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Hírlevél
A BácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiSzakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete 2009ben ismegrendezi az

Országos Gyermekbábos TalálkozóMegyei Döntőjét,
melynek ideje és helye:

2009. április 27. hétfő 14.00 órátólKecskeméti Ifjúsági Otthon, Kecskemét,Kossuth tér 4.
Idén a Benedek Elek évfordulóhoz kapcsolódóanelsősorban, de nem kizárólagosan Benedek Elek mesékfeldolgozásait várjuk a jelentkezőktől.
A találkozó felmenő rendszerű. A szakmai zsűri általlegjobbnak ítélt csoport továbbjuthat Egerbe azOrszágos Gyermekbábos Találkozóra, melyetvalószínűleg 2009. júniusában rendeznek meg.Amennyiben a megyei győztes Benedek Elek mesefeldolgozással jut tovább az országos versenyre, esélyelehet arra, hogy az ősszel Kisbaconban, Benedek Elekszülőhelyén a Magyar Művelődési Intézet ésKépzőművészeti Lektorátus által rendezett gálárameghívást nyerjen.
A zsűri tagjai lesznek:
Szluka Judit bábművész a Magyar Művelődési Intézetés Képzőművészeti lektorátus Művészeti Főosztályánakbábos referenseKullai Anikó, a BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatKözművelődési Szakmai Tanácsadó és SzolgáltatóIntézetének munkatársaPetőfi Sándor László irodalmár, a BácsKiskun MegyeiÖnkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó ésSzolgáltató Intézetének munkatársa

Jelentkezési lap igényelhető Intézetünktől a 76/481320as telefonszámon, azugyfelszolgalat@bacskultura.koznet.hu emailen vagya 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. címen. Vagyletölthető a www. bacskultura. hu oldalról.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak a 2009. április2ig beérkezett jelentkezéseket áll módunkbanfigyelembe venni.
A rendezvényről információ kérhető Kullai Anikótól afenti elérhetőségeken.

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.

Kecskeméten a Serfőző utcában a Népi Iparművészeti
Gyűjtemény épütetében március 13án pénteken 14
órakor kiállítás nyílik Székfaragó mesterek címmel
Nagy Mari és Vidák István rendezésében. A Kiállítás régi
és új, sással bekötött székeket, padokat és dikókat mutat be
a Bihar megyei Érmellékről Dr Kéri Gáspár szeékelyhidi
orvos, Galánfi András és Vidák István
magángyűjteményéből. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk, a kiállítást dr. Bánszky Pál művészettörténész
nyitja meg.
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Bemutatjuk

Kapus Krisztián
Meglehetősen sokféle tevékenységgel foglalkozol. Tanár vagy,ifjúságpolitikus, helyi és megyei képviselő stb. Neked melyik alegfontosabb?
Két nagyon fontos dolog van. Elsősorban pedagógus vagyok, a nemzetnapszámosa. Fontosnak tartom, hogy nemcsak tanárként tekintek erre atevékenységre, hanem pedagógusként, amiben az embernevelés alegfontosabb. A másik a közéleti tevékenység, amit pedig szolgálatnaktekintek. Sokszor hangoztatom is, hogy a képviselők dolgozhatnánaknyugodtan tiszteletdíj nélkül, hiszen ezt a munkát nem pénzért, hanem aközszolgálatáért kellene csinálni. A politika, politikus szavak értékepozitívabbá válhatna, ha sokan tényleg szolgálatként fognák fel. Szerintemminden politikusnak kellene egy tisztességes polgári állás, és emellettvállalhatná el a köz szolgálatát.
Az, hogy te pedagógus vagy, megnyilvánul a többi területen, aholdolgozol?
Szerintem mindenben. Sokszor kérdezik, hogy azt a sok végzettséget,amit megszereztem, használome a hétköznapokban. Úgy gondolom, igenintegrálva. A pedagógia elsősorban (ember)nevelés, amit minden területenalkalmazni kell. Persze egy fecske nem csinál nyarat, de az ember teszi adolgát, és hátha talál más fecskéket.
Mi a célod, mit szeretnél elérni embernevelőként, milyen emberkép lebegközben a szemed előtt?
Az iskolában, ahol tanítok, és ami egy katolikus iskola, természetesen azember többet szeretne elérni, mint más iskolákban. Hit, a kereszténységértékeinek átadását is, a becsület, tisztesség, hazaszeretet és családfogalma mellett. Én sokáig „csak” ezt csináltam, nem is végeztemközszolgálati tevékenységet.
Mi vitt akkor mégis ebbe az irányba?
Úgy érzetem, hogy így még hatékonyabban tudok dolgozni, szélesebbrétegeket elérni, s képviselni azokat, akik hasonlóan az előbb említettértékeket tartják fontosnak.
A Megyei Közgyűlésnek, a Kulturális Bizottságnak is tagja vagy,elmondanád, hogy számodra mit jelent a kultúra fogalom, milyen BácsKiskun megyei identitással rendelkezel? Mi az, amiben az előbb vázoltcéljaidat megyei szinten próbálod elérni?
Mint ahogy már beszéltünk róla, én elsősorban oktatással, ifjúsággal,kultúrával, egyházügyekkel foglalkozom mindkét szinten.Kiskunfélegyházán a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságnakvagyok az elnöke, az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottságnak a tagja,a megyénél a Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságnak vagyok a

tagja, a Gyermek és Ifjúságvédelmi Sport és Ifjúságpolitikai Bizottságnaka társelnöke, szakmapolitikusnak is vallom magam inkább. Példaképkénttekintek Klebersberg Kunó, egykori kultuszminiszter munkásságára. APetőfi Sándor Emlékbizottságnak is elnöke vagyok Kiskunfélegyházán, ésa Megyei Petőfi Emlékbizottságnak is kezdeményezője, tagja vagyok.Most a Petőfi emlékévek alkalmával nagyon fontosnak tartom ezt afeladatot.Elsősorban legfontosabb szerintem, hogy az ember megismerje azt atelepülést, ahol dolgozik, él. A gyökereket, a múltat, mert abból épült ajelen, és formálódik majd a jövő. Nekem már sok lehetőségem lett volnaelmenni innen, de nem szeretnék, mert soksok energiát fektettem már avárosomba, megyémbe.Általában napi tizenkéttizennégy órát töltök munkával, az emberekkel.Magammal nincs is gondom, de a családomra sajnos kevés idő jut. Úgygondolom, hogy én olyan típusú ember vagyok, aki terhelhető munkával,és amit elvállal, azt tisztességesen el is végzi. Amit már nem bírok, aztnem vállalom be.
Hogyan töltődsz fel? Milyen kultúrafogyasztó vagy?
Itt Félegyházán a legfontosabb, hogy ahová meghívnak, mintszakbizottság elnököt, képviselőt, oda el is megyek, részt veszek arendezvényeken. Nagyon fontos számomra a megyei kultúra is. De ez is amunkám része. Nincs szabadidőm, gyakran munkamániásnak tartanak, deez a szolgálat nap mint nap feltölt engem. Egyébként a szabadidőmben isfiatalokkal foglalkozom, hittant tanítok nekik, kirándulásokat, táborokat,múzeumlátogatásokat szervezek, a kecskeméti Munkácsy kiállítást ismeglátogattuk diákjaimmal.
Nézegettem a honlapodat, és a programoknál egyből át is tudtam lépni afélegyházi fiatalok oldalára. Úgy gondolom ez már nagyjából jelzi, mik azelképzeléseid a városi kulturális élettel kapcsolatban.
Igen. Ezen a honlapon van fenn a legtöbb városi program, persze főlegfiataloknak, de van mindenféle, tudom, hogy mások is innen nézik aprogramokat, hiszen nagyon sokan látogatják. Mindig is fontosnaktartottam, hogy legyen egy ilyen összefoglaló „hely”. Működött is egyidei nyomtatott formában, most a honlap pótolja.Én egy furcsa „vállalkozó” vagyok, aki fiatalokkal foglalkozik. Az énmunkám nem rövid idő alatt hoz eredményt, hanem jóval később, és nemis mindig mérhető, de azért vannak kézzelfogható eredményeink is. 10éves a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, működik a Helyi IfjúságiTanács, Ifjúsági Klub nyílt, Ifjúsági Rádió indult, rádióműsorokatszerkesztünk, s idén már a 18. Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábortszervezzük a bugaci puszta csendjében.
Közelebbre, távolabbra tekintvén milyen feladatokat látsz magad előtt?
Legközelebbi terveim a Petőfi emlékévekhez köthető.Március 15re elkészülnek a kiskunfélegyházi Petőfi térpadjainak gravírozása, mindegyiken egyegy Petőfiidézettel, elkészül a Petőfi sétaútvonal is. Annak idejénpiarista diákként azt mondtam, hogy ha az ember egy kicsitelőrébb tudja vinni a világot, már megtette a magáét. Ha énmár tettem, és még tovább élhetek, akkor van még dolgom.Minden nap vannak olyan élmények, amikért érdemestovább csinálni. Szolgálunk, amíg tudunk, s ahogyProhászka Ottokár püspök mondta: Míg élek, remélek.(Dum spiro spero.)
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Tanulmányok:József Attila Általános Iskola (sport tagozat),Kiskunfélegyháza (19801988)Hitoktatói képesítés (1991)Piarista Gimnázium, Kecskemét (1992)magyarkönyvtár szak (JGYTF,1996)katolikus hittanár szak (SZHF,1996)művelődésszervezésmédia szak (JGYTF,1997)egészségfejlesztésmentálhigiéne szak (JGYTF,1998)közoktatási vezető szak (JGYTF, 1999)informatikus könyvtáros bölcsész (JATE BTK, 1999)orosz irodalom és nyelv tanár szak (SZTEJGYTFK, 2000)társadalom és állampolgári ismeretek szak (ELTE BTK, 2005)művelődésszervező KL (PTE FEEK, 2007)ifjúsági szakértő (PTE FEEK, 2008)pedagógiai szakértő (PPKE BTK, folyamatban)Országos Tudományos Diákköri Konferencia:1993 művelődésszervezésszocológia (A fehér halál foglyai)TDK I. hely, OTDK (Zsámbék) I. helyezés1995 könyvtárbibliometria (A rákkutatás magfolyóiratai)TDK I. hely, OTDK (Szekszárd)Egyéb képzettségek: CHEF Hungary tréning, EU aközigazgatásban tanfolyam, multiplikátor képzés,közigazgatási alapvizsga, vállalkozási alapismeretek, epályaképzés, COMLINE tréning, MABISZ biztosítási alapvizsgastb.
Munkahely:1996 hitoktatói a kiskunfélegyházi Szent István, valamint ajászszentlászlói rk. Plébánián, Constantinumban19982000 a Polgármesteri Hivatal (Művelődési Osztály)oktatási ügyintéző, majd ifjúsági és civil referens.19992001 a KORONA nyelviskola oktatásszervező.20002001 az L & M Kft oktatásszervezője.20012002 a MÉBIT Rt. területi oktatási vezető, tréner,fiókigazgató20012002 BácsKiskun megyei református espereskerületDrogprevenciós Szolgálatának regionális igazgatója.2002. (0510 hó) a BácsKiskun Megyei Közgyűlés elnökénekszemélyi főtanácsadója20022003 a Constantinum Intézmény Móra Ferenc KatolikusÁltalános Iskolájának vezetője.20032008 a Kun László Középiskola és Szakiskolakiskunfélegyházi tagintézmények vezetője.2003 a Constantinum Intézmény Katolikus Gimnáziumánakvezetője.
Társadalmi, közéleti tevékenység:Önkormányzati képviselő (2002), a Művelődési, oktatási ésvallásügyi bizottság tagja (2002), elnöke (2006), valamint azIfjúsági, sport és informatikai bizottság tagja (2002). A BácsKiskun megyei közgyűlés tagja (2006). Az Oktatási,Kulturális és Egyházügyi Bizottság tagja (2006), a Gyermekés Ifjúságvédelmi, Sport és Ifjúságpolitikai Bizottságtárselnöke (2006).Civil közélet: Több civil szervezet aktív tagja, elnöke. AFideszMagyar Polgári Szövetség tagja (2001), alelnöke(20042005), majd elnöke (2007). A FIDELITASkiskunfélegyházi alapítóelnöke (20012007), a megyeiválasztmány alelnöke (20022003), majd elnöke (20032005)a szervezet országos alelnöke (20052007). A KDNP tagja(2006), helyi elnöke, a megyei választmány tagja (20062007), a Nemzeti Fórum tagja (2005). A DélAlföldiRegionális Ifjúsági és Szolgáltató Iroda pályázati szakértője(20002004), a Délalföldi Regionális Ifjúsági Tanács tagja(2007.08.01), a BácsKiskun Megyei Gyermek és IfjúságiKözalapítvány kuratóriumának tagja (2007), a délalföldirégió multiplikátora (2003), a Katolikus Hangadórádióműsor vezetőszerkesztője (1996), újságírószerkesztő(1992). A Bácskiskun megyei CIVIL Info szerkesztője(20002004)Az egyházmegyei ifjúsági lelkigyakorlatos tábor(fő)szervezője (1991).

A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központjaegyüttgondolkodásra, párbeszédre invitálja Önöket március utolsó hetébenSzekszárdra.Március 2627én országos konferenciát rendezünk
STRATÉGIAI TERVEZÉS A KÖZMŰVELŐDÉSBEN – DIVAT VAGYSZÜKSÉGSZERŰSÉG? címmel

A konferencián előadóink segítségével az Európai Unió stratégiaiszemléletének bemutatásától indulva, a hazai humán stratégiai tervezésközelítésmódján át eljutunk konkrét térségi, települési közművelődésistratégiák megismeréséig, áttekintéséig.Konferencia – MIÉRT?
Az Európai Unióba belépésünkkel Magyarországon is előtérbe került az uniós
tervezési rendszerrel harmonizáló stratégiai gondolkodás. A szakágazatonkénti
illetve térségi stratégiák kidolgozása, megléte ma már az uniós forrásokra
alapozott pályázatokon való részvételnek elengedhetetlen feltétele.A közművelődésben a stratégiai tervezésnek nincsenek hagyományai. Az OKM20072013 évekre készült Közművelődési Stratégiája tekinthető az elsőkoncepcionális dokumentumnak e tekintetben. A Stratégia mintát ésiránymutatást ad a helyi tervezéshez; a közművelődés helyiintézményrendszerére, a szakmai tevékenység tartalmi megújítására, arendszerben dolgozó közművelődési szakemberek korszerű, versenyképestudásának megteremtésére irányuló komplex közelítésmód és tervezés azonbana helyi szinteken ma még csak kismértékben és egyenetlenül van jelen.A közművelődési stratégiai szemlélet tartalmának kibontásával, a stratégiaitervezés módszertanának bemutatásával a közművelődés helyi szinteken valókomplex és távlatos fejlesztésének végiggondolásához kívánunk információkat,ötleteket adni.Remélve, hogy Ön, Önök is részesek kívánnak lenni a közművelődés helyirendszerének ily módon való megerősítésében, szeretettel várjuk Önöketrendezvényünkre.Szekszárd, 20090224

Dr. Say István
A konferencia programja tervezet 
március 26., csütörtök
9:30 – 9:45: Megnyitó, A konferenciát megnyitja: Dr. Puskás Imre, a TolnaMegyei Közgyűlés elnöke9:45 – 10:35: Humán stratégiai tervezés az Európai Unióban ésMagyarországon. A stratégiai tervezés folyamata, módszerei, előadó: Dr. PoórJózsef professzor, Pécsi Tudományegyetem KTK10:35 – 11:00: A DélDunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja –A kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése, előadó: Baksa Jánostervező menedzser, DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács11:00 – 11:30: Stratégiai tervezés a közművelődésben – Az OKMKözművelődési stratégiája 20072013, előadó: Dr. Szurmainé Silkó Máriafőosztályvezető, OKM Közművelődési Főosztály12:15 – 12:45: Civil szervezetek közművelődési szerepkörben Közösségfejlesztés és közművelődés, tervezett előadó: Mészáros Zsuzsa,Közösségfejlesztők Egyesülete12:45 – 13:15: Települési, térségi közművelődési stratégiák áttekintő elemzése,előadó: Brachinger Tamás adjunktus, Eötvös József Főiskola, Baja13:15 – 14:30: A helyzetelemzéstől a cselekvési programigKistérségi, városi, intézményi/szervezeti közművelődési stratégiák bemutatása;
Kecskeméti kistérség közművelődési stratégiája, Paksi kistérségközművelődési stratégiája, Civil művelődési szervezet stratégiája – Teleház,Bükkösd, Mórahalom város közművelődési stratégiája, Komló városközművelődési stratégiája15:00 – 17:00: szabadidős program – Történelmiirodalmi séta Szekszárdon
2009. március 27., péntek9:00 – 12:00 Készítsünk közművelődési stratégiát!; Műhelymunka



XIV. évfolyam, 180. szám, március4 XIV. évfolyam, 180. szám, március

Pályázatajánló Pályázati felhívás
„A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE”

cím elnyerésére
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztönözni kívánja afiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét;a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományokápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintettszakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésbenminden évben pályázatot ír ki a „Népművészet Ifjú Mestere” címelnyerésére. Az elismeréseket a többször módosított 3/1999. (II. 24.),az oktatási és kulturális miniszter által adományozható művészeti ésegyéb díjakról szóló NKÖM rendelet 16.§ (14.) pontjai alapján azaugusztus 20i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemespályázóknak.

Pályázati feltételeka 2009. évben
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
Előadóművészet: hangszeres népzene, népdal, néptánc, népmese
Tárgyi alkotóművészet: fazekas, faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor),gyermekjátékkészítő, kovács, népi bútorműves, népi ékszer – készítő(fém, gyöngy, lószőr), szűcs, bőrműves, rézműves, szalma, gyékény,csuhé és vesszőfonó, tojásfestő, mézeskalácskészítő, textilhímző,szövő (gyapjú, vászon), nemez, viselet, paszománykészítő, csipkekészítő, kékfestő, népművészeti forma és motívumkincset hordozó,nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltériplasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője, a népihangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő,hangszerek, hangkeltő eszközök készítője
Pályázati követelmények
I. Általános feltételekA részvétel alapfeltétele – a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 16.§ (14.)pontjainak értelmében – minden kategóriában a 15 és 35 év közöttiéletkor, az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10oldal terjedelmű dolgozat.Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai  művészetitevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegitevékenysége; eddigi szakmai eredményei, jövőbeni tervei,célkitűzései.)A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témájalehet:előadóművészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu/ adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus /előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témávalkapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi ésarchívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződőszemélyes élményeit is.Tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismerttájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei,gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmaielemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!A dolgozatokat legalább 10 oldal (13as betűnagyság, 1,5es sortávolság/ 10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt / nyomtatott, fűzött formában,két példányban kérjük benyújtani. Kérjük, akinek módjában áll,elektronikus változatot is küldjön be a Hagyományok Háza illetékesmunkatársának. Az ehhez szükséges információk ahttp://www.hagyomanyokhaza.hu/hh/palyazatok/ címen találhatók. Apályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről mindenpályázó írásos értékelést kap. Előadóművészeti kategóriában amegfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlatibemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbiévek elfogadott dolgozatainak megtekintésére.)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a HagyományokHáza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, aKézműves Alapítvány, a Debreceni Művelődési Központ,valaminta kézműves kategóriákat gondozó intézményekmeghirdetik a
VIII. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot

a 11  25 éves fiataloknak
A pályázattal a meghirdetők lehetőséget kívánnakteremteni a Magyarországon és az ország határain túlimagyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézművestevékenységekkel foglalkozó fiataloknak abemutatkozásra, a megmérettetésre, illetvehagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.
Pályázni az alábbi kategóriákban, helyszíneken ésidőpontokban lehet:
1. Bőrműves (szíjgyártó, bőrtárgy készítő) és aFazekas: Szervezője: Ady Endre ÁMK  NépiKismesterségek Szakiskolája, 4181  Nádudvar, Ady tér10., tel.: 54/480730 vagy 54/527040. A pályázatgondozója: Baranyai Etelka ÁMK igazgató email:
nkszmsz@freemail. hu, Vetró Mihály művészeti vezető,Benő Tamás bőrműves szakoktató, Fazekas István fazekasszakoktató.A pályamunkák beadásának ideje: 2009. szeptember2328. A pályamunkák leadhatók a HagyományokHázában is ebben az időben. /Munkaidőben átveszi:Benedek Krisztina és Verbőczi Dorottya/, (Budapest,Corvin tér 8., Telefon: 1/2256000 és /2256049 ) Kiállítás,díjátadás, szakmai program: 2009. október 1617.2. Faragás: (fa, kéreg, szaru, csont), Szervezője: EsélyKövessi Erzsébet Szakképző Iskola, 1089 Budapest,Dugonics András u. 1721., tel. és Fax: 06 1 2842662,3030917, 2830951. A pályázat gondozója: Székely Éva,email: szekely-eva@freemail. hu. A pályamunkákbeadásának ideje: 2009. szeptember 28.–október 2.,kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2009.október 9.3. Fonható szálas anyagok: (gyékény, szalma, vessző,sás, csuhé): Szervezője: Békés Megyei NépművészetiEgyesület, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Tel.:66/442 – 122, email: info@bmne. hu, a pályázatgondozója: Pál Miklósné elnök. A pályamunkákbeadásának ideje: 2009. május 5., kiállítás megnyitó,díjátadás: 2009. május 22én 15 óra4. Hímzés, csipke, viselet, népi ékszer: Szervezője:Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület, a pályázatgondozója: Cz. Tóth Hajnalka email:
cztoth@gmail. com Tel.: 30/6110242. A pályamunkákbeadásának ideje: 2009. 08. 2429. (postai úton),személyesen: 2009.08.31én 1017 óráig. Helye: PannóniaKulturális Központ és Könyvtár 8220BALATONALMÁDI, Városház tér 4. Kiállítás megnyitó,díjátadás, szakmai program helye: Pannónia KulturálisKözpont és Könyvtár, Balatonalmádi, ideje: 2009.szeptember 5. (szakmai programban: Varrótű Tanodamegtekintése)5. Szövés: (gyapjú, vászon,) és nemez: Szervezője:Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központ,7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2., Tel: 74/ 451  455A pályázat gondozója: Szabóné Énekes Éva Email:
enekeseva@gmail. com. A pályamunkák beadásánakideje: 2009. szeptember 1418ig, kiállítás megnyitó,

díjátadás, szakmai program: 2009. október 2.
Valamennyi kategóriában fogadjuk a kategóriánakmegfelelő gyermekjátékokat is!
Pályázhatnak: Egyének: 3 db tárggyal vagy egyösszetartozó kollekcióval.Közösségek, szakiskolák: 5 db tárggyal vagy egyösszetartozó kollekcióval.2009. május 22ig kérjük a pályázók részvételiszándékának jelzését a megadott elérhetőségeken!
Pályázatokat az alábbi f e l i r a t t a l ellátva fogadunk el: 1. Az alkotó neve, életkora, címe, (iskolája), 2. Apályamunka megnevezése, mérete, anyaga, értéke,Szakköröknél, iskoláknál, szervezeteknél a közösség,intézmény pontos címe /irányítószám, hely, utca, házszám,telefon / a csoport szakmai vezetőjének neve.
Díjak, értékelés: A beadott pályamunkákat életkoronként(1115 és 1625 évesek) külön értékeljük. Mindenkategóriában első, második, harmadik és külön díjak.Nevezési díj: egyéneknek, 1000. Ft / kategória,Közösségeknek és szakiskoláknak, 2000. Ft/kategória.A felsorolt kategóriákban, a megjelölt helyszínekenkiállításokon mutatjuk be a pályamunkákat és ekkor kerülsor a szakmai értékelésekre is.Minden kategóriából a díjazottak jutnak tovább az IfjúKézművesek Országos Kiállítására, melynek helyszíne:Debreceni Művelődési Központ, 4024 DEBRECEN,Kossuth u. 1 . (lev. cím: Debrecen, 4001 Pf. 419. ) Tel:52/413939, email: dmk@dbmuvkozpont. t-online. huhonlap: www. debrecenimuvkozpont. hu. A pályázatkoordinátora: Dr. Tar Károlyné email:
tar. karolyne@debrecenimuvkozpont. hu, és NagyMária nagymaria@debrecenimuvkozpont. hu

Valamennyi díjazott pályamunka együttes bemutatója, azazaz Ifjú kézművesek Országos Kiállításának megnyitójaés a hozzá kapcsolódó Vándorlegény konferenciatervezett ideje: 2009. november 1314.
További információ a megjelölt helyszíneken kérhetőszemélyesen vagy telefonon.
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztönözni kívánja afiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét;a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományokápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintettszakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésbenminden évben pályázatot ír ki a „Népművészet Ifjú Mestere” címelnyerésére. Az elismeréseket a többször módosított 3/1999. (II. 24.),az oktatási és kulturális miniszter által adományozható művészeti ésegyéb díjakról szóló NKÖM rendelet 16.§ (14.) pontjai alapján azaugusztus 20i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemespályázóknak.

Pályázati feltételeka 2009. évben
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
Előadóművészet: hangszeres népzene, népdal, néptánc, népmese
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Pályázati követelmények
I. Általános feltételekA részvétel alapfeltétele – a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 16.§ (14.)pontjainak értelmében – minden kategóriában a 15 és 35 év közöttiéletkor, az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10oldal terjedelmű dolgozat.Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai  művészetitevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegitevékenysége; eddigi szakmai eredményei, jövőbeni tervei,célkitűzései.)A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témájalehet:előadóművészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu/ adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus /előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témávalkapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi ésarchívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződőszemélyes élményeit is.Tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismerttájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei,gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmaielemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!A dolgozatokat legalább 10 oldal (13as betűnagyság, 1,5es sortávolság/ 10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt / nyomtatott, fűzött formában,két példányban kérjük benyújtani. Kérjük, akinek módjában áll,elektronikus változatot is küldjön be a Hagyományok Háza illetékesmunkatársának. Az ehhez szükséges információk ahttp://www.hagyomanyokhaza.hu/hh/palyazatok/ címen találhatók. Apályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről mindenpályázó írásos értékelést kap. Előadóművészeti kategóriában amegfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlatibemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbiévek elfogadott dolgozatainak megtekintésére.)

Speciális feltételek
Gyakorlati megmérettetés:
ELŐADÓMŰVÉSZETI kategórián belül: HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL esetében a pályázó az ötnagy népzenei dialektusból (dunántúli, felsőmagyarországi, nagyalföldi,erdélyi, moldvai  ld. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv 38. oldal)három különböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebb területenelterjedt hangszerek esetében – pl. tekerő, koboz, tambura stb. – adialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adotthangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A hárombólkét (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt,előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozattémájához kapcsolódó legyen, a másikat a zsűri a helyszínen választja kia fennmaradt két dialektusból. Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak:hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás,klarinétos, tárogatós. Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszerescsoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton.(Természetesen erre az előbb felsorolt hangszereseknek is lehetőségükvan, amennyiben nem kívánnak szólistaként indulni.) A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, azénekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen. NÉPTÁNC kategóriában pályázni egyénileg, illetve párban lehet. /Azerre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázatiadatlapon. A párban pályázók különkülön adatlapot töltsenek ki, deközös dolgozatot adjanak be!/ A pályázó a három nagy táncdialektus(dunai, tiszai, erdélyi – ld. Martin György: Magyar tánctípusok éstáncdialektusok 2027., 56130. oldal) egyegy általa választotttájegységének jellemző tánctípusaival készüljön. Ezekből két(egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen,a tájegységnek megfelelő viseletben bemutatnia. Az első műsorszám aleadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsűri választjaki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérésea pályázó általános tájegységi jártasságának felmérését szolgálja.) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt  három (egyenként kb. 5perces) produkcióval készüljenek. Ebből egy értelemszerűen a dolgozattémájához kapcsolódó legyen, a másik kettő lehet két különböződialektusból származó magyar, és / vagy anyaországi. A dialektusbeosztást természetesen az adott táncanyagnak megfelelően kellértelmezni. A három műsorszámból kettőt kell közönség előtt,előadásszerűen (táncosoknak a tájegységnek megfelelő viseletben)bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául választott nemzetiségianyag, a másikat a zsűri jelöli ki a helyszínen. (A határon túli magyarpályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételekvonatkoznak.) Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínenbiztosítunk, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni! NÉPMESE kategóriában a pályázónak két szöveget kell – ahagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetvea gyűjtött anyagnak megfelelően regionális köznyelven vagy tájnyelven– közönség előtt elmondania (lásd: Raffai Judit: A magyar mesemondáshagyománya). Az egyik a leadott dolgozatban leírt témáhozkapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó általbenyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondóialkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmesekülönböző, fontosabb műfajaiból egyegy szöveget (pl. tündérmese,novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd:Néprajzi Lexikon III. 739.)"
A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában a pályázónakválasztott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy funkcionálisanösszetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kellbeküldenie, kivétel ez alól a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20db pályázati anyagot kell beadnia.Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői a

Pályázatajánló

díjátadás, szakmai program: 2009. október 2.
Valamennyi kategóriában fogadjuk a kategóriánakmegfelelő gyermekjátékokat is!
Pályázhatnak: Egyének: 3 db tárggyal vagy egyösszetartozó kollekcióval.Közösségek, szakiskolák: 5 db tárggyal vagy egyösszetartozó kollekcióval.2009. május 22ig kérjük a pályázók részvételiszándékának jelzését a megadott elérhetőségeken!
Pályázatokat az alábbi f e l i r a t t a l ellátva fogadunk el: 1. Az alkotó neve, életkora, címe, (iskolája), 2. Apályamunka megnevezése, mérete, anyaga, értéke,Szakköröknél, iskoláknál, szervezeteknél a közösség,intézmény pontos címe /irányítószám, hely, utca, házszám,telefon / a csoport szakmai vezetőjének neve.
Díjak, értékelés: A beadott pályamunkákat életkoronként(1115 és 1625 évesek) külön értékeljük. Mindenkategóriában első, második, harmadik és külön díjak.Nevezési díj: egyéneknek, 1000. Ft / kategória,Közösségeknek és szakiskoláknak, 2000. Ft/kategória.A felsorolt kategóriákban, a megjelölt helyszínekenkiállításokon mutatjuk be a pályamunkákat és ekkor kerülsor a szakmai értékelésekre is.Minden kategóriából a díjazottak jutnak tovább az IfjúKézművesek Országos Kiállítására, melynek helyszíne:Debreceni Művelődési Központ, 4024 DEBRECEN,Kossuth u. 1 . (lev. cím: Debrecen, 4001 Pf. 419. ) Tel:52/413939, email: dmk@dbmuvkozpont. t-online. huhonlap: www. debrecenimuvkozpont. hu. A pályázatkoordinátora: Dr. Tar Károlyné email:
tar. karolyne@debrecenimuvkozpont. hu, és NagyMária nagymaria@debrecenimuvkozpont. hu

Valamennyi díjazott pályamunka együttes bemutatója, azazaz Ifjú kézművesek Országos Kiállításának megnyitójaés a hozzá kapcsolódó Vándorlegény konferenciatervezett ideje: 2009. november 1314.
További információ a megjelölt helyszíneken kérhetőszemélyesen vagy telefonon.
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pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeketküldjenek be. Bútorkészítők – amennyiben lehetőségük van abeszállításra – teljes bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez nemmegoldható, akkor a szemléletes A/4 –es fényképek mellett kétreprezentatív tárgyat beküldeni szíveskedjenek. Az alkotók önállótervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy aztfelhasználó tárgyakkal pályázhatnak.Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, apályázati anyagot a zsűri elutasíthatja az értékelésen.A beadott tárgyakból a zsűri értékelése alapján kiállítás kerülmegrendezésre augusztus közepén. A beadott tárgyak visszaadásáraamennyiben kiállításra kerültek csak a kiállítás bontását követőenkerülhet sor.
A pályázatok benyújtása

A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknála pályázatra benevezett tárgyakat is) 2009. április 24ig beérkezően kelleljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti MódszertaniMűhelyének címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.) postai úton, vagyszemélyesen (munkanapokon HCs: 916, P: 914 óra között).Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázatiadatlapot is (amely letölthető formátumban megtalálható a
www. hagyomanyokhaza. hu honlapon).
A pályázatok értékeléseA tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése májusvégén várható. A Hagyományok Háza mindenkit értesít a konkrétidőpontról.Az előadóművészeti kategóriában a színpadi megmérettetésvalamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsor keretében lesz.Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadimegmérettetés és az értékelés pontos – várhatóan június eleji –időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesítia pályázókat.
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggelválaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti MódszertaniMűhelyének munkatársai a 2256086–os (népzene, néptánc), a 2256053as (népmese) illetve a 2256065os (kézművesség) telefonszámon,munkanapokon (HCs: 916, P: 914 óra között).
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs
Kollégiuma pályázatot hirdet nyomtatott és
elektronikus sajtótermék létrehozásának és

fejlesztésének, valamint civil szervezetek Interneten
való megjelenésének támogatására(Pályázat kódja: NCACIV09B)

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató,amely letölthető a http://www.esf.hu oldalon a Dokumentumokmenüpontot választva, Pályázati útmutató a 2009. évi NCApályázatot benyújtó szervezetek számára címen vagy ahttp://eper.esf.hu/eperportal/pages/template2.aspx?id=1656778címen.
A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, acivil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítésétszolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nyomtatott éselektronikus sajtójának létrehozását, illetve a meglévőkfolyamatosságát, valamint saját internetes honlapoklétrehozását segítő alábbi közhasznú tevékenységektámogatása:B/1. kategória: Jelenleg is meglevő, vagy hiánypótló országos,regionális és kistérségi civil nyomtatott sajtótermékek kiadása.B/2. kategória: Jelenleg is meglevő, vagy hiánypótló országos,

regionális és kistérségi civil elektronikus sajtótermékekmegjelentetése és működtetése.B/3. kategória: Országosan megjelenő periodika a civil szféraszámára, amely ennek a speciális körnek az elméletiproblémáit dolgozza fel. A kiadvány úgy ölelje fel a civilközélet, a társadalmi szervezeti lét, valamint a civil kutatásokproblémakörét, hogy az átlagos érdeklődő és a szakmai közegegyaránt sikeresen olvashassa.B/4. kategória: Saját új honlap tervezése, kialakítása,működtetésének beindítása.
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikuspályázatukat:a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítésselrendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket abíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett ésaz alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelőtevékenységüket ténylegesen folytatják.Pályázhatnak a 2008. január 1. előtt jogerősen bejegyzettszervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásbavételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azta pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.b) az Elektronikus Pályázatkezelési és EgyüttműködésiRendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1.1.pontja szerint.
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009.június 1. és 2010. május 31. között megvalósuló, az 1. pontbanrészletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához,programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendőtámogatás.
A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációvalnem rendelkező pályázónak a http://www.esf.hu honlaponregisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelőrendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényeselektronikus levélcímmel (email cím).Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtathatóRegisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egyeredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptáriévben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőkéntbeadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

Fontos! Postán benyújtott dokumentumok esetén azelbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!
Beadási határidő: 2009. március hó 18. nap 24.00 óra
ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság1590 Budapest, Pf. 102vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján16.00 óráig az alábbi címen:Részletes pályázati anyagok beszerzése, teljes pályázatikiírás:A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a
http: //www. nca. hu, valamint a http: //www. esf. huhonlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton iseljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és16.00 óra között az ESZA Kht. székhelyén, valamint a megyeicivil szolgáltató központokon keresztül (CISZOKelérhetőségek az útmutató 1.5 pontjában).A pályázattal kapcsolatban további információkat azingyenesen 9.0015.00 óra között hívható 80/204453 vagy a(061)2734250es telefonszámon, valamint az info@nca. huemail címen is kaphatnak.

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA kollégium pályázatot hirdet a 2009. évi közművelődési szakmaitevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbitémakörben:

Közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak
támogatásaAltéma kódszáma: 2032Pályázat nyújtható be 2009. június 1. és szeptember 1. közöttmegvalósuló szaktábor, művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyáribentlakásos táborok (minimum 4 éjszaka) támogatásra.Pályázhatnak 30% önrész vállalása mellett (az önrészbe a résztvevőkvárható befizetései is beszámíthatók. Lásd: pályázati adatlap 4. 2. 1.és 4. 2. 2 pontja): közművelődési intézmények, megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltatószervezetek, közművelődési intézményegységgel rendelkező ÁMKk, bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytatóközművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésűés kiemelten közhasznú nonprofit célú gazdasági társaságok, a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásramegállapodást kötött jogi személyek és egyéni vállalkozók.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.Támogatás kérhető: a szakmai programok vezetőinek és előadóinak megbízási díjára(járulékok nélkül), megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség), útiköltségre, szállítási költségre, tábori foglalkozások anyagköltségeire szállásköltségekre.A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónakindokolnia kell.A pályázathoz csatolni kell: a tábor helyét, a program megvalósítását biztosító feltételeket, tervezett időtartamát, célcsoportját (gyermek, ifjúsági, felnőtt, szabad jelentkezésű vagyállandó művelődő közösség tagjai) a résztvevők várható számát, a tábor programjának részletes bemutatását (naponta legalább 6órás szakmai tartalommal), csomagpályázat esetén táboronkéntmaximum 3 oldalban; csomagpályázat esetén kérjük a pályázati adatlapköltségkalkulációjának kitöltése (összesített költségvetés) mellett azegyes programok leírásához csatolni az adott program jogcímekszerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint isegyeznie kell az egyes költségvetések összegével; a szakmai vezető/k rövid (maximum 1 oldalas) szakmaiönéletrajzát, referenciáit, tábor jellegének megfelelő kompetenciákmeglétét, a helyi közművelődési feladatellátásra a települési önkormányzattalkötött megállapodás önkormányzat által hitelesített másolatát; a pályázó 2008. évben folytatott közművelődési tevékenységérőlbenyújtott kizárólag OSAP 1438/08. statisztikai jelentés másolatát.Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több (max. 3)tábor támogatására is vonatkozhat.A pályázó részére előírt önrész az összköltség 30%a, a pályázóknakaz önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolniuk. Étkezésiköltség csak az önrész terhére számolható el. A költségvetésbenkérjük feltüntetni a részvételi díj összegét.Az elbírálás szempontjai: a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formaikövetelményeinek, a tábor programjának szakmai színvonala, a pályázó eddigi szakmai munkája, a költségvetés megalapozottsága, realitása, a program várható eredménye.Előnyben részesül: a kistérségi és megyei összefogással megvalósuló tábor,
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A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA kollégium pályázatot hirdet a 2009. évi közművelődési szakmaitevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbitémakörben:
Közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak

támogatásaAltéma kódszáma: 2032Pályázat nyújtható be 2009. június 1. és szeptember 1. közöttmegvalósuló szaktábor, művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyáribentlakásos táborok (minimum 4 éjszaka) támogatásra.Pályázhatnak 30% önrész vállalása mellett (az önrészbe a résztvevőkvárható befizetései is beszámíthatók. Lásd: pályázati adatlap 4. 2. 1.és 4. 2. 2 pontja): közművelődési intézmények, megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltatószervezetek, közművelődési intézményegységgel rendelkező ÁMKk, bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytatóközművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésűés kiemelten közhasznú nonprofit célú gazdasági társaságok, a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásramegállapodást kötött jogi személyek és egyéni vállalkozók.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.Támogatás kérhető: a szakmai programok vezetőinek és előadóinak megbízási díjára(járulékok nélkül), megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség), útiköltségre, szállítási költségre, tábori foglalkozások anyagköltségeire szállásköltségekre.A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónakindokolnia kell.A pályázathoz csatolni kell: a tábor helyét, a program megvalósítását biztosító feltételeket, tervezett időtartamát, célcsoportját (gyermek, ifjúsági, felnőtt, szabad jelentkezésű vagyállandó művelődő közösség tagjai) a résztvevők várható számát, a tábor programjának részletes bemutatását (naponta legalább 6órás szakmai tartalommal), csomagpályázat esetén táboronkéntmaximum 3 oldalban; csomagpályázat esetén kérjük a pályázati adatlapköltségkalkulációjának kitöltése (összesített költségvetés) mellett azegyes programok leírásához csatolni az adott program jogcímekszerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint isegyeznie kell az egyes költségvetések összegével; a szakmai vezető/k rövid (maximum 1 oldalas) szakmaiönéletrajzát, referenciáit, tábor jellegének megfelelő kompetenciákmeglétét, a helyi közművelődési feladatellátásra a települési önkormányzattalkötött megállapodás önkormányzat által hitelesített másolatát; a pályázó 2008. évben folytatott közművelődési tevékenységérőlbenyújtott kizárólag OSAP 1438/08. statisztikai jelentés másolatát.Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több (max. 3)tábor támogatására is vonatkozhat.A pályázó részére előírt önrész az összköltség 30%a, a pályázóknakaz önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolniuk. Étkezésiköltség csak az önrész terhére számolható el. A költségvetésbenkérjük feltüntetni a részvételi díj összegét.Az elbírálás szempontjai: a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formaikövetelményeinek, a tábor programjának szakmai színvonala, a pályázó eddigi szakmai munkája, a költségvetés megalapozottsága, realitása, a program várható eredménye.Előnyben részesül: a kistérségi és megyei összefogással megvalósuló tábor,

 a résztvevők készség/képesség fejlesztését elősegítő tábor.A kollégium nem támogatja a népművészeti jellegű táborokat.A támogatott és megvalósult pályázati programok beszámolójánaktartalmaznia kell: a tábor fotódokumentációját, a résztvevők számát, a tábor által kitűzött célok elérésének bemutatását.Az altéma támogatásának keretösszege: 25 millió Ft.Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlaponlehet.Pályázati adatlapot elkészíteni a http: //www. nka. hu portálon"pályáztatás" cím alatt található "adatlapok kitöltése" címszónál lehet.(A portálon "Minta" pályázati adatlap is található apályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlapazonban pályáztatás céljára nem használható.) Teljes pályázati kiírásugyanitt található.A pályázat 2009. március 27ig beérkezően nyújtható be,kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H 1388 Budapest, Pf. 82).A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.További információ:3274444, 3274445 telefonszámokon.Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.3016 óráig; pénteken8.3013 óráig.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSaTársadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztésec. pályázati felhíváshozKódszám: TÁMOP  5.5.2/09/3B komponensA. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSAlapvető cél: Általános cél: Az önkéntes tevékenység általános társadalmimegbecsültségének emelése. Az állampolgárok önkéntességre valóhajlandóságának és az önkéntesek számának növelése, és ezzel párhuzamosan alehetséges fogadó szervezetek felkutatása, információkkal való ellátása ésképessé tétele önkéntesek fogadására. Az önkéntesek bevonásán keresztül a civilszervezetek, valamint az állami és önkormányzati intézmények kapacitásánaknövelése és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének emelése.Konkrét cél: Az önkéntes tevékenység országos lefedettségét biztosító megyeiönkéntes centrumok kialakítása, működtetése, valamint a szakmai programokmegvalósítása, a helyi sajátosságok (kiemelten keresleti és kínálati oldaljellegzetességei) és igények figyelembe vételével.Jelen kiírás két komponense (A és B) közötti szoros kapcsolat miatt javasoljuk, apályázat megfelelő színvonalú elkészítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a pályázókmindkét kiírás dokumentációját ismerjék!B. PÁLYÁZÓK KÖREJelen pályázati kiírás keretében 2006. január 1. előtt bejegyzett alábbi civilszervezetek (2003. évi L. 14.§ b) civil szervezet: az egyesülési jogról szóló1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmiszervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és aPolgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogiszemélyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt) pályázhatnakPályázóként (vezető partnerként): egyéb egyesület (KSH 529), egyéb alapítvány(KSH 569)Jelen pályázati kiírás keretében 2007. január 1. előtt bejegyzett alábbi civilszervezetek (lásd fent) vehetnek részt a projekt megvalósításában konzorciumipartnerként: Egyéb egyesület (KSH 529), Egyéb alapítvány (KSH 569),Közhasznú társaság (KSH 57), illetve a 2007. július 1jét követően átalakulássallétrejövő közhasznú jogállást jogerősen elnyert nonprofit gazdasági társaságok,Kft., Zrt., Bt., Kkt. (KSH 599, KSH69), Szociális szövetkezetek (KSH 129).A jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai isbenyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányulóegyüttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 9. számú mellékletétképező megállapodásminta alapján.A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%a.A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 22 000 000Ft, maximum 27 000 000 Ft lehet.Közreműködő Szervezet: Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító IrodaTársadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.)1385 Budapest, Postafiók 818.A pályázatok benyújtása 2009. március 9től 2009. május 8ig lehetséges.Teljes pályázati kiírás: http: //www. nfu. hu.
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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)

A Petőfi Emlékbizottság a BácsKiskun MegyeiÖnkormányzat és a BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatKözművelődési Intézeteországos pályázatot hirdet„ Az én Petőfim” címmel.
Pályázók köre: I. általános iskolás korosztály, II. középiskolások, III.felnőttekA pályázat célja: a Petőfi emlékévhez kapcsolódva a megye nagyköltőjének művészetét, és az ehhez kapcsolódó személyes olvasóiattitűdöt népszerűsíteni, alkalmat és lehetőséget biztosítani az olvasás,a vers és prózaértés, a művészetekhez kapcsolódó személyesélmények bemutatására.Pályázat témája: Petőfihez, Petőfi életműhöz (vers, próza, zene, film,festmény, képzőművészeti alkotás, emlék, program) kapcsolódóélmény esszészerű kibontása maximum 5 oldal terjedelemben.A pályázat díjazása: Kategóriánként három díj kerül kiosztásra.Beadási határidő: 2009. június 30.A pályázat kiírója jogot formál arra, hogy a beérkezett pályaművekettérítésmentesen felhasználhatják a pályázat népszerűsítésére anyomtatott és elektronikus sajtótermékekben, de csak a szerzőknevének feltüntetése esetén.A pályáztató szervezetek a kéziratokat nem őrzik meg és nem küldikvissza.Beküldési cím (ahonnan nevezési lap is igényelhető):BácsKiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6000. Kecskemét,Katona József tér 8. I. emelet 11. Tájékoztatás nyújt: Petőfi SándorLászló munkatárs telefon/fax: 76481320, email:
hirlevel@bacskultura. koznet. hu.

BácsKiskun megyei fotópályázat  2009  pályázati
előzetesBeküldési határidő: 2009. május 25.

A BácsKiskun Megyei Önkormányzat, a Petőfi Emlékbizottság és aBácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézetefotópályázatot hirdet, amelyen bárki  életkortól és foglalkozástólfüggetlenül részt vehet, ha a Kárpát  medence területén él vagy dolgozik,illetve tanul.A pályázat témakörei:Petőfi emlékhelyek, relikviák, emléktárgyak, műalkotások a Kárpát medencébenA résztvevők két kategóriában indulhatnak: I: ifjúsági, II: felnőtt. Azifjúsági kategória felső korhatára 18. év.Minden szerző kategóriánként 55 db alkotást adhat be, amelyektetszőleges arányban lehetnek feketefehér (monochrom), vagy színespapírképek.Az alkotások hosszabbik oldala 18 és 40 cm között legyen. A képek30x40 cmes paszpartura, vagy hordozó kartonra felerősítve adhatók be,amennyiben azok 30x40 cmnél kisebbek lennének bármely oldalon.Minden mű (hordozó karton) hátoldalán szerepeljen az alkotó neve,postacíme és a mű címe. Ezen kívül fel kell tüntetni a nevezési lapszerinti sorszámot is. Nevezési lap intézetünktől igényelhető, címünk:Kecskemét, Katona József tér 8. Telefon: 76/481320. email:
hirlevel@bacskultura. koznet. hu. A nevezési lap kitöltésekötelező!A beküldött képekből a későbbiekben megállapított időpontban és BácsKiskun megyei helyszínen kiállítást rendezünk.A rendezők felhasználhatják, sokszorosíthatják a kiállításra elfogadottképeket  térítésmentesen  a kiállítás népszerűsítésére a nyomtatott éselektronikus sajtótermékekben, de csak a szerzők nevének feltüntetéseesetén. Minden beküldött műalkotást visszakapnak a pályázók. Arendezők azonban nem vállalhatnak felelősséget a postai szállítás soránkeletkezett esetleges sérülésekért, illetve a jogellenes eltulajdonításbóleredő károkért.Beküldési cím (ahonnan nevezési lap is igényelhető):BácsKiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6000. Kecskemét, KatonaJózsef tér 8. I. emelet 9. Tájékoztatás nyújt: Petőfi Sándor László,telefon/fax: 76481320, email: hirlevel@bacskultura. koznet. hu.
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KI MIT TUD SZENTKIRÁLYON.
Ismét Ki Mit Tudot szerveztünkszentkirályon február 7én. Abemutatkozók a következő településekrőlérkeztek: Kecskemétről, Lajosmizséről,Tiszakécskéről, Lakitelekről, Tiszaugról,és természetesen Szentkirályról. Összesenhúsz műsor szám szerepelt a vetélkedőn.Elmaradtak a ma szokásos látványosprodukciók. A népdal, a népzene, aklasszikus tánc, vers és mese szerepeltekműsoron. Minden korosztály képviseltettemagát, az egészen kicsi gyerektől ameglett felnőtt korig. „Mindenki nyertezen a versenyen” mondta SzabónéAdorján Erika a zsűri elnöke. Ezen túl azelső három helyezett díjat kapott, továbbáa zsűri megítélése szerint, még kettőprodukció külön díjat is érdemelt. Nagysikert aratott a Tiszakécskei Tubarózsacitera zenekar. A főként gyerekekből állóegyüttes érdemelte ki az első helyezést.Madari Zoltán ifjú tehetség/Szentkirályról/ majdnem virtuóz zongorajátékával lepte meg a közönséget. Amásodik helyezést érdemelte ki. Tetszett aközönségnek, no meg persze a zsűrinek isÖtvösné Terike magabiztos fellépése aritkán hallott, és ismert dalokkal. Terike aharmadik díjat kapta. Külön díjbanrészesült Kovács János Kecskemétiénekes, és a Szentkirályi Nóta Klub. Aműsor után a fellépők, a közönség Szerényvendéglátásba részesült. Valamennyifellépőnek, felkészítőnek, és a lelkesközönségnek, és a zsűrinek köszönjük aszép szórakoztató délelőttöt.Vecsei Ferenc.

A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet Könyvtára  PedagógiaiSzakkönyvtár és Információs Központ
Tisztelettel meghívja Önta könyvtárostanárok tavaszi szakmai napjára, melynek témája:

KAPCSOLATÉPÍTÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRBAN/KÖNYVTÁRRALVALÓS ÉS VIRTUÁLIS KAPCSOLATOK
Előadóink:
Cs. Bogyó Katalin – könyvtárostanár, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, SzegedPaszternák Ádám – könyvtáros, Országos Idegennyelvű Könyvtár, BudapestRédai Árpádné – könyvtáros, BácsKiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára, Kecskemét
A rendezvény időpontja: 2009. március 17. kedd, 10.0015.00 óra.
Helyszíne: Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kossuth Lajos TagintézményKollégiuma, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. (A vasútállomás mellett).
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2009. március 10ig az alábbi címen vagy telefonszámon jelezze.Kiss Anna: 76/508406/104; 0630/2790104; konyvtar@bacskultura.koznet.hu

A rendezvény támogatója a Hunniareg Pedagógiai Intézet BácsKiskun Megyei Irodája
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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

„A művészetek szerelmese”XX. Országos Képző és Iparművészeti Tárlat BácsKiskun megyei kiállítására bekerült alkotások 2009.február 20tól március 5–ig látogatható KiskunmajsaiVárosi Művelődési Központban. A tárlat ünnepimegnyitója 2009. február 20án, pénteken volt, megnyitóbeszédet Rausch Sándor, a BácsKiskun MegyeiKözgyűlés alelnöke mondott. Nagy örömünkre szintevalamennyi kiállító megjelent a megnyitó ünnepségen ésátvette a szereplésért járó emléklapot, illetve a díjazottakaz oklevelet. A kiállítás felhívására 102 megyénkbeli, vagya megyéhez valamilyen szálon kötődő, nem hivatásosalkotó jelentkezett, akik összesen 382 műtárgyat, köztüktöbb darabból álló sorozatot is adtak be. A zsűri közülük(részben a nagy számú jelentkezésre való tekintettel is) 78alkotó 142 munkáját javasolta kiállítani.Bár néhány korábbi években sikerrel szerepelt megyeialkotó az idei tárlatra nem küldött munkát, nagyörömünkre több olyan, általunk eddig ismeretlen művészis jelentkezett, akik közül ketten díjat is kaptak. Azértékelők és a kiállítók és a közönség véleménye szerint isigen színvonalas kiállításon mutatkoztak be a BácsKiskunmegyei alkotók, különösen látványos és értékes volt afestészeti anyag. A zsűri döntése alapján a májusbanBudapesten, a Vajdahunyad várban nyíló OrszágosEsszencia tártatra javasolt alkotások:1. Búcsú Alinda (Kiskunfélegyháza)Boldogságbuborék2. Fetter József (Hajós) Ködös reggel3. Hájas Réka (Kecskemét)  Veranda4. Huber László (Dusnok) Kőüzem5. Köhler Péter (Dunapataj) Horizont nélkül6. Nacsa Jánosné (Kiskunmajsa – Szeged) Mártély III.7. Umenhoffer Pál (Hajós) Triptichon – Alfátólomegáig és Madonnák
Megyei kiállításon díjazottak, akiknek munkái szinténtovábbjutottak az országos tárlatra1. Raffai Józsefné Hajik Katalin (Jánoshalma);

Évszakok és a Hull a hó2. Figura László (Kiskunmajsa); Kubikus, Köpülő3. Dunszt István (Kecskemét); Pihenő ladikok, és aZsuzsa virágai4. Csenki Tibor (Kiskunfélegyháza); Naplemente esőután5. Látó Endre (Kalocsa); Társ6. Bondor Zsuzsanna (Baja); Magok álma VI.Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének Díjátkapta:Kiss Miklós: Sakkozók (Kecskemét)Rádi András: Ritka Erdő (Kiskunfélegyháza)
A kiállításra beadott műveket elbírálta:Dr. Bánszky Pál művészettörténészDóri Éva – MMI KL képzőművészeti referensFekete Dóra – iparművészSzalay József – festőművészA kiállítás kurátora: Polyák Albert – a KözművelődésiIntézet főtanácsosa, aki ezúton is köszönet mond arendezvénynek helyet adó kiskunmajsai MűvelődésiKözpont igazgatójának Tóth Viktornak és munkatársainak,köztük is Fehérné Dunai Kovács Erikának a kiállításfogadásáért, megrendezéséért vállalt kiváló munkájukért,valamint minden népművelőnek, akik településükönsegítettek a jelentkezők értesítésében, az alkotók ésmunkájuk kiállításra való eljuttatásában.

28 éves közművelődési, mérnök informatikus
szakember munkát keres, adminisztrációs,
ügyfélszolgálati, közművelődési gyakorlattal Bács
Kiskun Megye területén.
telefon: 70/7794040
email: matko.istvan.balazs@tonline.hu




