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

Hírlevél

„ Szeptember Végén” Petőfi Sándor 
Vers, Énekelt Vers és Prózamondó 

Verseny

A Petőfi Emlékbizottság Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat, és a Magyar Versmondók Egyesülete
nemzetközi  vers- énekelt vers és prózamondó versenyt 
hirdet „Szeptember végén címmel.
A meghirdető szervezetek célja, hogy a Petőfi emlékév 
alkalmából nagy költőnk emlékét műveivel megidézve 
Petőfi művészetének értékeire irányítsa a figyelmet. 

A találkozó 2009. szeptember 26-án lesz Kiskőrösön.

Részvételi feltételek: A vers- énekelt vers és 
prózamondó versenyen részt vehet minden 14. életévét 
betöltött hazai és határon túl élő magyar nyelvű amatőr 
vers- és prózamondó, illetve énekes szólista és együttes.

A versmondóknak az alábbiakból kell készülni:

I. kategória (Vers, próza)
- legalább három, 5 percet nem meghaladó Petőfi vers 
vagy versrészlet, próza.
Legalább kettő, Petőfi művészetét méltató, azzal 
kapcsolatban lévő vers, prózai mű. 

II. kategória (énekelt vers)
- legalább egy, négy percet nem meghaladó Petőfi vers 
hangszeres kísérettel vagy szóló énekkel előadott 
formában
legalább kettő XX. századi Bács-Kiskun megyéhez 
kötődő megzenésített vers egyenként legfeljebb négy 
percet nem meghaladóan.

A kiíró igényt tart a megzenésített versek illetve 
előadásuk előzetes zsűrizésére, ehhez az előadni kívánt 
darabokat lejátszható hangzóanyagon (CD, DVD, 
kazetta) a meghatározott pályázati határidőig a 
pályáztató rendelkezésére kell bocsájtani.

Jelentkezési határidő: szeptember 11.

A nemzetközi döntőt az országhatáron belül megyei 
döntők előzik meg, megyénként és kategóriánként 
legfeljebb két produkció küldhető a döntőbe.

Jelentkezési lap letölthető intézetünk honlapjáról: 
, kérhető e-mail-ben 

( ) vagy 
telefonon (76/481-320).

SZÓ-VÁLTÁS

Társadalmi nyilvánosság – közbeszéd – párbeszéd

Szóba tudunk-e állni egymással? Vannak-e üzeneteink a 
közösségek számára és vannak-e a társadalmi-gazdasági 
helyzetre vonatkozóan? Érdekel-e bennünket a többiek 
véleménye? 

2009. július 22-26 között, idén hatodszor rendezzük meg a 
NYÁRI EGYETEMet, Kunbábonyban. A szokásos 
családias helyszínre a sokszínű és sokféle szakértelemmel 
rendelkező résztvevők számára most egy kicsit súlyosabb, 
de mégis harsány témacsokrot ajánlunk az idén.
Beszélgetéseink és műhelyeink fókuszában a 
nyilvánosság áll, annak a közösségeket érintő mindenféle 
formája, színterei és csatornái: az a keret, amelyben a 
vélemények mérlegelése és egyeztetése történik meg, 
kialakul a vita és a párbeszéd. 
Számba kívánjuk venni, hogy vannak-e a találkozásokra, 
az egyezkedésre, a véleménycserére igazi közösségi 
fórumaink, megfelelő nyilvános tereink. 
Fontos számunkra a hozzáférés és a részvétel a 
nyilvánosság működésében a társadalmi ellenőrzés - a 
hatalom kontrollálása. A széleskörű kommunikáció 
kiemelkedő jelentőségű a közbeszéd és a közbizalom 
alakulásában, a helyi közélet fejlődésében.
Foglalkozni kívánunk a médiával, különösen annak 
közösségi formáival, a helyi és a tágabb célcsoportokat 
elérő sajtóval és a közösségi hálózatok kiépülésére 
különösen alkalmas eszközzel: az internettel.

Közös ügyünk, hogy a (helyi) társadalom szereplői szóba 
álljanak egymással, beszélgessenek közös ügyeikről, mert 
csak így fogalmazódhat meg közös nyelv, megértés, s 
talán – remélhetőleg – egyetértés is!

Várunk Kunbábonyba, a Civil Kollégium bentlakásos 
képzési központjába és annak hatalmas zöld parkjába 
minden érdeklődőt, családjával, barátaival, kollegáival!

Részletes program, további információk és a jelentkezési 
lap letölthető a  honlapról, s elérhetőek 
vagyunk az alábbi e-mail címen:

 (szállás, ellátás, előzetes 
kérdésekkel, témaajánlatokkal, egyéb felajánlásokkal)
Telefon: 06-1-225-6011, Fax: 06-1-225-6013

Jelentkezési határidő 2009. július 5.

Üdvözlettel a szervezők: Közösségfejlesztők Egyesülete, 
Civil Kollégium , Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus, Felső-Kiskunsági Közösségi 
Munkások Egyesülete, SZÖVETSÉG a Közösségi 
Részvétel Fejlesztéséért 
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Bemutatjuk

Bedi Gyula polgármester, fotóművész
-Polgármesterrel még nem készítettem interjút, viszont most sem 
csupán a polgármesterhez jöttem, hanem a fotóshoz is. Milyen 
indíttatásból műveli ezt a művészeti ágat?

-Félegyházi diák voltam, Papp János kollégiumi nevelőm 
szerettette meg velem a fotózást és a labormunkát. A kezdeti 
fellángolás után egy időre feladtam ezt a hobbimat és „csak a 
családot” fotóztam. A digitális technika megjelenésekor kezdett el 
érdekelni a kreatív fotózás.

-Hogyan tért vissza a fotózáshoz?

-1994-ben lettem Uszód polgármestere. Egy kistelepülésen sokszor 
olyan dolgokat is el kell végezni a polgármesternek, amit máshol 
külön osztályok, alkalmazottak csinálnak. Pl. weblapot 
szerkesztettem, közben sokat böngésztem a neten, és láttam, hogy 
sokan nálam sokkal jobb képeket készítenek, így elmentem a 
„profikhoz” tanulni.

-Mit adott ez a tanfolyam?

-Két tanfolyamot végeztem, egy amatőr és egy profi kurzust. Nem 
is az volt a leghasznosabb, amit tanítottak, hanem, hogy sok fotóst, 
másféle látásmódot, technikákat ismerhettem meg. Amikor már 
úgy érzetem, hogy az én képeim is jelenthetnek másoknak valamit, 
elkezdtem pályázatokon indulni. Hamarosan jöttek az eredmények. 
Több, mint 50 kiállításon szerepeltem, számos helyezést és 
különdíjat érdemeltek ki fotóim hazai és nemzetközi pályázatokon. 
Legutoljára Ljubljanában egy nemzetközi pályázaton nyert első 
díjat Uszód főterén készült képem.

-Hogyan látja a szakmai fejlődését?

-Ma már előfordul az, hogy lenyomom a gép gombját, visszanézem 
a digitális gépen a képet, és tudom, hogy ez egy jó kép lett. Régen 
ez nem így volt. Emlékszem az első olyan képemre, amit hellyel-
közzel jól fogadott a szakma. Az egyik kritikus azt írta, hogy külön 
ajándék egy fotósnak, ha egy tekercs filmből egyetlen kép jól 
sikerül.

-Véleményem szerint a képeken nagyon látszik a készítő egyénisége. 
Milyen az az ember, aki ezeket a képeket készíti?

-Érdekes a kérdés. Mikor fotóbírálatot végzünk a fotóklubban, a 
név nélkül kitett képekről meg tudjuk mondani, hogy kié, pedig 
nagyjából mindenkinek hasonló technika van a birtokában. Két 
fotóklubnak is tagja vagyok, és az egyik egy természetfotós klub. 
Nagyon érdekes emberfajta a természetfotós. Az élete 99%-a a 
természet szeretete. Én is ebbe a körbe tartozónak érzem magam. 
Számos ágát kipróbáltam a fotózásnak, a képeim középpontjában 
legtöbbször az ember áll. Van egy fotós szabály: csak akkor lehet 
valakit lefotózni, ha beleegyezik. Jómagam nem így dolgozom. 
Előbb fotózom, utána megkérdezem, hogy felhasználhatom-e a 
képet. Szerintem így sokkal természetesebben viselkedik a 
„modell”, nem vesz fel természetellenes pózokat. 

-Egy ilyen kultúraszerető polgármester, mint ön, hogyan látja Uszód 
fejlődési lehetőségének irányát?

-Pár éve megkezdődött az Uszód méretű kistelepülések 
elsorvasztása. Ezen azt kell érteni, hogy nincs elég gyerek az 
oktatási intézményünkben, így társulásokba kényszerítenek 
bennünket.  Csak az óvoda és az alsó tagozatos oktatás marad 
helyben. Sajnos, ha nincs felső tagozat, a községi rendezvényeken 
kevésbé tudunk olyan színvonalas műsort adni, mint szeretnénk. 
Jöhet akármilyen kormány, akármilyen intézkedés, a 
hagyományainkat nem veheti el tőlünk senki. Régebben majdnem 
belecsúsztunk mi is abba a hibába, hogy a falunapból divatot 
csináltunk, kommersz együtteseket hívtunk drága pénzen a lakosság 
szórakoztatására. Erről azonban letettünk, és néphagyományokra 
építkezünk. Így jött létre az Uszódi Gubbantós Népművészeti 
Talákozó. Az uszódi gubbantós településünk hagyományos tánca. A 
fesztiválhoz saját színpadot építettünk, ma már saját világítással és 
hangtechnikával is rendelkezünk. Fontosnak érezzük, hogy a 
rendezvényszervezésben ne maradjunk egyedül, összefogtunk a 
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szomszédos településekkel. Közösen pályáztunk rendezvénysátorra, asztalokra, 
padokra. Koordináljuk a programjainkat, ha augusztus-szeptember környékén a Kis 
Duna-Mentére jön valaki, mindig talál valamelyik településen színvonalas 
kulturális eseményt.

-Hogyan próbálják ezen kívül a helyi aktivitást felkelteni?

-A népi naiv festészet megalapítója Benedek Péter. Az ő műemléki védettség alatt 
lévő szülőháza itt található Uszódon. Boldizsár Gáborné nívó díjas népművész háza 
is helyi védelem alatt áll. Uszódon tojásokat festenek, karcolnak, kézzel és géppel 
hímeznek, népviseletbe öltöztetett babákat készítenek. A helyi és vidéki alkotóknak 
minden évben képzőművészeti alkotótábort szervezünk. Igyekszünk kihasználni, 
hogy közvetlenül a Duna mellé települt a falu. Egy cég szeretne itt hajókikötőt 
építeni, melynek a megvalósításához pályázatot nyert.  Igyekszünk minden 
lehetőséget megragadni, hogy értékeinket másoknak is megmutathassuk.

-Visszatérve a közművelődésre. Mennyire aktív falu Uszód? Mennyire jellemző az 
önszerveződés?

-Sajnos az önszerveződés, közösségi munka, hagyományápolás csak a lakosság egy 
részére jellemző. A községben gyerek, felnőtt és nyugdíjas tánccsoport működik. A 
rendezvényeink szervezésében és az önerő pályázati úton történő előteremtésében 
az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány van segítségünkre.  A civil 
szervezetekkel és kisebbségi önkormányzattal hagyományosan jó a kapcsolat, 
rendezvényeink szervezésében egyre többen vesznek részt.

-Köszönöm, további hasonlóan szép, követendő eredményeket kívánok!

Bedi Gyula
1963-ban született Budapesten. Gépészmérnök végzettsége 
mellett negyedik ciklusban Uszód község polgármestere. 1988 
óta házasságban él, lánya egyetemista, fia gimnáziumba jár.
Elvégezte a FotoArt alap és profi kurzusát. A Vadvilág 
Természetfotós Egyesületnek a tagja , a Dunatáj Fotókör 
(Kalocsa) felügyelő-bizottságának pedig az elnöke.
Az alábbi kiállításokon jelentek meg képei:

"Hajósi Árnyak" - Hajós, Orbán Napok - 2005.05.28-29.
"Hajósi Árnyak" - Orosháza, Müller Miklós Kiállítóterem - 
2005.06.05.
"Jelenünk Gyökerei" - Művelődési Központ, Kalocsa - 
2005.08.28.
"Jelenünk Gyökerei" - Dusnok - 2005.10.10.
"Szabadon" - Hajós, Orbán Napok - 2006.05.27-28.
"Szabadon" - Dunapataj, Múzeum - 2006.07.14-08.12.
"Hangulatok" - Kalocsa, Művelődési Központ - 2006.08.27.
"Szabadon" - Kecel, Művelődési Ház - 2007.01.19.
"Szabadon" - Hajós, Művelődési Ház - 2007.02.09-03.02. 
"Képbe Zárt Hangulatok" - Baja, Borbás Mihály 
Bemutatóterem - 2007.03.06-21.
"Lelkünk Húrjai" - Hajós, Orbán Napok - 2007.05.26-27.
"Válogatott Pillanatok" - Homokmégy Művelődési Ház - 
2007.06.01-09
.Uszódi "Gubbantós Népművészeti Találkozó" - 2007.08.25.
"Életképek" - Kalocsa, Tiszti Klub - 2007.08.26-09.26.
"Örökségünk" - Dunaszentbenedek Falunapok - 2007.09.07-27.
"Beszélő Képek" - Paks, Művelődési Központ - 2008.02.22-
03.16.
"Beszélő Képek" - Szekszárd, Művelődési Ház Üvegterme - 
2008.05.26-06.12.
"Képriport egy Folklórfesztiválról" - Kalocsa, Színház előtere - 
2008.08.29.
"Foto-Hungarikum" MAFOSZ Szalon pályázati anyagából 
szervezett kiállítás - 2006.05.06.
FotoArt alap kurzus végzőseinek kiállítása - Budapest, Vista 
Rendezvényház - 2006.
FotoArt profi kurzus végzőseinek kiállítása - Budapest, 
Környezetvédelmi Minisztérium Zöld Galériája, 2007.
"Lumix" fotópályázat - 2007.09.05.
"Zöld Bolygó" - SIGMA fotópályázat 2007.
Szelidi Alkotótábor anyagából készült kiállítás - Dunapataj, 
Múzeum - 2007.10.
"Ember és Kedvenceik" fotópályázat Budapest, Benczúr Ház - 
2007.11.08.
"Szeretünk Erdély" fotópályázat - 2007.10.21-11.11.
"Utazás a Világ Körül" fotópályázat 6 helyszines országos 
turné - 2008. 
"Tartka" fotópályázat, Bonyhád - 2008.08.08.
"Síkság és Síksági Ember" nemzetközi fotópályázat, Szabadka -
2008.08.22.
"Házunk-Hazánk" fotópályázat többhelyszines kiállítás - 
Dabas, Örkény, Vasad, Kakucs, Tatárszentgyörgy, Inárcs, 
Hernád, Újhartyán, Táborfalva - 2008.09.19-12.14.
"Alkonyattól-Pirkadatig" fotópályázat - 2008.10.11.
"Hegyek és a természet" nemzetközi fotópályázat, Topolya - 
2008.10.10-31.
„Országos Néprajzi Fotókiállítás” fotópályázat, Zalaegerszeg – 
2008.10.
„XIV. Alföldi Fotószalon” fotópályázat, Szentes – 2008.10.23.
Prizma Kör „Ember és Kedvenceik” fotópályázat – 2008.11.
Rosti Pál fotópályázat, Dunaújváros – 2008.11.04. 
Foktő Művelődési Ház 2008.11.10.
Kecskemét, MALOM Bevásárló Központ – 2009.01.06.
„Mesél az Erdő” fotópályázat vándorkiállítás Budapest, 
Vajdahunyad-vára – 2009.01.20-02.01.

Önálló kiállítás: 2009. január 7. – 28, Kalocsa Színház előtér

Kiadványokban megjelent fotók:
FotoArt Magazin 2005/október-november

FotoArt Magazin 2007/április-május
BonusPress 2007.07.26.
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Pályázatajánló
A Budapesti Művelődési Központ Pályázati felhívást 

tesz közzé az időskori művelődés új formáinak 
megújítására szolgáló legjobb gyakorlatok 

népszerűsítése céljából

A pályázat címe: A legjobb gyakorlatok - Az időskori művelődés új 
formái, megújulási lehetőségei

A pályázat célja:
- a közművelődési szakma számára bemutatni azokat a területeket, 
melyekbe a szenior korosztály bevonható, komplexebbé téve a 
közművelődési kínálatot
- a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével, továbbá az ezeket 
ismertető, elemző kiadvány segítségével szélesebb körben 
nyilvánosságot biztosítani azon értékeknek, melyeket jelenleg is 
létrehoz az inaktívnak kikiáltott célcsoport
- a gyűjtés során felhalmozódó tapasztalatok közzététele, a 
hozzáférhetőség elősegítése hazai és nemzetközi szinten 
- a jó gyakorlatok átvételét, adaptációját segítő módszertani 
szolgáltatások kiépítése, programok kidolgozása.

A pályázat tárgya: Az időskori művelődés új formái, megújulási 
lehetőségei témakörben legjobb (saját) közművelődési 
gyakorlat(ok) leírása, ismertetése a szakmai közönséggel.

Pályázható témakörök: felkészülés a nyugdíjas életre, időskori 
önkéntesség, kortársak segítése,  otthonsegítés, gyermekek, fiatalok 
segítése, bizalombank, kulcskompetencia területek fejlesztése 
szenioroknak, média (befogadás és publikálás), ICT, idegen nyelv, 
felnőttképzés és szolgáltatás,  aktív állampolgárság, részvétel-
központúság, bűnmegelőzés, mentálhigiéné, önkéntesség, 
közintézményekben, civil közösségek, amatőr művészet, 
közösségépítés, értékek közvetítése, önkifejezés, mentálhigiéné, 
terápia

A pályázók köre: önkormányzatok, közművelődési intézmények, 
közművelődési tevékenységű társadalmi szervezetek, alapítványok, 
egyesületek, közművelődési színterek.

A pályázat díjai: Statisztikai régiónként egy-egy nyertes szervezet - 
pályáztató hozzájárulásával, a pályázó által benyújtott költségterv 
alapján - szakmai fórumot / workshopot szervezhet saját régiójában 
a témakör iránt érdeklődő szakmai közönség számára (minimum 30 
fő részvételével, médianyilvánosság biztosításával). Az elnyerhető 
támogatás maximális összege 80 000 Ft forint/régió. A 
rendezvényen az összegyűjtött legjobb gyakorlatokat ismerhetik 
meg a résztvevők (köztük a rendezvényszervező legjobbnak ítélt 
programját), az azonnali adaptációra is lehetőséget kapva. 
Pályáztató a hozzájárulás felhasználásának feltételeit a nyertes 
pályázókkal megkötendő szerződésben rögzíti.

A pályázóknak továbbá lehetőséget biztosítunk programjaik 
bemutatására a legjobb gyakorlatokat összegyűjtő szakmai 
(módszertani) elektronikus kiadványban. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 24., helye: 

lehetséges módjai: .doc (szöveges), .jpg (kép), .mov (videó)

A pályázat tartalmi feltételei: Az időskori művelődés új formái, 
megújulási lehetőségei témakörben legjobb közművelődési 
gyakorlat leírása (maximum 10 oldal terjedelemben) a megadott 
szempontrendszer alapján (letölthető: 

 menüpont).
Kötelező mellékletek: A pályázó szervezet, közösség szakmai 
tevékenységének bemutatása. (maximum 1 oldal terjedelemben), 
hozzájáruló nyilatkozat a bemutatott gyakorlat térítésmentes 

nyilvánosságra hozatalához (könyv, elektronikus hordozó, internet), 
alapító okirat / nyilvántartásba vétel igazolása, a szakmai fórum 
költségterve (tervezhető költségek: terembérlet, csoportos étkezés, 
reklámköltség), nyilatkozat arról, hogy a pályázónak adó-, járulék-, 
illeték- vagy vámtartozása nincsen, valamint hozzájárul ahhoz, 
hogy a hozzájárulás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának 
igazolását kérje a 18/C. § (13)-(15) bekezdésében meghatározott 
eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati 
adóhatóságtól és a vámhatóságtól. 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető: Kiss Gábor 
koordinációs és fejlesztési osztályvezetőtől. Budapesti Művelődési 
Központ, 1119 Budapest, Etele út 55., telefonszám: 1/371-2764, e-
mail: 

A pályázat tartalmi elbírálásának határideje: 2009. szeptember 25.
A pályázat elbírálásának szempontjai: innovativitás, 
adaptálhatóság, a bemutatott program szakmai színvonala.

"Az én kis falum"
 Pályázati felhívás public art művek kistelepüléseken 

való megvalósítására

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
(MMIKL) az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával 
megvalósuló 2009. évi public art projektje keretében "Az én kis 
falum" elnevezéssel országos, nyílt pályázatot hirdet public art 
munkák kistelepüléseken való megvalósítására. 
A pályázat lebonyolítója az MMIKL szakmai igazgatósága, a Képző-
és Iparművészeti Lektorátus (a továbbiakban: Lektorátus). 
A Lektorátus - a 2008-ban nagy szakmai és közönségérdeklődés 
mellett lebonyolított public art programja továbbfejlesztéseként - a 
2009. évi projektjében célul tűzte ki a public art kistelepülési válfaja 
létrejöttének, a társadalmi nyilvánosság tereiben megvalósuló, 
kortárs, problémamegszólító művek falvakban való megjelenésének 
ösztönzését is.

A kiíró a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok 
problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, lehetőleg helyspecifikus és 
interaktív, de minden esetben kontextusfüggő, az adott közösséget 
vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. 
A 2009 őszén-telén megvalósuló public art művek a kortárs 
művészet eszközeinek segítségével kíséreljenek meg 
közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem 
művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett 
szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd 
ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző 
szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra 
késztethetik. 

Pályázati feltételek:  A pályázat nyelve: magyar.  Műfaji vagy 
technikai megkötés nincs. A public art mű lehet: akció, 
performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált 
design, fényfelirat, kivetítés stb.
A pályázók maguk választhatják ki és kérhetik fel a települést, ahol 
a munkájukat meg kívánják valósítani. Pályázati partnernek olyan 
települést választhatnak, amelynek a lélekszáma nem haladja meg a 
4000 főt. A pályázatkiíró csak az Önkormányzati Minisztérium 
honlapján (http://www.bm.hu), az önkormányzatok menüpont alatt 
letölthető önkormányzati címtárban szereplő lakosságadatokat 
fogadja el a pályázat szempontjából hitelesnek. Ha az alkotók a 
települést megnyerték az ügynek, az önkormányzat támogató 
nyilatkozatát csatolva pályázhatnak.

Az önkormányzatokra a részvétel semmilyen anyagi terhet nem ró, 
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mindössze azt kell vállalniuk, hogy a pályázó alkotó(k) pályaművét 
befogadják, és amennyiben közterület-használatra van szükség a 
művek megvalósulásához, az ehhez nélkülözhetetlen engedélyek 
beszerzéséért ők járnak el, ill. a területhasználatért díjat nem kérnek. 
A művek megvalósulásához és működéséhez szükséges költségeket 
az alkotók számára a pályázatkiíró által fizetett felhasználási díj 
biztosítja.

Egy pályázó több pályatervet is benyújthat, illetve ugyanazt a 
pályatervet több helyszínre is be lehet nyújtani. A megvalósítás 
konkrét helyét, idejét és időtartamát minden pályázatban pontosan 
meg kell jelölni.Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a 
műveket nem őrzik, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás 
viszontagságainak hatásaival a tervezés során számolniuk kell. 
A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű 
bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért sem a kiíró, sem a 
partnertelepülés felelősséget nem vállal. Az alkotónak tekintettel kell 
lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, 
lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, ill. az elbontás ideje 
alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem 
okozhat.
Amennyiben a mű létrehozása a környezet megváltoztatásával jár, a 
felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapot 
helyreállítására. Kivétel: ha a partnertelepülés a mű további 
fennmaradásáról a szerzővel (szerzőkkel) felhasználási szerződést 
köt.
A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan 1 000 
000 Ft, amely összeg sem az áfá-t, sem az esetleges munkáltatói 
közterheket nem tartalmazza, azokat a pályázatkiíró a megítélt 
összegen felül fizeti. 
A teljes pályázható keretösszeg nettó 2 000 000 Ft.

A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium 
javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.
A pályázat nyerteseivel - a kuratórium döntése alapján - az MMIKL 
felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános 
megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki. A felhasználási díj 
kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 80%-a) 
a kuratóriumok döntése alapján a szerződéskötés után, 2009 
szeptember második felében, a második részlet (a teljes díj 20%-a) a 
megvalósult műnek és/vagy dokumentációjának a kuratórium által 
való elfogadó átvételi bírálatát követő 15 napon belül kerül 
kifizetésre.
A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű 
megvalósításához, működéséhez és elbontásához szükséges minden 
költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges 
eszközök, szerzői díj stb.). 
A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre 
meghatározott maximális támogatási keretnél kisebb és nagyobb is 
lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a 
többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállalási nyilatkozatot is. 

A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a 
kuratórium döntését követően az összes beadott pályázat anyagát 
közzé teszi a http://www.lektoratus.hu honlap pályázatok 
menüpontja alatt.

A nyomtatott és digitális formában (utóbbi kizárólag CD-n vagy 
DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell 
tartalmaznia:
1. Koncepció - részletes műleírás. (Max. 2 gépelt oldal; a digitális 
változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
2. A partner település által kitöltött és aláírt írásbeli támogató 
nyilatkozat. (Letölthető a  honlap 
pályázatok menüpontja alól, vagy személyesen átvehető a Lektorátus 
titkárságán, a Bp. I. ker. Úri utca 54-56-ban.)
3. Amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, helyszínrajzok és 
megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes 
animáció, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett 
munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való 

kapcsolódását, léptékét. (Makett vagy modell csatolása esetén annak 
mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg. Digitális változat: 
a képek jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által 
lejátszható formátumban.)
4. Költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, 
elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és 
elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés 
díját. (A digitális változat rtf-ben, xls-ben vagy pdf-ben.)
5. A pályázó részletes szakmai életrajza (A digitális változat rtf-ben 
vagy pdf-ben.)
6. Elérhetőség (pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy 
mobilszám, e-mail cím). (A digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
7. Névaláírás. (Csak a nyomtatott példányon.)

A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák 
automatikusan kizárják magukat a pályázatból.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

A művek köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez szükséges 
engedélyek megszerzésének ügyintézését a partner településeknek 
kell biztosítaniuk. Az üzemeltetés esetleges költségei azonban a 
pályázott keretet terhelik, ezeket szerepeltetni kell a költségvetésben.

A pályázónak a public art mű megvalósításán kívül vállalnia kell a 
műről a kuratórium instrukcióinak figyelembevételével részletes 
fotó-, ill. filmdokumentáció készítését, vagy elkészíttetését is, 
amelynek költségeire a pályázatkiíró művenként maximum bruttó 
250 000 Ft-ot biztosít a pályázott felhasználási díjon felül.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy:
1. a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak 
módosítva fogadja el,
2. amennyiben a partner települések a helyszíneket - 
szándéknyilatkozatuk, ill. a velük kötött megállapodás ellenére - 
nem biztosítják, az adott településen a projekt megvalósításától 
kötelezettségek vállalása nélkül elálljon - akár az eredmények 
kihirdetése után is.

A megvalósuló alkotások működésének, lezajlásának, 
láthatóságának időtartama legalább 10 nap kell legyen, amely 2009. 
10. 05. és 2010. 01. 31. között bármikor lehet. 

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi 
és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából szakmai kuratórium 
bírálja el. 
A pályamunkák közül előnyt élveznek azok, amelyek már a tervezés-
előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek. 
A pályázatokat 2009. augusztus 3. (hétfő) 15 óráig 
beérkezően kell benyújtani az MMIKL Képző- és Iparművészeti 
Lektorátushoz (1014 Budapest, Úri u. 54-56., levelezési cím: 1250 
Bp. 1. Pf. 17.) "Az én kis falum" megjelöléssel. A határidő után 
érkezett pályázatok nem kerülnek a kuratórium elé.
A pályázat elbírálása két fordulóban történik. A kuratórium a 
beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a második 
fordulóba jutott pályázókat egyenkénti zártkörű konzultációra hívja 
be 2009. augusztus 12-én, az MMIKL Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus zsűritermébe (Bp., I. ker. Úri u. 54-56.).
A konzultációra a kuratórium további anyagokat kérhet be a 
pályázóktól. 
A kuratórium ezután, második ülését követően, legkésőbb 2009. 
szeptember 10-ig hirdeti ki döntését. 

A pályázattal kapcsolatos bárminemű további kérdést a 
 e-mailcímen, ill. a (06-1)-356-

7444/104 melléken lehet feltenni Leposa Zsóka művészeti 
főtanácsadónak, a program szakmai koordinátorának.
Teljes pályázati kiírás: .
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XXIV. CSUTORÁS NEMZETKÖZI 
NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC TÁBOR,

A Tradíció Alapítvány, a Magyar Kórusok és 
Zenekarok Szövetsége – KÓTA, a Táborfalvi 

Közművelődési és Népzenei Egyesület 
szervezésében

Ideje: 2009. Augusztus 9-16.
Helye: Lajosmizse, Diákotthon 6050 Ceglédi 

u. 1.
Rendező: Tradíció Alapítvány, Tradíció Stúdió, 

Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület, 
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA

Támogató: Bács- Megyei Önkormányzat, Pest 
Megyei Önkormányzat, Lajosmizse Város 

Önkormányzata, Városi Művelődési Ház, Nemzeti 
Kulturális Alapprogram, Kecskeméti Élményfürdő és 
Csúszdapark, Tradíció Alapítvány, Berkoncept Kft. 

Berta Ferenc 

A tábor kínálatából: Korhatár nélkül, kezdőknek és 
haladóknak, egyéneknek, csoportoknak, népdalok és 
néptáncok, táncházak, magyar népi hangszerek tanítása, 
néprajzi filmek vetítése, kézműves foglalkozások, népi 
mesterségek, hangszerkészítés, hangszerkészítőknek 
szakmai továbbképzés, tartalmas előadások, fürdés, 
Csutorás Strandfesztivál, szórakozás… Népművészek, 
zenészek, énekesek, táncosok Erdélyből, Moldvából, 
Gyimesből, Felvidékről, Délvidékről, Palócföldről, 
finnugor rokonoktól... (Bővebb információ, filmek, fotók, 
cikkek, programok: )
A tábor  vezetője: Birinyi József népzenekutató, a KÓTA 
társelnöke, a Csutorás Együttes alapítója
Házigazda: Csutorás együttes (Táborfalva), Gajdos 
együttes (Eger), Flótás együttes (Lajosmizse)
A tábor szervezői: Sulczné dr Bükki Éva, Vörös Judit, 
Tóth Sándor
Gazdasági vezetők: Nagy Jánosné, Kékesi Attila
Előadók, szakmai irányítók: Csiszár Aladár prímás 
(Magyarpéterlaki Zenekar), Legedi László István (Moldva, 
furulya, tilinkó, kaval), Budai Ilona, Holecz Istvánné 
(Rimóc) népdalénekesek, Adler Irisz és Böde István 
(Mezőkölpényi, székelyföldi táncokat tanítanak), 
Krasnyánszki Dóra, Andre Csaba, Petres Zsuzsa 
(Gyimesközéplok) néptáncosok, Pál István 
hagyományőrző népzenész (duda, flóta, furulya, ének, 
Tereske), Kormos Erik teológus, citerás, Kovács László 
népzenész (citera, koboz, tekerőlant, furulya), Gajdos 
együttes, (Okos Tibor duda, furulya, kontra, Horváth Attila 
bőgő, Buborék István hegedű, Andrássy Ferenc cimbalom, 
tekerőlant), Szabó Adrien hegedű, Széles András, Berta 
Alexandra, Sulczné dr. Bükki Éva, Inoka Győző, Szabóné 
Nagy Annamária, Sulcz Ferenc citerások, Birinyi András, 
Bodnár Ferenc hangszerkészítők, fafaragók, Skultéti  
Jánosné szövő, fonó, Katona Mihály kosárfonó, Szemere 
Katalin, Faragó Henriett, Varga Edit, Vigh Istvánné 
kézműves tanárok, (agyagozó, nemezelő, gyöngyfűző, 
csuhéfonó, bábkészítő, batikoló, üvegfestő…), Dr. 
Gerzanics Magdolna népzenekutató, Miskolczy Mariska 
énekes, Dr. Olsvai Imre az MTA Zenetudományi Intézet 
főmunkatársa, népzenekutatók, dr. Fehér Anikó főiskolai 
tanár, Kiss Csaba, Kissné Juhász Erzsébet 
„hangulatmesterek” és még meghívott, jeles szakmai 
előadók.

A táborról és a tábort záró gáláról, a Csutorás és Tradíció 
Strandfesztiválról (aug. 14.) és Népzenei Fesztiválról (aug. 
15.) televíziós felvétel készül!!!
Részvételi díj: A tábor költsége: 19.500,- Ft/fő+ÁFA+ 
szállás, étkezés (részleteket a jelentkezési lapon). 10 főnél 
nagyobb csoport esetében a csoportvezető, szervező, 
kísérőtanár tábordíját elengedjük.
Jelentkezés: A táborra előképzettség és korhatár nélkül, 
családokkal, csoportokkal is lehet jelentkezni.

Levélben: Tradíció Stúdió, 1024 Budapest, Keleti Károly 
u. 8., Telefonon: 06-1-315-1322, 06-1-316-0592 vagy: 06-
20-9346032, Faxon: 06-1-438-0250, E-mailen: 

, Jelentkezési határidő: 2009. 
június 20. Befizetési határidő: 2009. július 10.
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Hungarikumok és helyi értékek mustrája valamint  „Két folyó közt” 
népművészeti fesztivál, Kecel, 2009. június 27.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató 
Intézete 2009. június 27-én a keceli Városi Könyvtár és Művelődési Házban rendezte meg a 
Hungarikumok és helyi értékek mustrája című kiállítását, valamint  a „Két folyó közt” népművészeti 
fesztivált.

A rendezvények fővédnöke Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke valamint 
Bányai Gábor a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke voltak.

A műsort a Keceli Asszonykórus népdalcsokra nyitotta, majd Lezsák Sándor beszélt a 
hungarikumok védelmének fontosságáról. A műsor további részében fellépett a Tisza '83 
Citerazenekar, a Kurázsi Táncegyüttes, a Hegedűs Együttes, a „Keceli Legények”, Buda Ferenc költő, 
Farkas Fanni mesemondó, a Kalocsai Hagyományőrzők valamint a Bátmonostori Tamburazenekar.
A kiállításon munkáikkal, terményeikkel részt vettek: Apró Tamás, fafaragó, Balassi Istvánné, lószőr ékszerkészítő, Barcsikné Tercsi 
Ibolya, szövő, Bedő Istvánné, csipkekészítő, Bene Ágostonné, kosárfonó, fonott üvegkészítő, Czakó Lajos fafaragó, Czár János, 
fafaragó, Csáki Ildikó, szalmafonó, Dági Zoltán méhész, Dinnyés Kálmán, méhész, Dr. Varga Ferencné hímző, Fekete Erzsébet, hímző, 
Dr. Fodor István, cukrász, Figura László, faszobrász, Fozola Kft, fegyvervésnök, Frittmann Borászat, Gedeon Zsolt, spárgakonzerv-
készítő, Gulyás József, citerakészítő, Halasi Csipkeház, Jona-Drink, Kanalas János kosárfonó, Kálmán Jánosné, üvegfonó, Kiss 
Józsefné, Kecskemét, gyöngyfűző, viseletkészítő, Kovács Mária, gyöngyfűző, Kovács László, fazekas, Madár Helga, fazekas, Kovács 
Miklós, kékfestő-készítő, Kristóf Márta, mézeskalács-készítő, Kása Ilona, gyöngyfűző, tojásfestő, Leskovszky Albertné, papírmerítő, 
Lovász Ibolya, csuhébaba-készítő, Madarasi Pálinka, Megyesi Andrea, keramikus, Nagy Mari-Vidák István, nemezkészítők, ifj. Polyák 
Imre, késes, Rendek Olga, biotermék előállító, Repáruk Dezső, tekerőlant-készítő, Romsics Lászlóné, hímző, Sebőkné Leitert Julianna, 
ládák, elmenni érte Hartára, Schneider Péterné, tulipános láda-készítő, Sebőkné Leitert Julianna, bútorfestő, Takács István, fazekas, 
Tamás Ferenc, sajtkészítő, Tarapcsik Sándor, könyvkötő, Vass János, pintér, Toma Zsolt, pintér, Vízi Jánosné, bábkészítő
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Hírek, aktualitások

Ein Stück Ungarn in der Messehalle ( Egy darab 
Magyarország a vásárcsarnokban) címmel adott hírt a helyi 
német sajtó Villingen -  Schwenningenben arról az alkalomról, ahol 
intézetünk szervezésében és kivitelezésében négy napig a Südwest-
Messe keretei között megyei értékeket: mezőgazdasági termékeket, 
kézműves munkákat, népművészeti alkotásokat mutattunk be a 
német vásárlátogatóknak. A megyei önkormányzat megbízásából a 
10 kistérségben végzett „Hungarikumok és helyi értékek” című 
programsorozaton általunk bemutatott termékekből válogattunk és 
szerveztünk egy pavilonnyi anyagból kiállítást a vására. Bács-
Kiskun megye és Schwarzwald-Baar körzet testvérkapcsolata több 
mint egy évtizedes múltra tekint vissza, s a testvérmegyei 
kapcsolatok keretében hívták meg a megyei önkormányzatot a 
kiállításra. A vásár a 82 000 lakosú város jelentős eseménye, az idén 
is közel 80 000 látogatója volt. Július 11-én csütörtökön egy nap 
alatt több mint 27 000-ren látogatták a magyar pavilont. 
Kiállításunkat megtekintette Landrat Karl Heim, Schwarzwald-Baar 
járás tanácsának vezetője, több tisztségviselője, valamint Bányai 
Gábor a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke is.
Sokan csodálták meg Kovács Miklós és családja tiszakécskei 
népművész kékfestőit, Szelesné Kása Ilona fűzött gyöngyeit és 
festett tojásait, Kovács László és Madár Helga népi kerámiáit, 
Czakó Lajos faragott dísz- és használati tárgyait, Barcsikné Tercsi 
Ibolya szövött textíliáit, Kanalas János kosarait, az uszódi viseletbe 
öltöztetett babákat, a hartai Schneider Péterné festett ládikáit, 
valamint a messze földön híres halasi csipkét. Kristóf Márta 
mézesbábos népi iparművész nemcsak kiállítási tárgyakat hozott 
magával, hanem helyben sütött mézeskaláccsal, és „írásos” 
bemutatóval is kedveskedett az érdeklődőknek. Ízlett a német 
vásárlátogatóknak a kóstolóba vitt jóféle madarasi pálinka, 
soltvadkerti Frittmann bor, a jánoshalmi akácméz, a fülöpházi 
bioméz, sokan álltak sorba a kiskőrösi Jona-Drink által gyártott 100 
%-os természetes gyümölcslé megkóstolásáért. A keceli Fresh Fruit 
Kft. gyümölcs- és zöldségfélékkel képviseltette magát. Már az első 
napon „elkóstolgatták” az általuk forgalmazott meggyet és 
cseresznyét. Sokan érdeklődtek a bátyai – kalocsai fűszerpaprika, és 
az öregcsertői házi sajtféleségek iránt is.

A sikeres kiállítás-vásár folyományaként vendéglátóink jövő évre 
szóló szóbeli meghívást adtak át Bányai Gábor úrnak a megyei 
közgyűlés elnökének. 




