városi vagy a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) 
megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat. A többcélú kistérségi társulás 
szerződést köt a szolgáltatóval.
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok (vagy a 
többcélú kistérségi társulás) könyvtári szolgáltató hely kialakításáról 
gondoskodnak, amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári 
állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása 
megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók.
– A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári 
szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a 
nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti 
információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást 
biztosító szállítóeszköz működtetéséről.
– A többcélú kistérségi társulás a támogatásból hozzájárulhat a szolgáltató 
könyvtár által kialakított kistérségi információs portál működtetéséhez is – 
kapcsolódva a Rokka (kulturális fonál) és a Portál programhoz.




