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A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Közművelődési  Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési 

Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete 2009-ben is 

megrendezi az

Országos Gyermekbábos Találkozó 

Megyei Döntőjét,

melynek ideje és helye:

2009. április 27. hétfő 9 órától

Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Kecskemét, 

Kossuth tér 4.

Idén a Benedek Elek évfordulóhoz kapcsolódóan 

elsősorban, de nem kizárólagosan Benedek Elek mesék 

feldolgozásait várjuk a jelentkezőktől.

A találkozó felmenő rendszerű. A szakmai zsűri által 

legjobbnak ítélt csoport továbbjuthat Egerbe az 

Országos Gyermekbábos Találkozóra, melyet 

valószínűleg 2009. júniusában rendeznek meg.

Amennyiben a megyei győztes Benedek Elek mese-

feldolgozással jut tovább az országos versenyre, esélye 

lehet arra, hogy az ősszel Kisbaconban, Benedek Elek 

szülőhelyén a Magyar Művelődési Intézet és 

Képzőművészeti Lektorátus által rendezett gálára 

meghívást nyerjen.

A zsűri tagjai lesznek:

Szluka Judit bábművész a Magyar Művelődési Intézet 

és Képzőművészeti lektorátus Művészeti Főosztályának 

bábos referense

Kullai Anikó, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató 

Intézetének munkatársa

Petőfi Sándor László irodalmár, a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézetének munkatársa

Jelentkezési lap igényelhető Intézetünktől a 76/481-320-

as telefonszámon, az 

ugyfelszolgalat@bacskultura.koznet.hu e-mail-en vagy 

a 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. címen. Vagy 

letölthető a  oldalról.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak a 2009. április 

2-ig beérkezett jelentkezéseket áll módunkban 

figyelembe venni.

A rendezvényről információ kérhető Kullai Anikótól a 

fenti elérhetőségeken.

Bács-Kiskun megyei fotópályázat - 2009

Beküldési határidő: 2009. május 25.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Petőfi 

Emlékbizottság  és a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat Közművelődési Intézete fotópályázatot 

hirdet, amelyen  bárki  életkortól és foglalkozástól 

függetlenül részt vehet, ha a Kárpát - medence területén él 

vagy dolgozik, illetve tanul. 

A pályázat témakörei:

Petőfi emlékhelyek, relikviák, emléktárgyak, műalkotások a 

Kárpát - medencében

A résztvevők két kategóriában indulhatnak: I: ifjúsági, II: 

felnőtt. Az ifjúsági kategória felső korhatára 18. év.

Minden szerző kategóriánként 5-5 db alkotást adhat be, 

amelyek tetszőleges arányban lehetnek fekete-fehér 

(monochrom), vagy színes papírképek.

Az alkotások hosszabbik oldala 18 és 40 cm között legyen. 

A képek 30x40 cm-es paszpartura, vagy hordozó kartonra 

felerősítve adhatók be, amennyiben azok 30x40 cm-nél 

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 lap 

szerinti sorszámot is. Nevezési lap intézetünktől 

igényelhető, címünk: Kecskemét, Katona József tér 8. 

Telefon: 76/481-320

e-mail: .  A 

nevezési lap kitöltése kötelező! 

A beküldött képekből a későbbiekben megállapított 

időpontban és Bács-Kiskun megyei helyszínen kiállítást 

rendezünk.

A rendezők felhasználhatják, sokszorosíthatják a kiállításra 

elfogadott képeket - térítésmentesen - a kiállítás 

népszerűsítésére a nyomtatott és elektronikus 

sajtótermékekben, de csak a szerzők nevének feltüntetése 

esetén. Minden beküldött műalkotást visszakapnak a 

pályázók. A rendezők azonban nem vállalhatnak 

felelősséget a postai szállítás során keletkezett esetleges 

sérülésekért, illetve a jogellenes eltulajdonításból eredő 

károkért.

Beküldési cím (ahonnan nevezési lap is igényelhető):

Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6000. 

Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 9. Tájékoztatást 

nyújt: Petőfi Sándor László, telefon/fax: 76-481-320, email: 

A Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesület alkotóházának 

felújítására az elmúlt évben 3,5 millió forintot nyert a Tengertánc 

pályázaton. A beruházás már tavaly nyáron elkezdődött és most 

április 30-ával de is fejeződik, így a következő hónapok közösségi 

rendezvényei, az ide tervezett táborok már jó feltételek között 

valósulnak meg. A rendezvények fogadásához szükséges munkák 

elvégzésére (épület- és kert takarítás, fák ültetése) április 25-re 

(szombaton) társadalmi munkára kérik tagjainkat. 

Az Egyesület a HH Népi Iparművészeti Osztállyal együttműködve 

a Népi Iparművészeti Gyűjteményben (Kecskemét, Serfőző u. 19.) 

zsűrizést szervez április 22-én. Az erre való jelentkezési lap, illetve 

s zsűrizési díj befizetési határideje április 8 (szerda). 
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Bemutatjuk

Geiger István

- Német nemzetiségi zenéket gyűjt, kántor, harmonika 

zenekart vezet, szólóban is fellép. Melyik a legfontosabb?

- A zene. Ebben nőttem fel. A családomban olyan szinten 

művelték a zenét, hogy ebből étek meg, eljártak 

lakodalmakba zenélni. Édesapám volt az első, aki 

zeneiskolai szintre vitte ezt. Még írni-olvasni nem tudtam, 

de óvodás koromban már kottából játszottam. 

Magántanuló lettem, és teljesen a zenére koncentráltam, 

ötödikes koromban, már országos versenyen első helyezést 

értem el.

- Tehát nem is volt kétséges, hogy erre a pályára megy?

- Nem. Teljesen egyértelmű volt. Édesapám ezt plántálta 

belém, és azóta is ez mozgat. Sikerült rengeteg régi kottát 

összegyűjtenünk, pl. az 1800-as évekből Madarasról Hiller 

Márton kottáit. Mindenhol csodájára járnak a polkáinak, 

akárhová visszük. Ezt adom át a gyerekeknek, amíg erőm 

van hozzá.

- Nem is igen van német nemzetiségi gyűjtés?

- Sajnos nincs, pedig a harmonika néhány éve még nagyon 

ment. Rengeteg gyereket megmozgatott. Sajnos utána 

leírták. Még a zeneiskolában sem tanítottak harmonikát. 

Majd én 1992-ben elkezdtem ezt a zenekart felpiszkálni, és 

sok éven keresztül szinte csak mi voltunk az országban. 

Most már többen is újra harmonikához nyúltak.

- Jellemző volt a harmonika ilyetén visszaszorulása más 

német nyelvű területeken is?

- Nem. Csak Magyarországra volt jellemző a harmonika 

ilyen leírása. Németországban, Ausztriában minden kis 

településnek saját fúvós- és harmonika zenekara van. Sok 

harmonikafesztivál van, óriási létszámú zenekarokkal. 

Nálunk alig vannak harmonikaoktatók. Azt tervezem, hogy 

mindenhol felkutatom a harmonikás gyerekeket, és 

szeretnék egy 80-100 tagú zenekart összehozni, akikkel 

minden alkalommal máshol próbálnánk.

A fúvósok esetében nem volt ilyen mértékű visszaszorulás, 

csak a harmonikásoknál szakadt meg a folyamat. 

Szerencsére már olyan szinten vagyunk, hogy 

felmutattunk eredményeket, ismernek bennünket, és 

hívnak mindenfelé az országban is. Most már ott tartunk, 

hogy rengeteg kottaanyaggal rendelkezünk, amit szívesen 

át is adunk más harmonikásoknak, oktatóknak. Azért adom 

tovább, hogy éljen. Vannak sokan, akik maguknak 

tartogatják a kottákat, pedig az a halála az anyagnak. Csak 

akkor élhet tovább, ha megismerik, játsszák.

- A népzenének az is a természete, hogy szabadon terjedjen.

- Igen. Tavaly egy nemzetközi harmonikatábort csináltunk 

Városföldön. Egy hét alatt úgy össze tudtam kovácsolni a 

harminc gyereket, hogy egy másfél órás koncertet tudtunk 

muzsikálni, keringőt, polkát, sőt az egész német misét is 

megtanultak, ezzel zártuk a koncertet. Idén is lesz tábor, 

aminek a célja, hogy más zene nem szólalhat meg, csak 

népzene.

- A német népzenén belül van-e olyan elkülönülés, mint a 

magyarban, ahol van magyar autentikus  népzene és van 

magyar nóta, magyaros műzene?

- Nincs. Talán a lakodalmi pohárköszöntőket vehetnénk 

ebbe a kategóriába, de azt csak ott énekelték, játszották, és 

térségenként más volt. Ezekre nincs írásos anyag, úgyhogy 

most ezt kezdték gyűjteni. Két éve járt itt egy 120 tagú 

német harmonika zenekar, akik tőlünk kértek kottát, mert 

ők már ezt a zenét nem játsszák, nem is tudják honnan 

beszerezni.

- Kicsit multisodnak akkor az ottani zenekarok is?

- Igen, de szerencsére érdeklődnek a hagyományos zene 

iránt is. Sokan vannak így, hogy el sem tudják képzelni, 

hogyan szólhat együtt ennyi harmonika. Pedig 

Magyarországon, például Sopronban is vannak 

harmonikazenekari fesztiválok. Az egyik ilyenen 600 

harmonikás volt. Mi nyertük a versenyt, és nekem kellett 

vezényelnem a 600 harmonikásból alakult zenekart.

- Több olyan népművésszel készítettem már interjút, akik 

tanítottak is. Mindannyian elmondták, hogy a gyerekeket 

nagyon sok területen fejleszti, ha (nép)művészettel 

foglalkozik.

- Pontosan. Legalább ötfelé kell figyelni harmonikázáskor. 

Volt egy olyan kisfiúnk, aki csak gyógyszerekkel tudott 

létezni, mert olyan ideggyógyászati problémája volt, hogy 

folyton remegett a keze. Egy évet járt hozzánk. Telt az idő, 

nem vettem észre, hogy már nem kell órán gyógyszert 

bevennie. Csak mikor kontrollra vitték, mondta a 

professzor, hogy meggyógyult a gyerek, és kimondta azt 

is, hogy ez a zenének köszönhető.

- Mások ezek a gyerekek, mint a kortársaik?

- Nagyon. Mindig mondom nekik, hogy a hangszernek, 

ugyanúgy, mint nekik, lelke van. Ők felelősséggel 

tartoznak azért, hogy ne rontsák ezt el. Az osztályfőnökök 

mindig mondják, hogy a harmonikás gyerekek mások. 

Jobban összpontosítanak, nagyobb az önfegyelmük, javul 

a tanulmányi eredményük. Én mindig csak annyit 

mondtam nekik, hogyha rontanak, akkor ki vannak rúgva, 

és mivel szeretik csinálni, kénytelenek az iskolában is jól 

teljesíteni.
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- A társaság is jó, gondolom.

- Igen. Nagyon szeretik egymást. Nem a diszkóba mennek, 

inkább próbára, fellépésre. Ha fellépésre megyünk, soha 

nem késik senki sem. Rendszerint én érek oda legutoljára, 

pedig én is ott vagyok mindig indulás előtt fél órával. 

Karácsonyra csináltunk egy cd-t. Minden nap keményen 

próbáltunk két-három órát. A felvételnél, a hangmérnök 

megjósolta, hogy a gyerekek ki fognak bukni a felvétel 

felénél. Ő csodálkozott a legjobban, mikor minden ment, 

mint a karikacsapás.

- Ez nagyon idillien hangzik.

- Igen, de nekem is csak addig van ilyen „könnyű” 

dolgom, míg ez az egység meg nem bomlik. Sajnos 

magamon már érzem, hogy a tűrőképességem, fizikailag 

és idegileg is kisebb. Rengeteg fellépésünk van ugyanis, 

szinte minden héten, és ez azért fárasztó.

- Kántor is, és említette, hogy misét is játszanak 

harmonikán. El sem tudom képzelni, hogy ez hogy lehet.

- A harmonika olyan csodálatos hangszer, hogy az 

orgonamuzsikát is át lehet helyezni rá. Olyan is gyakran 

előfordul, hogy orgonával kísérem a harmonikásokat.

- Köszönöm, és hasonlós sikereket kívánok, mint eddig!

Geiger István

Fő hangszerei: harmonika, orgona, zongora

1960-1964: Katona József Gimnázium, zenei tagozata, 

Kecskemét

1984-től kántorizál

1992-ben megalakította harmonikazenekarát 

Felsőszentivánon, amely sokáig az egyetlen ilyen volt

1996-ban édesapja halála után átveszi madarasi munkát

1998-ban 51 fővel megalakul a madarasi és 

felsőszentiváni egyesített harmonikazenekar

1999-ben a Magyar Fúvószenei szövetség által 

szervezett felsőfokú továbbképzési programon sikeres 

karnagyi vizsgát tett

2004-től Katymáron is megszervezte a harmonika 

tanítását kihelyezett tagozatként

2006-os nyugdíjazása után is aktívan tanít

Eredményei:

1958: Országos harmonika versenyen elért első helyezés

Számtalan első helyezés, fesztivál díjak mellett 

Országos Kóta minősítőkön egy arany fokozatot és két 

Arany Páva díjat kapott zenekaraival.



XIV. évfolyam, 181. szám, április4

Pályázatajánló

AZ NKA NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI 

KOLLÉGIUMÁNAK FELHÍVÁSA

1. Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, 

konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.

A pályázat megvalósításának határideje: 2009. szeptember 1-2010. 

április 15.

Altéma kódszáma: 1907

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 

3 rendezvényre vonatkozhat.

Pályázhatnak:

1. népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi 

szervezetek és intézmények (Martin György Néptáncszövetség, 

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass 

Lajos Népzenei Szövetség, Muharay Elemér Népművészeti 

Szövetség, Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek 

Szövetsége, Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége) 

2. népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű szakmai 

társadalmi szervezetek és intézmények. 

Az 1., ill. 2. pontba nem sorolható, valamint a határainkon túli 

pályázóknak pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt 

országos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek egyikének a 

véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek 

hiányában a pályázat érvénytelen!

Az altéma támogatásának keretösszege: 40 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

- megbízási díjak - előadók, szervezők, oktatók, technikai szolgáltatók 

- járulékok nélkül, 

- tiszteletdíj számlás kifizetése, 

- utazási költség, 

- szállítási költség, 

- szállás költség, 

- bérleti díj, 

- reklám- és propagandaköltség, 

- csoportos étkeztetés, 

- szakmai anyagköltség. 

A pályázathoz mellékelni kell a szakmai rendezvény, konferencia, 

fesztivál, kiállítás részletes szakmai programját, ezen belül: 

- a szakmai közreműködők és az előadók felsorolását, 

- a résztvevők tervezett számát, 

- az eseményen résztvevők célcsoportját, 

- a részletes, rendezvényenkénti költségvetést, 

- a megvalósításhoz szükséges 20%-os önrész igazolását. 

A kollégium bírálati szempontjai:

- a pályázat szakmai tartalma, 

- a tervezett esemény hazai és/vagy nemzetközi szerepe, 

- a benyújtott költségvetés megalapozottsága. 

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 20%-os 

önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük! 

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában. 

Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült 

fotódokumentációt (maximum 3 db), valamint az esemény sajtóban 

megjelent írásainak másolatát. 

Amennyiben a pályázati kiírásban részletezett feltételek akár 

egyikének a benyújtott pályázat nem felel meg, úgy a pályázat 

érvénytelen, és nem kerül elbírálásra! 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő 

költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek 

alapján a kollégium saját hatáskörében dönt. Ha a pályázó az indoklást 

elmulasztja, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!

Egy portálazonosítóval csak egy pályázat adható be!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon 

lehet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a  portálon 

"pályáztatás" cím alatt található "adatlapok kitöltése" címszónál lehet. 

(A portálon "Minta" pályázati adatlap is található a 

pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap 

azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. április 24-ig beérkezően nyújtható be,

kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére

(H - 1388 Budapest, Pf. 82).

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága 

ügyfélszolgálatától kérhető

(327-4444, 327-4445 telefonszámokon)

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig; pénteken 8.30-

13 óráig.

AZ NKA KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI 

KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

1. Közművelődési programok tájoltatására 

Altéma kódszáma: 2031 

Pályázat nyújtható be a közművelődési szempontból 

hátrányos települések művészeti programokkal való 

ellátásának támogatására. A megvalósítás időszaka: 2009. 

szeptember 1.–2010. május 31. 

Pályázni lehet: magas színvonalon működő amatőr és 

alternatív művészeti műhelyek produktumai 

bemutatásának támogatására, hivatásos művészek által 

produkált, magas színvonalú, értékes programok 

tájoltatására. 

Pályázhatnak:országos és megyei közművelődési szakmai 

tanácsadó és szolgáltató szervezetek, és a többcélú 

kistérségi társulás által megbízott közművelődési 

intézmények. 

A pályázathoz csatolni kell: a program részletes 

ismertetését (melynek tartalmaznia kell a rendezvény 

célközönségének körét, a várható látogatói számot, a 

közreműködők számát, az egy programra jutó költséget, az 

ellátásba bevont települések számát max. 3 oldal 

terjedelemben), a programok helyszínéül szolgáló 

települések, intézmények fogadó nyilatkozatait, a 

művészeti csoportok, művészek együttműködési 

szándéknyilatkozatait, a programot megvalósító amatőr, 

alternatív csoportok eddigi tevékenységét, eredményeit 

ismertető tájékoztatót (közreműködőként max. 1 oldal), a 

2008. évben folytatott közművelődési tevékenységekről 

szóló statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási száma: 

1438/07), a második pontban megjelölt pályázók esetében 

a többcélú kistérségi társulás megbízását. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatás kérhető: az előadók megbízási díjára 

(járulékok nélkül), megbízási díj számlás kifizetésére 

(dologi költség), utazási és szállítási költségekre, 

szállásköltségekre, szerzői jogdíjra. A fentiektől eltérő 

jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia 

kell. 

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Az elbírálás szempontjai: a pályázat megfelelése a kiírás 

tartalmi és formai követelményeinek, a pályázatban 

szereplő műsorok színvonala, értéke, a pályázó eddigi 

szakmai munkája, a költségvetés megalapozottsága, 

realitása, a programok látogatásába bevonandók minél 

szélesebb köre. 

Előnyben részesül: a jelentős helyi értéket képviselő 

amatőr művészeti csoportok produkcióinak tájoltatása, az 

irodalmi és komolyzenei, képző-, ipar-, és fotóművészeti 

programok tájoltatása, az a tájoltatás, amelynek 
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Pályázatajánló

RADNÓTI JUBILEUM

1909 - 1959 - 2009

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit 

jelent…”

FOTÓPÁLYÁZAT

100 éve született Radnóti Miklós

A centenárium alkalmat teremt arra, hogy mind a fiatalok, 

mind az idősebb korosztály közelebb kerülhessen ahhoz a 

csodálatos értékvilághoz, amit Radnóti írásaival teremtett.

Az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 

nyílt fotópályázatot hirdet amatőr alkotók számára.

Nem tudhatom…

- ki ne ismerné Radnóti egyik leghíresebb költeményét?!

Pályázati feltételek:

Pályázni két kategóriában lehet:

A. kategória: 15-18 év közöttiek (középiskolás)

B. kategória: 18 éves kortól (felnőtt)

Alkotónként maximum 3 db JPEG formátumú fotó 

nevezhető.

A képek hosszabbik oldala minimum 2000 pixel(képpont) 

legyen. A fotókat CD-n vagy bármilyen más digitális 

adathordozón a következő címre kérjük eljuttatni:

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ

6500 Baja, Petőfi-sziget 11. (Ifjúsági Ház)

Természetesen lehetőség van papírképek benyújtására is 

21x30 cm-es (A/4) méretben.

(A CD lemezeket a képek átvétele-mentése után 

visszaszolgáltatjuk az alkotónak)

A kép(ek) mellé csatolt dokumentumban kérjük feltüntetni 

a következőket:

-a szerző neve, életkora (iskolája - A. kategóriában), e-

mail címe, postacíme, telefonszáma

-a kép készítésének helye

A legjobb képekből 2009. novemberében a Művelődési 

Ház kiállítást szervez.

A pályázó a képek beküldésével elfogadja a kiírás 

feltételeit, és nyilatkozik, hogy a képek saját felvételei és 

más személy szerzői jogát nem sértik.

Beadási-beérkezési határidő: 2009. július 31.

A képeket szakmai zsűri értékeli, a díjazott alkotókat 

levélben értesítjük!

Mindkét kategória első három helyezettje oklevélben és 

értékes díjakban részesül.

További információ: 79/326-242 (Ifjúsági Ház)

Az Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző 

Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 

„Hungarian Folk Art” néven pályázatot hirdet külföldi 

kiállításon való részvételre.

1. Pályázat célja

Magyarország tájegységeinek hagyományőrző kézimunka kincseinek 

nemzetközi szinten kiállítás formájában történő bemutatása, a 

kézimunka hagyományainak ápolása, továbbadása és megőrzése, az 

autentikus élő magyar népművészet bemutatása.

A vizuális kultúra terén a látogatóknak nyújtandó értékeken kívül a 

magyar népművészet külföldön történő népszerűsítése. 

A pályázatra beérkezett és a szakmai zsűri által javasolt pályamunkák 

az alábbi helyszíneken és időpontokban kerülnek kiállításra:

„FILLODRAMATICA GALERIA ” Rijeka Korzo 28, Horvátország 

(2009.05.25-06.04.)

„GALERIA LAURUS” Lovran, Trg.Slobode 10,  Horvátország 

(2009.06.06-06.20.)

2. Pályázati témakörök

2.1.Vászonhímzések: furtai hímzés  ( Hajdú-Bihar megye), palóc 

hímzés (Heves Megye), Matyó hímzés (Mezőkövesd, 

Szentistván,Tard), kalocsai hímzés,girizdes rózsás v, kék/fekete 

koszorú varrott (Kalocsa és környéke), sióagárdi hímzés (Pest-, Tolna 

Megye), buzsáki hímzés (Somogy megye), sárközi hímzés (Duna 

menti), mezőségi hímzés (Szamos, Maros vidék, Erdély), kalotaszegi 

vagdalásos, írásos  hímzés (Kalotaszeg, Erdély), észak-magyarországi 

történeti hímzések (É-M, B.A.Z. megye, Tállya), felvidéki vagdalásos 

áttöréses fehér hímzések, hímzések történeti textilek mintáival

2.2. Gyapjúhímzések: rábaközi hímzés (Rábaköz), hódmezővásárhelyi 

hímzés (Pest-, Tolna megye), kunhímzés (Nagykunság)

2.3. Egyéb hímzések (ide tartoznak a felsoroláson kívüli tájjellegű más 

kézimunkák, hímzések): kalocsai hímzés színes rischeliős  (Kalocsa és 

környéke), szűrrátétes hímzések (Debrecen és környéke), 

ködmönminták  (Békés Megye)

2.4. Tojásfestés, más tojásdíszítési technikák

2.5. Tájegységek viselete

2.6. Szőttesek

2.7. Kiegészítők, (gyöngyök, fejdíszek, stb.) 

2.8. Tájjellegű népművészeti ajándéktárgyak (baba, tűpárna, 

könyvjelző, stb.) 

3. Pályázati és részvételi feltételek

Nevezési díj: 3000 Ft, amit postai csekken az alábbi címre kérünk 

befizetni: Art Misszió Alapítvány, 4400, Nyíregyháza, Hősök tere 

6.I.1., vagy banki utalással, számlára történő befizetéssel kérünk 

teljesíteni az Art Misszió Alapítvány  ERSTE Banknál vezetett 

11993300-06414504-10000001 számú számlájára. 

A nevezési díj tartalmazza a részvételt minden kategóriában, vagyis 1 

pályázó a nevezési díj befizetését követően minden kategóriában több 

pályamunkával is pályázhat. Pályázni egyéni és csoportos szinten 

minden kategóriában külön is lehet, a beküldendő pályamunkák száma 

nem korlátozott.

Beküldési cím: Art Misszió Alapítvány, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 

6. I/1.

Beküldési határidő: 2009. május 08. (Postára adás dátumát vesszük 

figyelembe.)

4. A pályázaton való részvétel módja: A pályázatra jelentkezési lap 

kitöltésével lehet jelentkezni, mely letölthető az Alapítvány 

honlapjáról: www.artmission.hu „Pályázatok” menüpontja alatt. E-

mailben igényelhető: art-mission@invitel.hu Postai úton igényelhető 

(felbélyegezett válaszboríték biztosításával) vagy személyesen 

átvehető: Nyíregyháza, Hősök tere 6. I/1. A jelentkezési lapot 

nyomtatott, nagybetűvel, olvashatóan, a kért adatok pontos 

megjelölésével kell kitölteni, a pályázati anyaggal és a pályázati díj 

befizetésének igazolásával együttesen elküldeni a következő címre: Art 

Misszió Alapítvány, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 6. I/1.

A nyertes pályázók névsora közzétételre kerül az Alapítvány honlapján.

5. Bővebb információ és a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdések, 

teljes pályázati kiírás kérhető: tel/fax: 06 42/400-782,

e-mail: , 

megvalósítási helye – a területi illetékességi körből 

választott minél nagyobb számú, a 240/2006. (XI. 30.) 

Kormányrendeletben felsorolt település. 

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati 

adatlapon lehet. Pályázati adatlapot elkészíteni a 

 portálon „pályáztatás” cím alatt található 

„adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” 

pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális 

pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban 

pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. április 30-ig beérkezően nyújtható be, 

kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának 

postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl 

érkező pályázatok érvénytelenek.
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A kisszállási Művelődési Ház felhívása

2009. május 2-án a kisszállási Művelődési házban 

Nemzetközi Néptánc Találkozót szervezünk, 

néptánccsoportok jelentkezését várjuk, akik szívesen 

fellépnének rendezvényünkön. 

Elérhetőség: Művelődési Ház Kisszállás, 6421 Kisszállás, 

Felszabadulás u. 10., tel/fax: 77/457-602, 

e-mail: 

FELHÍVÁS

A TEMI Fővárosi Művelődési Háza meghirdeti a 

II. NÉPMESE-, NÉPMONDA- ÉS NÉPBALLADA 

ELŐADÓI TALÁLKOZÓT.

A találkozóra hazai és határon túl élő általános- és 

középiskolás, valamint felnőtt amatőr vers- és 

prózamondók jelentkezését várjuk az alábbi kategóriákban:

I. Népmese, II. Népmonda, III. Népballada

A nevezés feltételei korosztályonként:

Általános iskolás korúak: Egy magyar 

népmese/népmonda/népballada előadása

Középiskolások és felnőtt korosztály: Két magyar 

népmese/népmonda/népballada előadása

Egy-egy mű hossza nem haladhatja meg a 6 percet.

Egy intézményből kategóriánként 5 tanuló jelentkezését 

fogadjuk el.

A kategóriák győztesei meghívást kapnak a Magyar 

Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 

Benedek Elek tiszteletére meghirdetett „Többsincs” 

Kárpát-medencei mesemondó versenyének országos 

döntőjére. 

A jelentkezési lapok beküldendők az alábbi címre: 

TEMI Fővárosi, Művelődési Háza, 1119, Budapest, 

Fehérvári u. 47., Tóth Enikő kulturális szervező

Beküldési határidő: 2009. április 16. (csütörtök)

A találkozóra 2009. május 16-án (szombaton) kerül sor a 

Fővárosi Művelődési Házban. A jelentkezők számától 

függően elődöntőket is szervezünk.

A találkozóról információ Tóth Enikőtől kérhető az alábbi 

telefonszámon és e-mail címen:

203-38-68/118. mellék,

Dél-alföldi Regionális Gyermek-és Ifjúsági 

Néptáncgála kiskőrösi válogatója

Kiskőrös, 2009. március 28.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési 

Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete az Örökség Gyermek 

Népművészeti Egyesülettel együttműködve, a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat valamint a Nemzeti Kulturállis Alap támogatásával 

idén is megrendezi a Dél--alföldi Regionális Gyermek-és Ifjúsági 

Néptáncgálát, melyre 2009. szeptember 20-án délután négy órakor 

kerül sor Kecskeméten a Főtéri Nagyszínpadon, a Kecskeméti 

Népzenei Találkozó záró eseményeként.

A gálát, mint minden évben idén is megelőzte egy válogató, 

amit Kiskőrösön a Petőfi Sándor Művelődési Központban 

tartottunk meg 2009. március 28-án szombaton.

A válogatón 61 produkcióval több, mint ezer gyermek 

mutatkozott be. Nevezni három kategóriában- szóló, kamara és 

csoport- lehetett.. 

Idén is szakmai zsűri értékelte a produkciókat, melynek 

tagjai Csasztvan András az Örökség Gyermek Népművészeti 

Egyesület elnöke, Tóth Judit aranygyöngyös táncos, táncpedagógus, 

a Gödöllő Táncegyüttes vezetője és Széphalmi Zoltán örökös 

aranysarkantyús táncos, a népművészet ifjú mestere voltak. 

A Dél-alföldi Regionális Gyermek- és Ifjúsági 

Néptáncgálára a következő résztvevők jutottak tovább:

Érsekcsanádi Bazsarózsa Együttes 

Dusnoki Zöldág  „Aprók” Csoportja

Hírös Néptánctanoda Napvirág Csoport, Kecskemét

KMI Kodály 5. évf., Kisbetyárok Csoport, Kecskemét

Tátika Csoport -Hétszínvirág AMI, Kalocsa

Liszt Ferenc AMI Ifjúsági Csoport, Kalocsa

Danubia AMI-Nagybaracskai Ifjúsági Csoport 

Liszt Ferenc AMI Gyerökök Csoport, Kalocsa

„Tökmagok Csoport”-Hétszínvirág AMI, Kalocsa

Benke Sándor-Kothencz Gábor, Kiskun Táncegyüttes táncosai, 
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Kiskunhalas

Göröm Ifjűsági Csoport, Kalosca

Veseli Santovcani  Ifjúsági Utánpótlás Csoport, Hercegszántó

A verseny egyben a XIX.. Országos Gyermek és Ifjúsági 

Néptánctalálkozó válogatója is, melyet április 8-9-én  rendeznek meg 

Szegeden.

A megyei válogatóról a következő csoportok vehetnek részt a szegedi 

versenyen:

Érsekcsanádi Bazsarózsa Együttes 

Dusnoki Zöldág  „Aprók” Csoportja

Hírös Néptánctanoda Napvirág Csoport, Kecskemét

KMI Kodály 5. évf., Kisbetyárok Csoport, Kecskemét

Tátika Csoport -Hétszínvirág AMI, Kalocsa

Liszt Ferenc AMI Ifjúsági Csoport, Kalosca

Danubia AMI-Nagybaracskai Ifjúsági Csoport 

Liszt Ferenc AMI Gyerökök Csoport, Kalocsa

„Tökmagok Csoport”-Hétszínvirág AMI, Kalocsa

Idén először lehetőség nyílt megyei arany-, ezüst- és 

bronz minősítés megszerzésére, mellyel a résztvevők szinte kivétel 

nélkül éltek.

Megyei arany minősítést ért el: 

Benke Sándor-Kothencz Gábor, Kiskun Táncegyüttes táncosai, 

Kiskunhalas

Érsekcsanádi Bazsarózsa Együttes  

Dusnoki Zöldág  „Aprók” Csoportja

Hírös Néptánctanoda Napvirág Csoport, Kecskemét

KMI Kodály 5. évf., Kisbetyárok Csoport, Kecskemét

Tátika Csoport -Hétszínvirág AMI, Kalocsa

Liszt Ferenc AMI Ifjúsági Csoport

Danubia AMI-Nagybaracskai Ifjúsági Csoport 

Liszt Ferenc AMI Gyerökök Csoport, Kalocsa

„Tökmagok Csoport”-Hétszínvirág AMI, Kalocsa

Podholicky Rebeka-Esztergomi Patrik,, a „Tátika” Csoport-

Hétszínvirág AMI, Kalocsa táncosai 

Megyei ezüst minősítést ért el:

Mákszemek Csoport-Hétszínvirág AMI Kalosca

Hartai Hagyományőrzők

Hírös Néptánctanoda, Zsugorinka Csoport, Kecskemét

Kamara Máté-Jónás Krisztina, Kiskun Táncegyüttes táncosai, 

Kiskunhalas

Dusnoki Zöldág, Aprócskák Csoport

Hírös Néptánctanoda, Boróka Csoport, Kecskemét

KMI Kodály 8. évf., Kecskemét

Kiskun Táncegyüttes

Dusnoki Zöldág -Hétszínvirág AMI

Hírös Néptánctanoda, Kukucska Csoport, Kecskemét

Herák János Benjamin, Kiskun Táncegyüttes táncosa, Kiskunhalas

Veseli Santovcani  Ifjúsági Utánpótlás Csoport, Hercegszántó

Veseli Santovcani  Ifjúsági Kamara Csoport, Hercegszántó

Jövőnkért Néptáncegyüttes Kiskamara, Szentes

Kripta Dzsennifer-Fekete Krisztián, Kalocsa

Jövőnkért Néptáncegyüttes, Bársony Mihály Kamaracsoportja, 

Szentes

Göröm Ifjúsági Csoport, Kalocsa

Sükösd-Érsekcsanád ÁMK, Roma Tánccsoport, Sükösd

László Krisztofer-Schindler Zsuzsanna- a Veseli Santovcani Együttes 

táncosai 

Megyei bronz minősítést ért el:

Orgoványi ÁMK Kamaracsoportja

Móra Ferenc Gimnázium Néptánccsoportja, Kiskunfélyegyháza

Kiksunság Néptáncegyüttes, Kunszentmiklós

Kothencz Gábor-Sándor Kitti, Kiskun Táncegyüttes táncosai, 

Kiskunhalas

Szobodek Dávid-Mészáros Anna, Kiskunság Néptáncegyüttes, 

Kunszentmiklós

Benke Sándor-Mészáros Tímea, Kiskun Táncegyüttes táncosai, 

Kiskunhalas

Fábián Fanni Panna, Kiksunság Néptáncegyüttes, Kunszentmiklós

Győri Krisztián-Ivicz Netta, Jövőnkért Néptáncegyüttes, Szentes

Gyüre Ramóna-Magda Bianka-Tóth Anita, Kalocsa

Danubia AMI-Nagybaracskai Gyermek Tánccsoport 

Jövőnkért Aprók Kamaracsoportja, Szentes

Varga Bence-Gut Fanni, Jövőnkért Néptáncegyüttes, Szentes

Vadvirág Gyermektánccsoport, Mélykút

Bársony József-Bélteki Nikoletta, Jövőnkért Néptáncegyüttes, Szentes

Danubia AMI Fölvégi Gyermektánccsoport, Baja
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Hírlevél

A Bács-Kiskun 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: 76/481-320

e-mail: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

A Petőfi Emlékbizottság  a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Közművelődési Intézete

országos pályázatot hirdet 

„ Az én Petőfim” címmel.

Pályázók köre: I. általános iskolás korosztály, II. középiskolások, III. 

felnőttek

A pályázat célja: a Petőfi emlékévhez kapcsolódva a megye nagy 

költőjének művészetét, és az ehhez kapcsolódó személyes olvasói 

attitűdöt népszerűsíteni, alkalmat és lehetőséget biztosítani az olvasás, 

a vers- és prózaértés, a művészetekhez kapcsolódó személyes 

élmények bemutatására.

Pályázat témája: Petőfihez, Petőfi életműhöz (vers, próza, zene, film, 

festmény, képzőművészeti alkotás, emlék, program) kapcsolódó 

élmény 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 pályaműveket 

térítésmentesen felhasználhatják  a pályázat népszerűsítésére a 

nyomtatott és elektronikus sajtótermékekben, de csak a szerzők 

nevének feltüntetése esetén. 

A pályáztató szervezetek a kéziratokat nem őrzik meg és nem küldik 

vissza.

Beküldési cím (ahonnan nevezési lap is igényelhető):

Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6000. Kecskemét, 

Katona József tér 8. I. emelet 11. Tájékoztatás nyújt:  Petőfi Sándor 

László munkatárs telefon/fax: 76-481-320, email: 

.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium,

a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 

Lektorátus,

a Cimbora Alapítvány,

a Magyar Írószövetség,

a Magyar Versmondók Egyesülete,

a Nemzeti Tankönyvkiadó,

a Duna Televízió Zrt.

és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Közművelődési Intézete

meghirdeti 

„TÖBBSINCS”

elnevezésű, Kárpát-medencei magyar mesemondó versenyének Bács-

Kiskun megyei elődöntőjét, 

amellyel Benedek Elek születésének 150., halálának 80. évfordulóján, 

a nagy mesemondóra emlékezünk

A nevezés feltételei: A versenyre amatőr mesemondók jelentkezését 

várjuk, több korosztályban, az alábbi kategóriákban: középiskolások 

(15-18 évesek), egyetemisták, főiskolások (19-25) felnőttek (26-60 év) 

és szépkorúak (60 év fölött) 

A jelentkezők 3 mesével nevezhetnek az alábbiak szerint: 1. egy 

BENEDEK ELEK mese (vagy meserészlet), 2. egy, a lakóhely szerinti 

ország népmeséiből való fordítás – Magyarországon magyar népmese, 

3. a kortárs műmese-irodalomból egy alkotás (lehet eredeti magyar 

nyelvű, vagy műfordítás is)

Az egyes produkciók időtartama nem lehet több 8 percnél, éppen ezért 

meserészlet bemutatását is elfogadjuk.

A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal 

nem nevezhetnek.

Az elődöntő helyszíne és időpontja: Jánoshalma, Honvéd 

Kaszinó Kulturális Egyesület (Kossuth u. 1.), 2009. 

május 15.

A jelentkezéseket a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Közművelődési Intézetéhez kérjük eljuttatni 2009. május 2-ig.

Bővebb felvilágosítás:  e-

mail címen, vagy a 76/481-320-as telefonon.

A jelentkezési lap visszaküldendő: Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat Közművelődési Intézet, 6000 Kecskemét, Katona J. tér 

8.

Jelentkezési lap letölthető: 

(rendezvények/aktuális rendezvények)

28 éves közművelődési-, mérnök informatikus 

szakember munkát keres,  adminisztrációs, 

ügyfélszolgálati, közművelődési gyakorlattal Bács-

Kiskun Megye területén.

telefon: 70/779-40-40

e-mail: matko.istvan.balazs@t-online.hu

XVIII. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó 

Találkozó

Bács-Kiskun megyei rendezvénye

Március 27-28.

Idén már 17. alkalommal rendezte meg a Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó 

Bács-Kiskun megyei rendezvényét. A jó hangulatú, színvonalas 

fesztiválprogram résztvevői ismét sikeresen szerepeltek, a 

szakmai zsűri minden produkciót minősítésre érdemesnek talált. 

Bács-Kiskun megye színjátszó csoportjai a következő 

minősítéseket szerezték meg:

Kiskomédiások csoport (Kiskunfélegyháza): ezüst, Kis Klágya 

csoport (Dávod): ezüst, Figurmanósokk csoport (Soltvadkert): 

arany, Csimpilimpi csoport (Kecskemét): bronz, A Tasi Tűzoltó 

Egyesület Színjátszó Csoportja: bronz, Klágya csoport (Dávod): 

arany, Az Arany János Általános Iskola 3. b osztálya 

(Kecskemét): ezüst, Csupa csoda csoport (Kecskemét): bronz, 

Csengettyűsök csoport (Csengőd): ezüst, Kincskereső Kölykök 

(Dusnok): arany, Nagy-Duna csoport (Baja): ezüst, Kalamajka 

együttes (Kecskemét): ezüst, Kísérleti színpad (Felsőszentiván): 

arany, Kis-Duna csoport (Baja): bronz

A Katona József Színház különdíját nyerte: a soltvadkerti 

Figurmanósokk csoport

A Ciróka Bábszínház különdíját nyerték: a kecskeméti Arany 

János Általános Iskola 3.b osztálya és a Csimpilimpi csoport




