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Hírlevél
A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési SzakmaiTanácsadó és Szolgáltató Intézete az Örökség Gyermek NépművészetiEgyesület szakmai támogatásával idén is megrendezi aDélalföldi 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 76/481320as telefonszámon,az ugyfelszolgalat@bacskultura.koznet.hu email címen, vagylevélben a BácsKiskun Megyei Közművelődési Intézettől (6000Kecskemét, Katona József tér 8. ), továbbá letölthetők még az intézethonlapjáról (www. bacskultura. hu).
Kizárólag a 2009. február 15ig beérkezett jelentkezéseket állmódunkban elfogadni!
A gálát megelőzi egy kétnapos válogató, melyen szakmai bizottságértékeli a színpadon bemutatkozott produkciókat konzultáció kereténbelül.
A válogatóra 2009. március 2829én kerül sor Kiskőrösön(Petőfi Sándor Művelődési Központ, Petőfi tér 4/a.)
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a válogató második napjánértékeléskor eredményhirdetésre is sor kerül: a végleges gálaműsortervet közli a zsűri.Kérjük, hogy email címeiket is adják meg a gyors információcserebiztosítása érdekében.
Idén is lehetőség nyílik csupán bemutatkozási lehetőséggel élni. Atáncosok, amennyiben a jelentkezési lapon jelzik, nem részesülnekértékelésben.
Kérem, hogy esetleges kérdéseikkel Kullai Anikót keressék a 76/481320as telefonszámon vagy az
ugyfelszolgalat@bacskultura. koznet. hu email címen.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium,a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus,a Magyar Írószövetség,a Magyar Versmondók Egyesülete,KomáromEsztergom Megye Önkormányzata,Tatabánya Megyei Jogú Város,a József Attila Megyei Könyvtár,a A Közművelődés Háza Közhasznú Társaságés a BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézetemeghirdetia
„JÓZSEF ATTILA”IX. ORSZÁGOSVERS, ÉNEKELT VERS ÉS PRÓZAMONDÓVERSENYmegyei elődöntőjét

A versenyre amatőr vers és prózamondók, verséneklők jelentkezésétvárjuk, akik betöltötték 14. életévüket, és befejezték tanulmányaiknyolcadik évfolyamát.A jelentkezők három verssel, megzenésített verssel, vagy prózávalnevezhetnek az alábbiak szerint: egy JÓZSEF ATTILA vers vagy próza, egyvers vagy próza a száz éve született RADNÓTI MIKLÓS életművéből, egyvers vagy próza kortárs BácsKiskun megyei alkotó művei közülválasztva (magyar nyelvű vagy fordítás egyaránt lehet)Az egyenletesebb elbírálás érdekében kérjük az énekelt vers kategóriábajelentkezőket, hogy valamennyi nevezett mű énekelt vers legyen. A versenyrendezői örömmel fogadják az új megzenésített versek előadását!A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal nemnevezhetnek.A BácsKiskun megyei elődöntő helyszíne és időpontja:Szabadszállás, József Attila Közösségi Ház2009. március 13., 14 óraJelentkezési határidő: 2009 március 2.A jelentkezési lapot az alábbi címre, faxra, vagy email címre kérjükküldeni: BKMÖ Közművelődési Intézete, Kecskemét, Katona J. tér8.Tel., fax: 76/481320, email:
hirlevel@bacskultura. koznet. hujelentkezési lap letölthető a http: //www. bacskultura. huoldalról

Az országos döntő időpontja: 2009. április 91011., helyszíne: AKözművelődés Háza, Tatabánya, Szent Borbála tér 1. (Az országos döntőnevezési díja: 1.500, Ft)
Kedves Kollégák!

Intézetünk szakmai értekezletet tart Kecskeméten 2009. február 26án (csütörtökön) 10 órai kezdéssel a BácsKiskunmegyében működő önkormányzatok és egyéb szervezetek közművelődéssel foglalkozó irányítói, vezetői és szakembereirészére, melyre szeretettel várjuk kollégáinkat!
Program:1. Dr. Horváth István (Szociális és Munkaügyi Minisztérium, jogi főosztályának vezetője): A közalkalmazotti törvény2009es változásai.2. Óváry István (OMK Közművelődési Osztálya, Szakmai Főtanácsadó): A 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendeletmódosításairól és a következő, tervbe vett további változtatási elképzelésekről3. Imre Károly igazgató: a Megyei Közművelődési Intézet 2009. évi szakmai tervei, programjai
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Widnerné Fenyvesi Bernadett
Kecelt kulturális szempontból gazdag településnek látom. Pezseg azélet?
Azt, hogy pezseg, nem mondanám. Mindenütt nagyon nehézmegmozgatni az embereket, Kecelen sincs ez másként. Nehéz, mert aprogramszervezésben soha sem szabad figyelmen kívül hagyni a helyiigényeket, ugyanakkor törekednünk kell arra is, hogy mindenrendezvényünkkel értéket közvetítsünk. Természetesen kollégáimmalhétről hétre azért dolgozunk, hogy minél inkább pezsegjen a kulturálisélet városunkban, ezért kínálatunkat nemcsak a hagyományosnakmondható formákban – helyi újság és televízió, plakát, szórólap – adjukhírül. Tapasztalatunk szerint személyes megszólítással, névre szólómeghívással lehet leginkább megnyerni a közönséget egyegy kiállításra,előadásra, stb.
Kecel nem olyan kis település, hogy működik ez a személyesmegszólítás?
Igen, valóban nem kicsi, kilencezer feletti a település lélekszáma.Szerencsés helyzetben vagyunk, mert intézményünk többfunkciós. Egylétesítményben működik a könyvtár, a művelődési ház és a televízió, migondozzuk a helytörténeti gyűjteményt, így nap mint nap  különbözőcéllal ugyan, de  sokan ellátogatnak hozzánk. Az is segíti szervezőmunkánkat, hogy szomszédságunkban található az általános iskola.Tulajdonképpen rajtunk keresztül közelítik meg vagy hagyják el aziskolát a gyerekek, s három szaktantermük nálunk található. Mivel sokemberrel találkozunk, nem jelent problémát a személyes megszólítás.
Több közművelődési szakemberrel beszélgettem már, mindenkitőlmegkérdeztem, milyen irányba tart a településén a közművelődés? Tehogyan látod ezt Kecelen? Mi az az irány, amelybe szeretnéd, ha aközművelődés haladna?

Semmiképpen sem szabad túl magasra tenni a mércét. Nem a magasszínvonalú, magas áron elérhető programok azok, amik szóba jönnek.Mivel sokat beszélgetünk a keceli emberekkel, sok ötletet is kapunktőlük. Emellett természetesen nekünk is vannak elképzeléseink egyegyadott időszakra vonatkozóan, vannak évek óta nagy sikerrel zajlórendezvényeink, melyekhez éppen emiatt ragaszkodunk is, fontosnaktartjuk pl. a jeles évfordulók megünneplését, a helyben élő, különlegestehetséggel megáldott alkotók bemutatását, a hagyományápolást. Azemlítetteket igyekszünk közös nevezőre hozni, mert ez az, ami aközönséget biztosítja. Így együtt, úgy látom, jó irányba, az igényes,tartalmas művelődés felé haladunk.
Hogyan fogalmaznád meg a ti igényeiteket? Mi az, ami számodraértéket hordozó?
A mai világban nagyon nehéz értéket közvetíteni, mert a média –tisztelet a kivételnek  nem ezt teszi, sőt gyakran ellenünk dolgozik.Nagyon oda kell figyelni a válogatáskor. Igyekszünk színvonalasprogramokat összeállítani, igényes alkotóknak bemutatkozásilehetőséget nyújtani, a szabadidő eltöltésére tartalmas és hasznosfoglalkozásokat szervezni. Munkatársaimmal mindig nagyonkörültekintőek vagyunk a szervezésben. Az igényeinknek találkozni kella helyi értő közönség igényeivel. Keressük az arany középutat.Programjainkkal értéket igyekszünk közvetíteni, átadni.
Egyszerű művelődésszervezőként, látva a kínálatot, én hogy döntsemel, mi az igényes, ugyanis nem értek a festészethez, sem például azagyagozáshoz? Milyen módszerek, támpontok vannak ehhez?
Nekem ebből a szempontból nagy szerencsém van. Művelődésszervező kolléganőm, Ferróné Mencsik Rita a különböző művészetiágakban nagyon otthon van. Remek szakember, sokat adok avéleményére, a programok szervezésekor mindig mindent átbeszélünk.Gondosan, körültekintően készül. Ha például egy kiállítást tervezünk,utánanéz az interneten az alkotónak: hol volt kiállítása, milyen jellegűeka művei, mekkora érdeklődésre lehet számítani iránta a helybeli, műértőközönség körében. Személyesen is találkozunk az alkotóval, aholhárman ülünk le és beszéljük meg  látva az alkotó néhány munkáját ,hogy érdemesnek tartjuke, hogy bemutatkozzon Kecelen.
Vannake Kecelen a művészetek iránt érdeklődő vagy más aktivitáscéljából önszerveződő csoportok?
Úgy látom, hogy a helyi társadalom egyre aktívabb. Az utóbbi kéthárom évben több egyesület is alakult: Keresztény ÉrtelmiségiekSzövetsége Keceli Szervezete, Civil Műhely, Apró Gombok Egyesület.Tagságuk és aktivitásuk nőttönnő. Igényes, értékes programokat,előadásokat, koncerteket szerveznek. Szívesen segítjük munkájukat miis akár propagandával, akár helyiség biztosításával, technikaieszközökkel.
Milyen programjaik vannak, amikről azt lehet mondani, hogy sikeresekés érdekesek?
A KÉSZ szervezésében olyan előadók fordultak meg városunkban,mint dr. Csókay András, dr. Bene Éva, s a szentegyháziGyermekfilharmónia nagy sikerű keceli koncertjét is nekikköszönhetjük. A Civil Műhely programjai közül a Csokonaiestetemlíteném, Jordán Gyula politológus előadását (Kína napjainkban), deszintén nagy élmény volt sokunk számára a Főnix Színházi Műhely kételőadása a keceli származású Bodor Géza közreműködésével. Másjellegű közösség az „Apró Gombok” Egyesület, amely elsősorbanédesanyákból, óvónőkből áll. Kézműves foglalkozásokkal,mesejátékokkal, játszóház és tábor szervezésével segítik a gyerekekkulturális és környezeti nevelését, szabadidejük hasznos eltöltését.
Mondtad, hogy látványosan nagyobb a közösségi aktivitás az utóbbiévekben, miért van ez?
Talán azért, mert léptennyomon azt látják, tapasztalják az emberek,hogy mennyire nem foglalkozunk egymással, mennyire a pénz irányít

mindent, milyen mértékben elhidegült a világ, kiüresedtek az emberikapcsolatok. Köszönhető mindez nagy mértékben atömegkommunikáció térhódításának.
Mondtad, hogy tanítottál, mielőtt a közművelődésben kezdtél dolgozni.Mi sarkallt a váltásra? A tanítás során szerzett tapasztalatokmeghatározzáke az itteni munkádat?
A kisegítő iskolában napközis nevelőként kezdtem, majd az általánosiskolában a felső tagozatban tanítottam magyar irodalmat és nyelvtant.Nagyon szerettem. Meg sem fordult a fejemben, hogy majd valamikoresetleg mással foglalkozzam, mígnem Szedres Károlyné, az elődöm,nyugdíjba nem ment. Régóta ismertük egymást, hiszen amikorfőiskolára jártam, akkor a gyakorlatomat a keceli könyvtárban végeztem.Szerettem ott „dolgozni”, szeretettel fogadtak és mindenben segítettek.Már akkoriban megemlítette Margitka, mennyire örül, hogy ezt a pályátválasztottam, hiszen ha egyszer ő nyugdíjba vonul, reméli, hogy énleszek majd az utóda. Aztán 2004ben, amikor mindez aktuálissá vált,megkeresett és nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy váltanéke.Hónapokon át tartó, nagyon komoly vívódás következett. Végül úgydöntöttem, beadom a pályázatomat, s kedvező elbírálás eseténmegpróbálok Margitka méltó utóda lenni.
Milyen koncepcióval, programmal láttál neki ennek a feladatnak?
Elég jól ismertem az intézmény működését, mert gyakranmegfordultam a könyvtárban, részt vettem a különböző kulturálisprogramokon, így tudtam, mi az, ami nagyon jól működik itt.Átgondolva a ház életét, nekem is nagyon sok új ötletem támadt. Akettőt ötvöztem. Akkor és azóta is nagyon fontosnak tartom, hogyminden korosztály és társadalmi réteg számára tudjunk valamit kínálni.Aki bejön hozzánk, az hétről hétre találja meg a neki megfelelőprogramot, függetlenül attól, milyen az érdeklődése, milyen az anyagihelyzete, stb.
Magadat milyen kultúrafogyasztóként jellemzed?
Ez a legnehezebb. Sok minden érdekel, nyitott vagyok az újra, szívesenolvasok, szeretem (és óvom) a természeti környezetet, igyekszem mindigmegragadni a lehetőséget egyegy kiállítás megtekintésére, kirándulásmegszervezésére, de csak határainkon belül. Nagyon kötődök aszülőföldemhez, az itt élő emberekhez, hagyományainkhoz. Ezért isörülök, hogy az intézményünk gondozza a Városi Múzeumban találhatóhelytörténeti gyűjteményt. Szívesen beszélgetek idős emberekkel,szívesen vagyok régi tárgyak, eszközök között. Mindig nagyérdeklődéssel hallgatom, amit a régi paraszti világról mesélnek. AMúzeumkerti estéken például idős keceli emberek a vendégeink, akik aXXI. század emberének hiteles képet tudnak festeni – megélt emlékeiksegítségével – szülőföldünk múltjáról. Ezeket a beszélgetéseket nagyonszeretem. A hagyományok ismerete segítheti mindannyiunk eligazodásáta sokszor szélsőséges megnyilvánulásoktól terhes fogyasztóitársadalmunkban. A paraszti erkölcs, a természet diktálta munkarend, alakás, étkezés, ruházkodás emberi léptékű mércéje védelmet nyújthat aglobalizáció – sokszor természetellenes – kultúrájával szemben.
Hogyan látod a szakmai kapcsolataidat, a szakmát Kecelt és a megyéttekintve?
Amikor a vezetői megbízást megkaptam, nem volt még közművelődésiszakirányú végzettségem. Itt szereztem meg a Megyei KözművelődésiIntézetben, ami nagy lendületet, hasznos ismereteket adott amunkámhoz. Olyan szakemberekkel ismerkedtem meg, akiktől szükségesetén segítséget, tanácsot kérhetek. A környező településekszakembereivel – mondhatni  folyamatos kapcsolatban vagyunk,ötleteket „adunkveszünk”, népszerűsítjük egymás programjait. Fontosés hasznos, hogy a közművelődésben dolgozók között működjön akommunikáció... A mi megyénkben remek szakemberek dolgoznak, spéldaértékű, ahogyan a megyei intézet koordinálja, segíti munkánkat,összehoz és összefog bennünket.
Hogyan látod, merre fog fejlődni a te tevékenységed? Milyen lehetséges



Bemutatjuk

XIV. évfolyam, 179. szám, február 3
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Hogyan látod, merre fog fejlődni a te tevékenységed? Milyen lehetséges

utat, milyen vonzó célt látsz?
Utaltam már arra, hogy minden korosztálynak szeretnénk értékesidőtöltést nyújtó programokkal szolgálni. Kicsiknek és a kicsitnagyobbaknak, valamint a felnőtt korosztálynak többféle lehetőséget iskínálunk. A tizenévesek számára, úgy érzem még keveset, ezértrövidtávon az a legfőbb célom, hogy számukra alakítsunk ki találkozásihelyet, találjunk értékes szórakozási lehetőséget, nekik szóló, érdekes éstartalmas előadásokkal, beszélgetésekkel, zenével, ahol veszélyek nélkülérezhetik jól magukat a fiatalok, s ahol a szülők is biztonságban tudjákkamasz fiukat, lányukat. Gimnazista koromban működött még Kecelenifjúsági klub, én valami hasonlóban gondolkodom. A múlt évi épületátalakításnak köszönhetően az intézményi feltételek mindehhez adottak,de munkatársaim mellett a korábban említett közösségekre is számítoknagyon ebben a munkában.
Távolabbi célod mi?
Nem szeretek messzire tervezni, inkább mindig egy rövidebbidőhatáron belül elgondolkodni, megálmodni a helyes utat, amegvalósítandó feladatot.Hiszem, hogy munkákban arra kell törekedni, hogy az elődeinktőlmegörökölt szilárd értékrenden nyugvó, gazdag kultúrát mindenlehetséges formában próbáljuk meg továbbadni a felnövekvőnemzedéknek. Nagyon fontos, hogy mindannyiukban kialakuljon egybiztos kötődés a helyi közösséghez, a településhez. Csak úgy tudnakmajd a világban boldogulni, ha van egy biztos pont, ahova bármikorvisszatérhetnek, ha a gyökerek erősen tartják, táplálják, óvjákszemélyiségüket.

Widnerné Fenyvesi Bernadett
Képzettség: 1992: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged;könyvtáros és magyar szakos általános iskolai tanár2002: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemGazdasági és Társadalomtudományi Kara; közoktatási vezető éspedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettség2006: BácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiSzakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete; közművelődésiszakember I., művelődési szolgáltatás szervező
Szakmai pályafutás: Arany János ÁMK Kisegítő Iskolája:képesítés nélküli napközis nevelő (19871990), összevontosztályban tanár (19901991)Arany János ÁMK, majd Arany János Általános és MűvészetiAlapiskola: magyar szakos tanár (1991től)magyar szakos tanár,magyartörténelemének munkaközösségvezető, az iskolaikönyvtár vezetője, osztályfőnök (19992004)Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgató helyettes (20042005), igazgató (2005től)
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Lovász Ibolya Erzsébet
Erdélyből származom, Kalotaszentkirályról, Kalotaszegről, amelytelepülés Bánfihunyadtól hat kilométerre található, Nagyvárad ésKolozsvár között, innen 300 kilométerre. Ezért gyakran megyünkhaza.

Mivel tetszik foglalkozni a Duna–Tisza Közi NépművészetiEgyesület tagjaként?
Már öt éves koromban elkezdtem hímezni, mert ott a gyerekeketodateszik hímezni. Amikor átjöttünk Magyarországra ’90ben, akkorkezdtem csuhézással foglalkozni. ’91ben, amikor megszületett agyerekem, akkor tudtam, hogy nincs más választásom, munkahelyetkell változtatni, mert ő Downkóros. Láttam, egy pécsi óvónőtől,hogy csinálja a csuhébabát.Kerekegyházán volt egy kiállítás, oda meghívtak több kézművest.Volt egy csuhés asszony is, és mondtam neki, hogy tanítson meg afortélyokra. Mondta, hogy ő nem tanít meg, mert van Kerekegyházánegy fiatalasszony, aki ezt csinálja, és ahhoz kell menni. Kiderült,hogy az pont én voltam. Ez bátorítást adott nekem a továbbimunkához.Persze a hímzés mellett, amiért 2003ban kaptam meg a NépiIparművész címet. Csinálom mellette a csuhézást is, mert a hímzés aznem olyan látványos, nem olyan gyors, mint a csuhézás. ASzékelyföldön is foglalkoznak csuhéval, de ott inkább használatitárgyakat készítenek, tálakat, alátéteket. Babákat is csinálnak aszékelyek, ez nem annyira elterjedt ott, mint Magyarországon.
A babakészítés egyértelműen itteni szokás?
Igen, bár a csehek is nagyon sokan csinálják, de az én babáim,kalotaszegi népviseletbe vannak öltöztetve, és azért nem olyanok,mint az itteniek. Más a formája.
Mi volt az a késztető erő, ami miatt be tetszett lépni ’90ben azegyesületbe? Hogyan indult ez?
Otthon nagyon sokat kézimunkáztam, csak nem voltam bennebiztos, hogy mindent jól csináloke? Amikor az első darabjaimatzsűriztettem, nagyon nagy csalódás ért, mert mindenki azt mondta,hogy ez így nem jó. Akkor elhatároztam, hogy többet nem fogokvarrótűt a kezembe, mert fölösleges, amit csináltam eddig. Több mintegy évig nem csináltam a hímzést. Utána előszedtem a nagyanyámlepedőit a ládából, és azokat dolgoztam át. Elkezdtem zsűriztetni, ésláttam, hogy sorban, egyiket a másik után lezsűrizik, és rájöttem,

hogy ezt kell csinálni.
Mit ad még az egyesület azon kívül, hogy lehet tanulni a többiektől?
Nyugalmat. Nagyon jó tapasztalatcsere is. Nagyon jól elszórakozunkott kedden délutánonként kétkét órát, habár én a gyerek miatt,mostanában elég ritkán tudok bejárni, mert amíg kisebb volt betudtam vinni, de most, hogy többen vagyunk az egyesületben, nemszívesen jön be. Amikor csak tudok, elmegyek az egyesületbe,nagyon szeretek ott lenni, kijárni a tanyára. Kijártam Jakabszállásra,és remélem ezután a nagykőrösi tanyára is ki tudok majd járni, mertaz meg közelebb is van. Sokat lehet tanulni, és nem csak hímzést.
Mi adja meg egy hímzés minőségét? A motívum, a motívumhitelessége, vagy a technika?
A motívum. Ha rossz motívumot használunk, akkor már az egésznem jó. Én a kalotaszegi hímzést csinálom, mert én ebbe nőttem beleés úgy érzem, hogy ezt tudom. Hiába próbálnék én most kalocsaitcsinálni, vagy mezőségit, bár a mezőségi is közelebb áll hozzám, deén a kalotaszegit szeretem, mert ebből vannak régi mintáim. Szoktama szakkörbe is hozni az asszonyoknak. Ők meg átalakítják sajáttetszésükre. Ezeket a régi motívumokat használják fel párnák, terítőkkészítéséhez. Én mind a ládából szedem össze ezeket a régi mintákat.Ingekről, ingujjakról is veszek le mintát. Ezt csinálom, mert úgygondolom, hogy nem kellene más tájegységbe belekontárkodni, haazt nem érzem magaménak.
Más alkotók kapcsán is volt arról szó, hogy a népművészet azalapvetően funkcionális, és mindig is az volt. Használati tárgyaikatdíszítettek az emberek, hogy jobb legyen kézbe fogni, hogyesztétikusabb legyen, hogy szebb legyen a környezetük. Hogy látja,manapság hol a helye ennek a fajta népművészetnek?
Úgy gondolom, van helye. Büszke vagyok, amikor vendégeimjönnek innen Kecskemétről, és megterítek, és szép hímzett terítő vanaz asztalon, szebb tányérok, és látom, hogy tetszik nekik. Mondják,hogy földobja a terítéket ez a szép asztalterítő. Nagyon sok használatitárgyam van, amit itt veszek a városban, kézművesektől, bögréket,kancsókat. Szeretem ezeket a cserépedényeket, és használjuk is akonyhában. Főzésnél is, sütésnél is használom, szívesebbenhasználom, mint a teflont. Örülök neki, hogy teszik másoknak,amiket csinálok, csak az a probléma ezzel az egész hímzéssel, hogybiztosan lenne az embereknek erre igényük, csak nincs rá pénzük,hogy megfizessék. Mindenki az olcsóbbat, az ócskábbat vásárolja.Engem az egy kicsit aggaszt, hogy Erdélyből is nagyon sok bóvlithoznak. Azt mondja rá, hogy kalotaszegi, pedig semmi köze nincs akalotaszegihez, és kiteszi. Egyszer kimossák és tönkremegy, s ezutántőlem már nem vásárolja meg senki az eredetit, mert azt mondja,hogy ez annyiért adja, akkor te, hogy tudod ennyiért adni? Az a baj,hogy a kézműveseket, nem támogatják. Nem sírni akarok, de néha azaz érzésem, hogy azt szeretnék, hogy már ne is csinálja senki. De énazt mondtam, hogy igenis fogom csinálni, még akkor is, ha nincs ishasznom belőle. A fiókban összegyűlnek, s majd egyszer valaki örülneki. Mert én is örülök a nagyanyáménak, s majd a lányom is, meg azunokáim is fognak neki örülni, amikor a nagyanyjuktól valamitelőszednek. Látom a lányomon, hogy teszik neki, mert mondja, hogyanya ezt tedd el nekem. Ha valakihez megyek vendégségbe, mindigilyen dolgot viszek ajándékba, soha nem vásárolok üzletben, s úgylátom, hogy örülnek neki.
Nyilván egy ilyen ajándék személyes is…
Igen. Elég sokat járok külföldre, és akkor is ilyet viszek. Nemakarják elhinni, hogy ez kézzel van csinálva. Forgatják, hogy ténylegnem gépi? Mert már ebből is van gépi. A kalotaszegi vagdalásost,amit csinálok – lekoppintották a kínaiak, meg a kalotaszegi írásost is.Már mindent meg lehet kapni a Józsefvárosi piacon. Tavalykarácsony előtt nem akartam hinni a szememnek, megnéztem, ésgéppel csinálják.

Milyen lelki alkat kell ahhoz, hogy valaki leüljön, és hímezgessenórák hosszat?
Türelem, az kell hozzá! Meg egy kis kézügyesség, fantázia. Férfit istudok én, aki hímez. Meg kell egy segítő társ, aki elnézi, hogy tehímezzél, és besegít más munkákba. Nem idegesíti, hogy a feleségemost leült varrni, és se nem lát, se nem hall…
Közben mást nem is lehet csinálni?
Amikor elkezdek egy vagdalásost csinálni, akkor nagyon kellfigyelni, mert, ha egy szálat eltévesztek, akkor már az egészmunkámnak vége.
Nem lehet közben beszélgetni?
Az írásosnál lehet, az ki van rajzolva, de a vagdalásost, azt számolnikell, amellett nem lehet. Vagy beszélgetek, vagy dolgozok. Mégtévézni sem tudok akkor, mert elkapódik a figyelmem, és akkorbonthatom az egészet. Türelem kérdése ez, meg hát szeretni kell, amitcsinálok.
Hogyan látja Ön, a kézműves termékeket mennyire becsülik meg,mennyire fizetik meg? Láte valami változást az elmúlt 101520 évalatt?
Igen, látok változást. Talán manapság az embereket jobban érdekli amúlt. A Vörösmarty téren is, ha kipakolunk, akkor odajönnek,megnézik, megcsodálják, kézbe veszik, tetszik nekik. Van olyanvásárló, aki minden évben visszajön, és minden évben csak egydarabot vásárol, mert azt mondja, hogy tudja, hogy ez legalább kézzelvan készítve. Úgy látom, hogy az emberek kezdenek visszafordulni amúltba. Tetszik nekik a kézműves termék. Sok lakásba bemegyek,látok kézimunkákat.
Hogyan tetszik látni a jövőt? Merre felé halad az Ön szakmaitevékenysége?
A jövő? Csinálom tovább. A lányomat is megtanítom. A szakkörbe ismintha egyre több fiatal jönne. A Népi Iparművészeti Múzeumbanszoktunk összejönni. Már vagyunk negyvenen  ötvenen. Lassan kicsilesz a terem. Csak bírja sokáig Ilonka néni, hogy tudjon minkettanítani. Nagyon sok múlik azon, hogy fogják össze a társaságot.
Az utánpótlást is ki kell nevelni...
Igen. Van egy pár fiatal, aki csinálja, de valahogy többet kénetámogatni minket. Tudom, hogy nagyon nehéz a helyzet, de azért jólenne. Például ha főtéren egy évben egyszer ki tudnánk pakolni, hogymegmutassuk a portékáinkat, hogy miket csinálunk, akkor azemberek még inkább érdeklődnének. Látnák, hogy ez szép, ezérdekes, ez értékes.Vannak, akik nem tudják megvenni, de legalább gyönyörködnekbenne. Ha jönnek a külföldi turisták  akik elég sokan vannak inkább magyar terméket vegyenek, meg értékes dolgokat, ha márajándékot vesznek, ne a bóvlit. A baj az, hogy napi 67 ezer forinthelypénzt mi nem tudunk kifizetni. Azzal támogathatná a város azautentikus művészeket, hogy nem kérnek helypénzt. Én példáulszívesen vállalnám, hogy kimegyek, és bemutatózok – akár reggeltőlestig is, és akkor legalább látná a turistacsoport is, hogy dolgozom.
Sajnos a város sincs könnyű helyzetben.
Igen ezt mi is tudjuk, ezért nem tud minket támogatni. De nem kéne,csak két sátrat adni. Azon nem veszítene sokat az önkormányzat.Szerintem inkább nyerne vele. Én ebben látom a jövőt. Ezértdolgozom sokat, nem adom fel. Egyszer, majd valamikor biztosanváltozni fog.
Reméljük, hogy minél előbb megváltozik ez a helyzet, mindannyiunkörömére. Köszönöm a beszélgetést!
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Bemutatjuk

Lovász Ibolya Erzsébet szövő, szalmafonó
Önálló kiállításai:1993 Kerekegyháza1994 Kerekegyháza1995 Kerekegyháza2006 KecskemétHetényegyháza
Közös kiállításokban:Iparművészeti MúzeumKecskemétErdei Ferenc Művelődési HázKiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Külföldre is eljutott munkáival:Liege ( Belgium)Müchen, VillingenSchwenningen, Berlin, Königsfeld(Németország)Lucca(Olaszország)Mulhause(Franciaország)Bécs, Mödling (Ausztria)
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Pályázatajánló
Az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központvalamint a Kecskeméti Napraforgó Foltvarró Körregionális pályázatot hirdet
„SZÍNHARMÓNIA, RITMUS, KOMPOZÍCIÓ”címmel

A pályázat célja, hogy bemutatkozási, kiállítási lehetőséget biztosítson aDélalföldi régióban élő foltvarrással foglalkozó alkotók számára.
Helyszín: Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ (6000Kecskemét, Deák Ferenc tér. 1)2009. április 1726igPályázni olyan munkákkal lehet, amelyek Kecskeméten még nemkerültek kiállításra.1. a.) takaró (max. 200 X 150 cm), b.) falikép (max. 100 X 100 cm), c.)táska2. Gyerekszoba és a patchwork. Olyan, gyerekszobába illő foltvarrássalkészült alkotásokat várunk (takarók, falvédők, faliképek, játékok), melya fenti kiírásnak megfelelnek.3. Első kiállító (mérethatár nélkül)Nevezési díj: 500 Ft munkánként.A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri értékeli. A legjobban sikerültalkotások díjazásban részesülnek.Előzetes jelentkezéseket 2009. március 2ig az alábbi címekre várjuk:Juhász Zoltánné 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 4. 5/27.telefonszám: 70/6009536, email: elizaniko@gmail. com.Berei Andrea Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ,telefonszám: 76/503880, telefax: 76/503890, email:andrea.berei@efmk.hu.A pályamunkák beküldési határideje: 2009. március. 13.A munkákat személyesen az Erdei Ferenc Kulturális és KonferenciaKözpontban Berei Andreához vagy postán Juhász Zoltánnéhoz 6000Kecskemét, Aradi vértanúk tere 4. 5/27. címre kérjük eljuttatni.A nevezési díj befizethető 2009. március 13ig: személyesen az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központpénztárában (munkanapokon 15 és 19 óra között), postai úton, (Amennyiben postai úton kívánja a nevezési díjat befizetni,kérésére csekket küldünk.), vagy banki átutalással a 1173200215336141 OTP Bank Nyrt számlaszámra(Banki átutalás esetén az átutalási megbízás megjegyzés rovatában felkell tüntetni a következő szöveget: foltvarró pályázat nevezési díja.)A pályamunkák hátoldalán fel kell tüntetni az alkotás címét, az alkotónevét, lakcímét, a foltvarró kör, egyesület megnevezését.A munkákat kiállításra alkalmas állapotban kell beküldeni, a hátoldalánbújtatóval kell ellátni.A kiállított munkákból terveink szerint katalógus készül, ezért ahatáridőn kívül beérkezett munkákat nem tudjuk elfogadni.A beküldött pályamunkákat 2009. április 27. és május 8. között adjukvissza, illetve postázzuk az alkotóknak.
A kiállítás ideje alatt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása révénRegionális Foltvarró találkozóra és továbbképzésre várjuk a foltvarróköröket, egyesületeket és egyéni alkotókat 2009. április 18án 9:30 és14:00 óra között.Célja: találkozási és továbbképzési lehetőség a Délalföldi régióbanműködő foltvarró körök, és egyéni alkotók számára.A találkozó és továbbképzés részvételi díja: céh tagoknak: 500 Ft, nemcéh tagoknak: 1.500 FtÉrdeklődés, regisztráció: Némehtné Bagó Katalin , telefonszám: 20/4399956, 17 óra után: 327857,email: nbkata@gmail. comJelentkezési határideje: 2009. március 16.Kérjük a találkozóra, aki tud, hozzon magával 1 db 20x20 cm +varrásráhagyás méretű blokkot a gyermekszoba témában.A blokkokat a csoport tagjai összedolgoznák gyerektakaróknak. Azelkészült munkát jótékonysági adományként ajánlanánk fel.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai

Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet
magyarországi civil szervezetek nemzetközi

szervezetekkel való együttműködésének
támogatására(Pályázat kódja: NCANK09A)

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató,amely letölthető a http: //www. esf. hu oldalon aDokumentumok menüpontot választva, Pályázati útmutatóa 2009. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számáracímen vagy a
http: //eper. esf. hu/eperportal/pages/template

2. aspx?id=1656778 címen.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civilszervezetek társadalmi szerepvállalásának segítésétszolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetköziszervezetekkel való együttműködését segítő közhasznútevékenységek támogatása. A Kollégium elsősorban amagyarországi civil szervezetek nemzetközi jelenlétét,együttműködését, cserekapcsolatok kialakítását támogatja.
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértékeA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai IntegrációKollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 95000 000 Ftot, továbbá a pályázat értékeléséig a NemzetiCivil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §ánakrendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatjaszét.
3. A támogatottak köre3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGYelektronikus pályázatukat:a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítésselrendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok,amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt jogerősennyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapítóokiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesenfolytatják.Pályázhatnak a 2008. január 1. előtt jogerősen bejegyzettszervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásbavételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték ésazt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.b) az Elektronikus Pályázatkezelési és EgyüttműködésiRendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató4.1.1. pontja szerint.…Teljes pályázati kiírás: www. esf. huPályázat beadásának határideje: 2009.04.01
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Pályázatajánló

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai

Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet
magyarországi civil szervezetek nemzetközi

szervezetekkel való együttműködésének
támogatására(Pályázat kódja: NCANK09A)

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató,amely letölthető a http: //www. esf. hu oldalon aDokumentumok menüpontot választva, Pályázati útmutatóa 2009. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számáracímen vagy a
http: //eper. esf. hu/eperportal/pages/template

2. aspx?id=1656778 címen.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civilszervezetek társadalmi szerepvállalásának segítésétszolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetköziszervezetekkel való együttműködését segítő közhasznútevékenységek támogatása. A Kollégium elsősorban amagyarországi civil szervezetek nemzetközi jelenlétét,együttműködését, cserekapcsolatok kialakítását támogatja.
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértékeA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai IntegrációKollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 95000 000 Ftot, továbbá a pályázat értékeléséig a NemzetiCivil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §ánakrendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatjaszét.
3. A támogatottak köre3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGYelektronikus pályázatukat:a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítésselrendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok,amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt jogerősennyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapítóokiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesenfolytatják.Pályázhatnak a 2008. január 1. előtt jogerősen bejegyzettszervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásbavételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték ésazt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.b) az Elektronikus Pályázatkezelési és EgyüttműködésiRendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató4.1.1. pontja szerint.…Teljes pályázati kiírás: www. esf. huPályázat beadásának határideje: 2009.04.01

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai

Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet
magyarországi civil szervezetek határon átnyúló

civil kapcsolatainaktámogatására(Pályázat kódja: NCANK09C)
Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató,amely letölthető a http: //www. esf. hu oldalon aDokumentumok menüpontot választva, Pályázati útmutató a2009. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számáracímen vagy a
http: //eper. esf. hu/eperportal/pages/template2

. aspx?id=1656778 címen.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civilszervezetek társadalmi szerepvállalásának segítésétszolgálja. A pályázat célja a magyarországi civil szervezetekhatáron átnyúló civil kapcsolatainak támogatása az alábbikategóriákban:
C/1 kategória: Civil szervezetek együttműködése magyarvonatkozású köztéri emlékművek felállítása céljábólPályázatonként maximum 1, 5 millió Ft támogatásigényelhetőC/2 kategória: Civil szervezetek együttműködése magyarnyelvű folyóiratok, kiadványok készítésében, terjesztésébenPályázatonként maximum 1,5 millió Ft támogatásigényelhetőC/3 kategória: Civil szervezetek együttműködése a 30 évnélfiatalabb korosztály cserekapcsolata céljábólPályázatonként maximum 2 millió Ft támogatás igényelhetőC/4 kategória: Civil szervezetek határon átnyúló szakmaiegyüttműködéseA Kollégium a kategória keretében olyan projektekettámogat, amelyek túlmutatnak az egyszerű tapasztalatcserénvagy képzésen, és céljuk, hogy a magyarországi és határontúli szervezetek konkrét szakmai civil tevékenységetvégezzenek közösen, vagy ilyen projekteket készítsenek előnagyobb források bevonásáraPályázatonként maximum 2 millió Ft támogatás igényelhető
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértékeA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai IntegrációKollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 225000 000 Ftot, továbbá a pályázat értékeléséig a NemzetiCivil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §ánakrendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.
3. A támogatottak köre3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGYelektronikus pályázatukat:a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítésselrendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeketa bíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vettés az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknakmegfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.Pályázhatnak a 2008. január 1. előtt jogerősen bejegyzettszervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásbavételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték ésazt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.b) az Elektronikus Pályázatkezelési és EgyüttműködésiRendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató4.1.1. pontja szerint.Teljes pályázati kiírás: www. esf. huPályázat beadásának határideje: 2009. 03. 25.

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI
KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet2009. március 1. és 2010. február 28. között megvalósítandó kiemelkedőjelentőségű kulturális események támogatására.A pályázat célja a kulturális, művészeti élet reprezentatív eseményeinek,rendezvényeinek támogatása, tervezési stabilitásának növelése és ezenkeresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalánakmegőrzése és erősítése. A pályázat elsődlegesen a kiemelkedő értékeketlétrehozó és bemutató művészeti eseményeket, programokat,fesztiválokat támogatja.Altéma kódszáma: 2807A várhatóan rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint.A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nemtérítendő támogatás.A pályázaton olyan kiemelkedő művészeti értékkel bíró kulturálisesemények rendező szervezetei vehetnek részt, amelyek költségvetésének közvetlen kiadásai meghaladják a 10 millió Ftot, költségvetési bevételi forrásai legalább 40%ának meglététdokumentumokkal (szerződés, nyilatkozat) igazolják, költségvetési bevételi forrásaik között szerepel jegy, vagy árbevétel, az eseményről tételes és részletes költségvetést nyújtanak be, amelytartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását, a korábbiakban legalább két alkalommal, azonos vagy hasonló címmelés tartalommal bonyolítottak le a megrendezni kívánt eseménnyelazonos, vagy ahhoz hasonló tartalmú kulturális eseményt.A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat figyelembe véveelőnyben részesíti azokat az eseményeket, amelyek huzamosabb ideje kiemelkedő művészi értéket hoznak létre, kulturális szempontból hátrányos helyzetű (földrajzilag, vagy műfajilagellátatlan) területen valósulnak meg, egyidejűleg több művészeti ágnak nyitnak teret, új közönségréteget szólítanak meg (különös tekintettel a fiatalkorosztályokra) költségvetésükben a művészi alkotások, előadások közvetlen költségeiaz elsődlegesek, szemben a járulékos költségekkel (pl. technika,vendéglátás, szervezők díjazása) hatékony, és egyben költségtakarékos marketing megoldásokatalkalmaznak, kialakult, minőséget tükröző egyéni arculatuk van.A kollégium a bírálat során tartalmi szempontból különösen azalábbiakat értékeli: művészi, kulturális közösségi, tudományos minőség ötvözése, a rendezvény újszerű, innovatív megközelítése a tartalom, amegvalósítás módszereinek terén, olyan egyedi közösségi kapcsolatrendszer a megvalósítás terén, amimások számára is modell vagy akár országosan példaértékű, széles rétegek elérése; korosztályok, társadalmi rétegek, kihívássalélők, hátrányos helyzetűek megszólítása, társadalmi, oktatási, tudományos, terület és településfejlesztési,környezetvédelmi megközelítések, nemzetközi egyezmények, ajánlások figyelembevétele, alkalmazása,így népművészeti témában UNESCO szellemi örökség konvenció, máskulturális esemény esetében UNESCO kulturális kifejezéseksokszínűsége konvenció, az esemény céljának, koncepciójának, programjainak rövid, világos ésmeggyőző megfogalmazása, mely sajtóanyagként is használható.Jelen pályázaton nem vehet részt az a program, amely a KiemeltKulturális Programok Szakmai Kollégiuma és az ÖnkormányzatiMinisztérium közös 2008. november 26án elbírált pályázatáneredménnyel vett részt.A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma és azÖnkormányzati Minisztérium közös pályázatán eredménytelenül pályázóakkor vehet részt jelen pályázaton, amennyiben a költségvetésénekközvetlen kiadásai nem haladják meg a 60 millió Ftot, és az eseményelsődleges célja kiemelkedő művészi értékek létrehozása.Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó az NKAszakmai kollégiumainak pályázatain, vagy egyéb pályázatokon is résztvegyen.
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A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a kollégium hozzameg, melynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:1. A program bemutatása2. Kulturális jelentősége3. Gazdasági szerepe4. Szervezési és marketingszempontok
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságaügyfélszolgálatától kérhető(3274444, 3274445 telefonszámokon)Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.3016 óráig; pénteken 8.3013óráig.Beadási határidő: 2009. február 25.Teljes pályázati kiírás: www. nka. hu

Pályázatajánló

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA1. A kollégium pályázatot hirdet a közművelődés reprezentatíveseményeinek, rendezvényeinek támogatására, a nemhivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei,regionális és országos hatókörű szakmai rendezvényekmegrendezésére, melyek 2009. május 01.–2009. október 31.között kerülnek lebonyolításra.

Altéma kódszáma: 2008
Előnyben részesülnek:
 mintaértékű közművelődési projektek; azok a hagyományosan megrendezésre kerülő események,amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett; a felmenő rendszerű, megyei, regionális és országosrendezvényt is tartalmazó események, amatőr művészetitalálkozók; nemzetközi programhoz kapcsolódó, vagy határmentiegyüttműködésekben megvalósuló rendezvények; az ifjúság közművelődési szokásait alakító programok.Pályázhatnak:
 közművelődési intézmények, megyei közművelődésiszakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek, a 2007. január 1jén már bejegyzett, az alapító dokumentumszerint alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytatótársadalmi szervezetek és alapítványok, közművelődési célú, közhasznú minősítésű kht.k, nonprofitcélú gazdasági társaságok.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás kérhető:
 szállásköltségre, csoportos étkeztetésre, előadók megbízási díjára (járulékok nélkül) megbízási díjak számlás dologi kifizetésére (előadók,közreműködők, zsűritagok, a szakmai programmegvalósulását közvetlenül segítő közreműködők megbízásidíja) utazási és szállítási költségekre, szakmai anyagok költségeire, reklám és propagandaköltségekre (kommunikációsköltségek nélkül!) bérleti díjakra.A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolniakell!
A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy atámogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósításárakéri, illetve adja. A rendezvény járulékos költségei: (pl. arendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyiszolgáltatások, mobilvécé, hivatásos produkciók stb.) – csakaz önrész terhére számolhatók el.

A pályázathoz csatolni kell:
 a rendezvények részletesen kidolgozott programtervezetét(amelynek tartalmaznia kell a rendezvény célját, tervezettidőpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét,az esemény leírását, az előzményeire való utalást,megvalósítási ütemtervét – több rendezvény eseténprogramonként maximum három oldal terjedelemben!) több rendezvényre történő pályázás esetén a pályázatiadatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett (összesítettrészletes költségvetés) az egyes programok leírásáhozcsatolni kell az adott program jogcímek szerinti részletesköltségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyezniekell az egyes költségvetések összegével, a pályázó 2008. évben folytatott közművelődésitevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438/08.statisztikai jelentés másolatát.A pályázó részére előírt önrész 20%. Az önrészt a pályázatiadatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltüntetni. Apályázóknak az önrésszel és a támogatással együtt kellelszámolniuk.
Az elbírálás szempontjai:
 a tervezett esemény bemutatása, közművelődési jelentősége,
 helyi társadalmon túlmutató, közösségre gyakorolt hatása, intézményi és szervezeti együttműködések, a partnerekközötti feladatmegosztás aránya és mértéke, a rendezvény költségvetésének realitása, önrész és másforrások megléte, a pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala.Előnyben részesül a pályázó, ha:
 regisztrált fesztivál rendezésére pályázik, új helyszínnel, helyszínekkel bővíti a rendezvényt, új eszközökkel és programmal szólítja meg a közönség többrétegét, különös tekintettel a fiatal korosztályra.A kollégium nem támogatja:
 hivatásos művészeti találkozók, népművészeti jellegű, a Népművészeti Szakmai Kollégiumilletékességi körébe tartozó rendezvények megvalósítását.Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amelymaximum 3 rendezvényre vonatkozhat.
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az esemény helyét,idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását,fotódokumentációját, médiavisszhangját.
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 120 millió forint.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázatiadatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www. nka. hu portálon„pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése”címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap istalálható a pályáztatás/aktuális pályázati felhívásokmenüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nemhasználható.)
A pályázat 2009. február 27ig beérkezően nyújthatóbe, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságánakpostacímére(H  1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatokérvénytelenek.
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Hatvani Zoltán Emlékverseny
Hatvani Zoltán tavaly elhunyt kiskunhalasi előadóművészemlékére Zoltán naphoz kapcsolódva, hagyományteremtőszándékkal március első szombatján – 7én 10 órakor –versmondó versenyt rendeznek a városháza dísztermében.A Forrás című szépirodalmi, szociográfiai, művészetifolyóiratban megjelent, szabadon választott verssel ifjúsági 14től 18 éves korig  és felnőtt kategóriában várják anevezéseket a szervezők BácsKiskun megye területéről.Jelentkezni a Bibó István Gimnáziumban Palásti Károlymagyartörténelem szakos tanárnál és a KözösségekHázában lehet február 20ig.A rendezvény fővédnöke dr. Várnai László, Kiskunhalasváros polgármestere.Az emlékverseny támogatója a Forrás, a helyipolgármesteri hivatal, a Bibógimnázium és a KiskunhalasiMűvelődési Központ.

VERSMONDÓK TALÁLKOZÓJA2009
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a KecskemétiDrámapedagógiai Műhely2009ben is megrendezi a Versmondók Találkozójátjátékos irodalmi délutánok formájában, melyre Kecskemétés a vonzáskörzet településeinek ifjú versmondóit várjuk.

Az idei Versmondók Találkozója során megemlékezünkPetőfi Sándor születésének 186. és halálának 160.évfordulójáról
„…Mint nyugtalan madár az ágakon,Helyrülhelyre röpköd gondolatom,Szedegeti a sok szép emléket,Mint a méh a virágról a mézet;…”(Petőfi Sándor)

Versválasztás: egy szabadon választott vers elmondása amagyar irodalom értékes alkotásaiból.
A gyermekek életkoruknak megfelelően az alábbikorcsoportokban mutatkoznak be:12., 34., 56., 78., 910. osztályOsztályonként max. 4 főjelentkezését tudjuk fogadni.

Kérjük, a versmondók verses mese elmondásával nekészüljenek!
Helyszín: a találkozó egyes fordulóinak házigazdája aKecskeméti Ifjúsági Otthon és a város általános iskolái.

Jelentkezési határidő: 2009. február 28.A találkozó irodalmi délutánjai: 2009. áprilisában,májusában kerülnek megrendezésre.A záró rendezvény várható időpontja: 2009. május 23án,szombaton 9 óra.
A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni: a versmondónevét, osztályát, iskoláját, a választott vers íróját, címét,felkészítő tanárának nevét.Cím:Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 6000 Kecskemét,Kossuth tér 4., „Versmondók Találkozója”Bővebb információ: Csizmadia Ilona (76/481523, 481686) vagy csizmadiai@kio. hu címen kérhető.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium,a Magyar Művelődési Intézet és KépzőművészetiLektorátus,a Cimbora Alapítvány,a Magyar Írószövetség,a Magyar Versmondók Egyesülete,a Nemzeti Tankönyvkiadó,a Duna Televízió Zrt.és a BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatKözművelődési Intézetemeghirdeti
„TÖBBSINCS”elnevezésű, Kárpátmedencei magyar mesemondó versenyének BácsKiskun megyei elődöntőjét,amellyel Benedek Elek születésének 150., halálának 80. évfordulóján,a nagy mesemondóra emlékezünk

A nevezés feltételei: A versenyre amatőr mesemondók jelentkezésétvárjuk, több korosztályban, az alábbi kategóriákban: középiskolások(1518 évesek), egyetemisták, főiskolások (1925) felnőttek (2660 év) és szépkorúak (60 év fölött)
A jelentkezők 3 mesével nevezhetnek az alábbiak szerint: 1. egyBENEDEK ELEK mese (vagy meserészlet), 2. egy, a lakóhely szerintiország népmeséiből való fordítás – Magyarországon magyar népmese,3. a kortárs műmeseirodalomból egy alkotás (lehet eredeti magyarnyelvű, vagy műfordítás is)
Az egyes produkciók időtartama nem lehet több 8 percnél, éppen ezértmeserészlet bemutatását is elfogadjuk.A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkalnem nevezhetnek.
Az elődöntő helyszíne és időpontja: Jánoshalma, HonvédKaszinó Kulturális Egyesület (Kossuth u. 1.), 2009.május 15.
A jelentkezéseket a BácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiIntézetéhez kérjük eljuttatni 2009. május 2ig.Bővebb felvilágosítás: hirlevel@bacskultura. koznet. hu email címen, vagy a 76/481320as telefonon.A jelentkezési lap visszaküldendő: BácsKiskun MegyeiÖnkormányzat Közművelődési Intézet, 6000 Kecskemét, Katona J. tér8..Jelentkezési lap letölthető: www. bacskultura. hu(rendezvények/aktuális rendezvények)
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Hírlevél
A BácsKiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

Készült 500 példányban, Tiszakécskén, a Nyomtató Kkt. nyomdájában.
Felelős kiadó: Imre Károly igazgató

Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László
Interjú, lektorálás: Kullai Anikó

Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/481320
email: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

Az NKA 2009. évi pályázati naptára I. félév
Szakmai kollégium, beérkezési határidőMozgókép: január 23.Múzeum: január 26.Népművészet: január 30.Kiemelt Kulturális Programok: február 2.Iparművészet: február 6.Táncművészet: február 13.Képzőművészet: február 16.Kiemelt Kulturális Programok: február 25.Közművelődés: február 27.Színház: március 2.Könyvtár: március 2.Ismeretterjesztés: március 6.Zene: március 9.Műemlék és Régészet: március 13.Levéltár: április 3.Szépirodalom: április 3.Fotóművészet: április 10.Építőművészet: április 14.Mozgókép: április 24.Népművészet: április 24.Zene: április 30.Szépirodalom: május 8.Színház: július 1.

Az NKA 2009. évi pályázati naptára II. félévÉpítőművészet: szeptember 7.Múzeum: szeptember 11.Iparművészet: szeptember 18.Közművelődés: szeptember 25.Kiemelt Kulturális Programok: szeptember 30.Mozgókép: szeptember 30.Képzőművészet: október 1.Könyvtár: október 5.Táncművészet: október 9.Levéltár: október 12.Szépirodalom: október 16.Ismeretterjesztés: október 16.Népművészet: október 19.Színház: október 27.Közművelődés: november 3.Képzőművészet: november 3.Fotóművészet: november 3.Iparművészet: november 3.Könyvtár: november 3.Műemlék és Régészet: november 3.Táncművészet: november 3.Zene: november 3.Múzeum: november 3.Építőművészet: november 3.Mozgókép: november 3.

Meghívó
A BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatKözművelődési Szakmai Tanácsadó és SzolgáltatóIntézetetisztelettel meghívja Önt és kedves családját,ismerőseit az Amator Artium (MűvészetekSzerelmesei) XX. Országos Képző ésIparművészeti Tárlat BácsKiskun megyeikiállításának megtekintésére.
A kiállítás megnyitója 2009. február 20án,pénteken 16 órakor lesz a KiskunmajsaiVárosi Művelődési Központban. (Hősöktere 6.)
Megnyitót mond: Rausch Sándor, a BácsKiskunMegyei Közgyűlés alelnöke.

A kiállítás 2009. február 20tól március5–ig látogatható, hétköznap 1018,szombaton óra között.
A kiállításra beadott műveket elbírálta:Dr. Bánszky Pál művészettörténész.Dóri Éva – MMI KL képzőművészeti referensFekete Dóra – iparművészSzalay József – festőművész
A kiállítás kurátora:Polyák Albert – a Közművelődési Intézetfőtanácsosa
A kiállítás megrendezését támogatta:BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatNKA,Kiskunmajsa Városi Művelődési Központ
A kiállítás meghirdetői:Magyar Művelődési Intézet és KépzőművészetiLektorátus, BudapestA BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatKözművelődési Szakmai Tanácsadó és SzolgáltatóIntézete, Kecskemét




