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Hírlevél
„ Szeptember Végén” Petőfi SándorVers, Énekelt Vers és PrózamondóVerseny

A Petőfi Emlékbizottság BácsKiskun MegyeiÖnkormányzat, és a Magyar Versmondók Egyesületenemzetközi vers énekelt vers és prózamondó versenythirdet „Szeptember végén címmel.A meghirdető szervezetek célja, hogy a Petőfi emlékévalkalmából nagy költőnk emlékét műveivel megidézvePetőfi művészetének értékeire irányítsa a figyelmet.
A találkozó 2009. szeptember 26án lesz Kiskőrösön.
Részvételi feltételek: A vers énekelt vers ésprózamondó versenyen részt vehet minden 14. életévétbetöltött hazai és határon túl élő magyar nyelvű amatőrvers és prózamondó, illetve énekes szólista és együttes.
A versmondóknak az alábbiakból kell készülni:
I. kategória (Vers, próza) legalább három, 5 percet nem meghaladó Petőfi versvagy versrészlet, próza.Legalább kettő, Petőfi művészetét méltató, azzalkapcsolatban lévő vers, prózai mű.
II. kategória (énekelt vers) legalább egy, négy percet nem meghaladó Petőfi vershangszeres kísérettel vagy szóló énekkel előadottformábanlegalább kettő XX. századi BácsKiskun megyéhezkötődő megzenésített vers egyenként legfeljebb négypercet nem meghaladóan.
A kiíró igényt tart a megzenésített versek illetveelőadásuk előzetes zsűrizésére, ehhez az előadni kívántdarabokat lejátszható hangzóanyagon (CD, DVD,kazetta) a meghatározott pályázati határidőig apályáztató rendelkezésére kell bocsájtani.
Jelentkezési határidő: szeptember 21.
A nemzetközi döntőt az országhatáron belül megyeidöntők előzik meg, megyénként és kategóriánkéntlegfeljebb két produkció küldhető a döntőbe.
Jelentkezési lap letölthető intézetünk honlapjáról:
http: //www. bacskultura. hu, kérhető emailben(hirlevel@bacskultura. koznet. hu) vagytelefonon (76/481320).

III. Országos Kálmán Lajos Népdaléneklési Verseny
A BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatKözművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézeteidén harmadik alkalommal rendezi meg a Kálmán LajosOrszágos Népdaléneklési Veryenyt, középiskolás tanulókszámára.A verseny ideje: 2009. szeptember 19. szombat 9.00órátólA verseny helyszíne: A Kecskeméti ReformátusGimknázium DísztermeA versenyre szóló, kamara és együtteskategóriában lehetett jelentkezni, a jelentkezők száma idénis meghaladta az ötvenet.A versenyzőket idén is szakértő zsűri értékeli,melynek tagjai többek között: Dr. Olsvay Imrenépzenekutató, a zsűri elnöke és Birinyi Józsefnépzenekutató, a KÓTA társelnöke lesznek.A résztvevőknek a verseny nem csupánbemutatkozási, hanem minősülési lehetőséget is nyújt.Tavaly óta ugyanis a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarokés Népzenei Együttesek Szövetsége) arany, ezüst ésbronz kántus országos minősítését is elnyerhetik, akikvállalják a megmérettetést.A legjobbak szeptember 19én 19.00tólfelléphetnek a Kecskeméti Népzenei Találkozó gáláján azErdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központban.

Intézetünk 2009 október 1314én Tiszakécskén
szakmai értekezletet szervez a DélAlföldi Régióban
működő közművelődési intézmények szakemberei
részére .
A rendezvény fő témája a szellemi örökség védelme, a
helyi értékek feltárása, ezek fontossága a mindennapi
tapasztalatok értelmében.

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Megyei KözművelődésiIntézet, mint konzorciumvezető által tartott
„Építő közösségek BácsKiskun megyehárom kistérségének 15 településén”
című pályázatunk nyitó tájékoztató rendezvényére.
Helyszín: Kecskemét, Katona József tér 8., fszt. 7.esnagyelőadóIdőpont: 2009. október 15. 10 óra.

A pályázatról bővebben a 7. oldalon olvashatnak.

A Művelődési Központ (Kiskunmajsa, Hősök tere 6.) – mint konzorciumi taga TÁMOP 3.2.3. pályázat: „Építő közösségek BácsKiskun megye három kistérségének 15 településén” c.projektnyitó rendezvényére tisztelettel meghívja Önt 2009. október 16án 10 órára az emeletinagyterembe.
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Köhler Péter festőművész
Mindig is érdekelt, hogy mi az a látás, attitűd, ami akkéntsűrűsödik össze, hogy egyszer csak kép születik belőle.
Az adottság bennem valahol megvolt erre. Valaki előbb,más később jut el arra, hogy ezt az adottságát használja is.Magam meglehetősen gátlásos voltam; a másikat figyeltük,nem igazán volt tanári támogatás. Kivéve egy hatalmastürelmű általános iskolai tanáromat. Rossz gyerek voltam,de ehhez volt adottságom. 1617 éves korombanelolvastam a „Kőbe zárt fájdalom” című könyvet, ekkortudatosult bennem, hogy mit is akarok; boncterembemenni, tanulni az anatómiát. Azonban szobafestőnek kellettmennem, mert apám úgy akarta. Szerencsére az iskolábanvolt egy jó rajztanárom, aki második fiaként tanított ésvégigkísért, besegített a Munkácsy Önképző Körbe, aholifj. Koffán Károly főiskolai tanár volt a vezető. Közbenmár műtőssegédként kórházban dolgoztam. Így voltlehetőségem az anatómiát megtanulni. Orvosidisszertációkhoz, előadásokhoz műtéti eljárásokatrajzoltam. Később független grafikusként, majd akecskeméti Katona József Múzeumban dolgoztam. Azegészségügy és a rajz töltötte ki az életemet.Hogy az ember miért fest? Mindig van valami, amiinspirál, legutóbbi történések nyomán példáulmegfestettem a magyar demokráciát a magam módján, demegfestettem az „Amerikai békét” is. Tehát véleményezek,az elkészült képben a véleményem van benne. Gyorsanfestek, az anatómiai érdeklődésemből következően afigurális dolgok érdekelnek leginkább, azaz az ember. Harossz véleményem van róla, akkor is a figurát látomelőször. Az, hogy élő modellről festek, azt érezni kellannak, aki nézi a képet. Úgy gondolom, máshogy látom a

világot, máshogy élem meg a kalandokat. Az emberesetében különválasztom a személyt a tetteitől, és csak őtlátom, amikor festek. Az indítékai nélkül nem ítélem megaz embert. Rengeteget utaztam a világban, de mit tegyek?Leírjam vagy rajzoljam? Eleinte írtam, majd rajzoltam.Rendkívül sokat rajzolok, amikor úton vagyok.
Lehet egy képről lényegbevágóan beszélni?
Szabadegyetemek alkalmával esténként minden képetelemeztünk. Ez nem azért jó, hogy az egyiket lehúzzuk, amásikat nem, hanem azért, hogy megismerjük a képekmögött lévő más látásmódokat. Másrészt, aki nem olyanjó, ebből rengeteget tanulhat, leginkább a technikáttekintve.A belső világot, amiből a festmény született, csak én értem.Nem minden kép eladásra születik. Én mindenmunkámmal együtt tudok élni, de ezt nem várhatom elmásoktól is.
El tudja képzelni, hogy az élete során olyan nyugodt éskiteljesedett állapotba kerül, hogy nem lesz lelki szükségleta festés?
Ezt nem tudom elképzelni magamról. Nem lehet eztabbahagyni. Én nem azért festek, hogy megnyugodjak.Meg akarom mutatni az embereknek, hogy az engemkörülvevő dolgok hogyan hatnak rám.
Ösztönösen alkot?
Szeretem a megélhető dolgokat, szeretek ott lenni amodellnél, de ha olvasok, mindent azonnal képekben látok,minden más megszűnik számomra. Ha valaki nem olvas ésfest, az meglátszik a képein. Halmozni kell az élményeket,hogy legyen miből meríteni, és emellett függetlennek

maradni. Arra tanítom a gyerekeimet, hogy valami pozitívgondolattal aludjanak el, így azzal fognak másnap ébredni.Én is ezt teszem.
Évek során hogyan változott a látásmódja, merrefelészeretne haladni?
Azt, hogy merrefelé haladjak, azt soha nem tűztem kimagam elé. Minden nap próbálok új kihívást találni.Különböző technikákkal festettem, ma munkáim jelentősrésze akvarellel készül. Ezt komoly és nehéz technikánaktartom, de ezzel tudom megmutatni, amit szeretnék. Rövididőket festek, nem kínzom hetekig, hónapokig a papírt,vagy a vásznat.Nem tartom nagyra magam, éppen most falazom aházamat, az nehezebb munka. A festés számomra egyelfoglaltság, kifejezési mód. Akinek munka, az izzadjon,görcsöljön. Az olyan, mint a nyavalygós ember, akinek egyperc is hosszú. Mindig azt mondtam a gyerekeimnek, hogyutazzanak, tanuljanak, szerezzenek tapasztalatot. Amikor'82ben az NSzKba mentem, adódott egyépületrestaurálási munka. Megkérdezték, érteke hozzá.Azt feleltem, hogy igen, pedig dehogy, könyvekből néztemutána. Ez nem tudás, hanem vállalás kérdése volt. Utánamég számos köztéri szobor, épület restaurálásimunkálataiban vettem részt.
Festészetben is ilyen merész?
Nem merészség, hanem minden olyan dolgot, amit megakarok festeni, kihívásnak tekintek. Nagyon fontos, és afiataloknak is ezt tanítom: Nem úgy kell festeni valakitvagy valamit, hogy bambulsz rá. Látni kell megtanulni,maga az ecset csak kifejezési eszköz marad. A rám tettbenyomást festem meg.
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Gulyás László vásári komédiás
Ahogyan néztelek benneteket a gyulai reneszánszkavalkádon, elsőként az jutott eszembe, hogy valamiidőtlen dolgot műveltek.
Időtlen, mert a vásári komédia nagyon régről ered,másfelől a játék maga is kortalan, nem csak gyerek, defelnőtt is tud játszani. Az is nagyon régről ered, hogyhogyan csöppentem bele ebbe a játékba. Még a CirókaBábszínházban kaptam rá impulzust. Annak idején aMaskarás Együttessel 17 évvel ezelőtt sikerült abba agólyalábas csapatba bekerülni. Előtte a bábszínházban mártáncoltam, muzsikáltam. Ott értek ezek a hatások,vonzások. Előtte a néptánc jelentette a kapcsolatot az efajta népi kultúrával. Még a Nyugdíjas Házban a CsíkZenekarral táncházat vezettem. Hosszú évekig tanítottunk apárommal a Csíktáncházakban.
Ha jól értem, egyértelműen a néphagyományból nőttetekki, maga a vásári komédia is ehhez kötődik...
Ez teljesen így van, ezt amit művelünk, a comediadell'artet annak idején sem a főiskolákon, egyetemekenvégzett emberek, művészek végezték, sokkal inkább a népegyszerű fiai. Ebből a szempontból is követjük ezt ahagyományt, ebben a csapatban sincs színművészetitvégzett ember.
Hogyan alakulnak ki a műsoraitok, milyenhagyományokból tudtok meríteni?
Egyfelől leülünk és kitaláljuk, másrészről, mivel

rögtönzésen alapul az egész játék, soksok előadás alattformálódik. Megvan egy váz, amit természetesen ki kelltalálni, a többit, a trükköket, játékokat az alkalom szüli.Kemény Henriktől nagyon sokat tanultunk, vidámságot,őszinte nevettetést. Ezen kívül visszanyúltunk a tánchoz,népzenéhez, mivel élő zenével kísérjük az előadásokat.Maga a stílus középkori eredetű. Megérzés alapjánműködött. Abban a keretben, vásárban, hangulatban szüliaz élet.
Az improvizáció szükségszerű is, gondolom, hiszen aközönségből egyeseket közvetlenül is bevontok a játékba.
Ez nagyon fontos jellemzője a műfajnak. Minél jobbansikerül egyegy tekintettel, mosollyal megközelíteni azembereket, annál több szál köt össze bennünket. Ezekből a„jókedv kavicsokból” szeretjük felépíteni az „örömvárat”az előadás végére. Ezt csak úgy lehet, ha lélekben is közelkerülünk a közönséghez.
Gondolom nagyon résen kell lenni, hogy lásd, kivel mitlehet megcsinálni.
Ez az embernek veleszületett érzéke, de nagyon kellfigyelni a reakciókra. A tapasztalat az, hogy ahováelhívnak, ott az emberek jól szoktak reagálni. A közönségazért megy oda, hogy jól érezze magát. Persze mindenholakadnak emberek, akik azt mondják: nem szoktam hozzá,hogy velem természetesen viselkedjenek, nem szoktamhozzá, hogy a számítógép képernyőjéből kinyúl valaki ésmég meg is érint, én köszönöm, nem kérek ebből,távolabbról akarok nézni. Szerencsére az ilyenekbőlkevesebb van.
Beszélj az együttesről, kik a munkatársaid, hogyan jöttetekössze, merre tartotok?
Ismét a kezdeteket kell említenem. Amikor a MaskarásEgyüttesbe beléptem, az akkori nagyokkal, Rumi Lacival,Kovács Gézával, Pályi Jánossal kezdtem. Az a csapatnagyjából öt év után szétrebbent, mert nemhogy két dudás,de háromnégy még úgy sem fér egy csárdában, úgyhogykettévált a csapat, én maradtam Rumi Lacival. Így lett azország egyetlen gólyalábas csapatából kettő. Most már vantöbb is, mert megtetszett a fiataloknak, amit csinálunk.Szóval megalakítottuk a Langaléta Garabonciásokatnagyjából 12 éve, és ez a csapat azóta töretlenül dolgozikegyütt. Erre büszkék is vagyunk, mert aki egy zenekarban,együttesben dolgozik, az tudja, hogy ritka az ennyi ideigegyütt maradó csapat. Amikor Rumi Laci még aktívabbanvelünk volt akkor az ő ötletei nyomán alakultak a műsorok,utóbb az enyéim alapján. Négy olyan előadásunk van amitrepertoáron tartunk. A legutóbbi a „Betyárvirtus, avagyRózsa Sándor a közönséget ugratja”, ezzel járjuk most azországot.
Gondolom nem ez a főfoglalkozásod.
Rosszul gondolod. Ebből tartom el nem kisszámúcsaládomat, merthogy öten vagyunk a családban.Mondhatom is, hogy hál Istennek, mivel nem vagyokbelekényszerítve a taposómalomba, megmarad aszabadságom, a játék szabadsága is. Így lehet igazánszabadon játszani is, nem vagy a napi nyolc órához kötve.Sokan látnak meg fellépéseken, és adnak felkéréseket. Ezazt is jelenti, hogy nem is kell magunkat hirdetni. Nyáriidőszakban minden hétvégén vannak fellépéseink. Újabbanmár egy ilyen hétvégi napon háromnégy is akad. Nagyonfárasztó egy ilyen nap, de igyekszünk minden felkérésnekeleget tenni, egy bizonyos határon belül. Persze van, hogy
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Rosszul gondolod. Ebből tartom el nem kisszámúcsaládomat, merthogy öten vagyunk a családban.Mondhatom is, hogy hál Istennek, mivel nem vagyokbelekényszerítve a taposómalomba, megmarad aszabadságom, a játék szabadsága is. Így lehet igazánszabadon játszani is, nem vagy a napi nyolc órához kötve.Sokan látnak meg fellépéseken, és adnak felkéréseket. Ezazt is jelenti, hogy nem is kell magunkat hirdetni. Nyáriidőszakban minden hétvégén vannak fellépéseink. Újabbanmár egy ilyen hétvégi napon háromnégy is akad. Nagyonfárasztó egy ilyen nap, de igyekszünk minden felkérésnekeleget tenni, egy bizonyos határon belül. Persze van, hogy

több fellépés egy nap nem fér bele térben időben.
Hét közben mivel foglalod el magad?
Ekkor jut idő a családra, de a tánc a muzsika is kitölti anapjaimat, szervezek fesztiválokat is. Például azÓpusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba is elhívtak,hogy segítsek a rendezvényeik szervezésében,reklámozásában. Tulajdonképpen hol töményen, holkevésbé, de ez tölti ki az életemet.A polgári foglalkozásomat csak a kacagság kedvéértszoktam elmondani: állategészségügyi üzemmérnökdiplomám van. Hódmezővásárhelyen a Főiskolánvégezem. De nem igazán dolgoztam a szakmában. Az elsőa tánc volt az életemben, és csak utána jött a főiskola.
Nem unjátok meg az előadásaitokat?
Mindig lehet annyit improvizálni, hogy az érdekessé teszi.A hosszú évek óta játszott műsorok már nagyonkicsiszolódtak. Az ilyen műsorokban jön elő leginkább azimprovizáció. Az újabbak hozzák magukkal azt azizgalmat, hogy a poénokból hogyan jövünk ki. Aztgondolom, hogy letámasztjuk a gólyalábat, ha unjuk. Bárláttam még 60 éves gólyalábast is. Gondoltam rá, hogytöbb fesztivált kellene szervezni, mással foglalkozni, demindig ér valami impulzus, hogy érdemes folytatni.Mi is szeretjük és a közönség is.

Bemutatjuk
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Pályázatajánló
Színes mindennapok a teleházban 

Fotópályázat
A korábban kiírt fotópályázatra beérkezett anyagok sajnosnem értékelhetőek, így újabb fotópályázatot írunk ki ateleházak mindennapjainak bemutatása céljából. A kiírásfeltételei közül egy változik: a téma. Tehát kifejezettenkérjük, hogy a fotóból derüljön ki, hogy a felvétel egyteleházaban készült, jellegzetességei (számítógépek,oktatóterem, egyéb ICT eszközök, tábla, ügyfélszolgálat,tanácsadást, stb.) jelenjenek meg.
Teleházasok, teleházak és környezetük témáit elmesélőképeket, montázsokat vár jelen pályázati kiírása keretébena Magyar Teleház Szövetség Egyesület.Lehet, hogy olyanok is olvassák ezt a felhívást, akik nemismerik a teleház fogalmat?
A teleházak korszerű információtechnológiával felszereltközösségi internethozzáférési pontok.Leggyakrabban kistelepüléseken, városoktól távol,kisközösségekben működnek. Az internethozzáférésenkívül a helyi közösségeket is összefogó, civilszerveződésen alapuló korszerű technikát használóinformációs központok.Forrás: http: //www. telehaz. hu
Kérjük a pályázni kívánó résztvevőket, hogy a teleházasmindennapokkal, az oda betérő emberekkel, az ott zajlótársaságiközösségi élettel kapcsolatos történeteketfotózzanak, küldjenekOlyan alkotásokat várunk, ami teleházban zajlik,teleházban oldódik meg, egy teleházban bontakozik ki acselekmény, érdekes esemény, de derüljön ki aberendezésből, a szituációból, a tárgyakból, feliratokból,hogy ez egy teleház!A képek jelenítsenek meg olyan, a teleházakhoz, amozgalomhoz kötődő eseményt, témát, ami másokszámára is érdekes hasznos, emlékezetes, megérintő lehet,illetve bárkinek szolgálhat átvehető tapasztalattal, jómegoldási mintákkal.Technikai feltételek:Egy fotó lehetőleg jpg. kiterjesztésű, minimum 300 kB max. 1,5 MB. (lehet tömörítve is)Személyenként egy fotó, vagy egy, max. 3 képből állófotósorozat küldhető be.
A pályázók a levélben jelezzék, melyik képnek mi a címe.Amelyik képnek nincs címe, ott a pályázatot elbíráló zsűrijogában áll címet adni az alkotásoknak.A pályázó saját nevével, vagy művésznéven pályázhat,ettől eltérő igényeket szintén kérjük jelezni.
Pályázhat minden teleházas vagy teleházat már látottszemély, életkortól függetlenül éljen bárhol kisországunkban vagy a nagy világban. Pályázhat egyteleházas közösség is, de vezetőjüknek személy szerintmegnevezve kell benne lennie.
A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz,hogy alkotása (esetleg kicsinyítve) közlésre kerülhet ahttp://www.telehaz.hu honlapon, illetve a reménybelitámogatóink honlapján.
A pályázatra érkező anyagokból szeretnénk egy kiállítástis szervezni, egy későbbi időpontban.Kérjük, a pályázó tüntesse fel pályázata mellett a

következő adatokat:Hivatalos teljes név:Alkotói név (ha eltér az előzőtől):Lakcím irányítószámmal:A teleház címe, weboldala:Vezetékes telefonszám körzetszámmal és/vagy mobilszám:
Email cím:Honlap (amennyiben van):Beküldési határidő: 2009. szeptember 27., éjfél.Beküldési forma: kizárólag interneten keresztül.Beküldési email cím: telehazfoto@gmail. comEredményhirdetés: várhatón 2009. október, MTSZkonferencia
A pályaműveket elbírják:Illés László, Tiszadobi teleházvezető, fotósLethenyei László, fotóriporter, MTIFülöp Hajnalka, sajtóreferens
Pályadíjak:
I. díj egy digitális fényképezőgépII. helyezett: 1 db 2GBos pen drive + 10 ezer FtoskönyvutalványIII: helyezett: 5 ezer Ftos könyvutalványA díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban szükség esetén pontosítóinformáció kérhető:fulop. hajnalka@telehaz. hu,telefon: 30 / 8363033.

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!
Tisztelettel felhívjuk figyelmét, hogy a DAOP20094.1.3/D_2 Közösségi terek fejlesztése a komplex programmal kezelendőleghátrányosabb helyzetű kistérségekben 550 millió forintospályázat beadási ideje 2009. október 5  november 30között van.A konstrukció célja a helyi lakosok szabadidejének aktív,közösségben történő eltöltésének támogatása a közösségiprogramok megrendezését lehetővé tevő többfunkciós közösségiterek infrastrukturális fejlesztésével (indokolt esetben új épületépítésével).Támogatott tevékenységek: a lakosság aktív pihenését, fizikai ésszellemi rekreációját, a kreatív szabadidő eltöltését lehetővé tévőbelső közösségi terek fejlesztéséhez kapcsolódóinfrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés valamintszolgáltatásfejlesztés. Fentiek figyelembevételével támogathatóalaptevékenységek:  A pályázó tulajdonában lévő, többfunkciósközösségi terek (művelődési házak, valamint ezekkel azonosfunkciót betöltő közösségi és ifjúsági házak), intézményeképületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása,energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrásokfelhasználásával);  funkciójukat vesztett épületek hasznosítása,felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához valamint apályázati kiírás céljának megfelelően; Új intézmény létesítése,  ezesetben a pályázónak a jogerős működési engedélyt, illetve ajogerős használatbavételi engedélyt legkésőbb a projektbefejezéséig be kell nyújtania.
A beruházással érintett közösségi célú infrastruktúra fejlesztésrevonatkozó szakmai program benyújtása kötelező, amelynekelkészítésében  pályázati szándékuk esetén  intézetünk felkérésalapán közreműködik. Üdvözlettel: Imre Károly

Új programok gyermekeknek és felnőtteknek aMűvelődési Központban
Városunkban és kistérségünkben jelentős a társadalmihátrányokkal sújtott népesség száma. Nemcsak aregisztrált munkanélkülieket sorolhatjuk ide, hanem azellátórendszerből már régen kiesett, vagy munkahellyelsoha nem is rendelkező felnőttek és gyermekeik is ezt aréteget szélesítik. A 21. század a készségek és az egyénekalkalmazkodóképességének folyamatos fejlesztését kívánjameg, amit az egész életen át tartó tanulás kereteinekkialakítása biztosíthat. Ehhez erősíteni kell az oktatás és agazdaság közötti kapcsolatokat, és mindenki számárabiztosítani kell a versenyképes tudás és készségekmegszerzését. Intézményünk e készségek éskulcskompetenciák fejlesztését vállalja a TÁMOP 3.2.3.pályázati programjaiban.A gyermekeknek az alábbi szakköröket, tréningeket éstábort kínáljuk:1. "Szóban és írásban" szakkör – anyanyelvi, beszélgetősjátékok, játékos olvasásgyakorlatok, vizuálistérbeli és
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következő adatokat:Hivatalos teljes név:Alkotói név (ha eltér az előzőtől):Lakcím irányítószámmal:A teleház címe, weboldala:Vezetékes telefonszám körzetszámmal és/vagy mobilszám:
Email cím:Honlap (amennyiben van):Beküldési határidő: 2009. szeptember 27., éjfél.Beküldési forma: kizárólag interneten keresztül.Beküldési email cím: telehazfoto@gmail. comEredményhirdetés: várhatón 2009. október, MTSZkonferencia
A pályaműveket elbírják:Illés László, Tiszadobi teleházvezető, fotósLethenyei László, fotóriporter, MTIFülöp Hajnalka, sajtóreferens
Pályadíjak:
I. díj egy digitális fényképezőgépII. helyezett: 1 db 2GBos pen drive + 10 ezer FtoskönyvutalványIII: helyezett: 5 ezer Ftos könyvutalványA díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban szükség esetén pontosítóinformáció kérhető:fulop. hajnalka@telehaz. hu,telefon: 30 / 8363033.

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!
Tisztelettel felhívjuk figyelmét, hogy a DAOP20094.1.3/D_2 Közösségi terek fejlesztése a komplex programmal kezelendőleghátrányosabb helyzetű kistérségekben 550 millió forintospályázat beadási ideje 2009. október 5  november 30között van.A konstrukció célja a helyi lakosok szabadidejének aktív,közösségben történő eltöltésének támogatása a közösségiprogramok megrendezését lehetővé tevő többfunkciós közösségiterek infrastrukturális fejlesztésével (indokolt esetben új épületépítésével).Támogatott tevékenységek: a lakosság aktív pihenését, fizikai ésszellemi rekreációját, a kreatív szabadidő eltöltését lehetővé tévőbelső közösségi terek fejlesztéséhez kapcsolódóinfrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés valamintszolgáltatásfejlesztés. Fentiek figyelembevételével támogathatóalaptevékenységek:  A pályázó tulajdonában lévő, többfunkciósközösségi terek (művelődési házak, valamint ezekkel azonosfunkciót betöltő közösségi és ifjúsági házak), intézményeképületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása,energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrásokfelhasználásával);  funkciójukat vesztett épületek hasznosítása,felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához valamint apályázati kiírás céljának megfelelően; Új intézmény létesítése,  ezesetben a pályázónak a jogerős működési engedélyt, illetve ajogerős használatbavételi engedélyt legkésőbb a projektbefejezéséig be kell nyújtania.
A beruházással érintett közösségi célú infrastruktúra fejlesztésrevonatkozó szakmai program benyújtása kötelező, amelynekelkészítésében  pályázati szándékuk esetén  intézetünk felkérésalapán közreműködik. Üdvözlettel: Imre Károly

„Építő közösségek BácsKiskun megye három
kistérségének 15 településén”

Intézetünk konzorciumi partnerségben pályázatot nyújtottbe a TÁMOP 3.2.3as jelű pályázati felhívásra. Abenyújtott pályázat megközelítőleg 80 millió forintotnyert.

Programunk célja a közművelődési intézményrendszerfejlesztése, a közoktatás hatékonyságának növelése aközművelődés eszközeivel, az iskoláskorúak bevonása újtanulási formákba és a hátrányos helyzetben élő felnőttekrészvételének megteremtése az élethosszig tartó tanulásifolyamatba.A közművelődési szakemberek részére olyan képzéseketszervezünk, melyek kompetenssé teszik őket afelnőttképzés formális, nem formális és informálisalkalmainak helyi megteremtésére.A gyermekek részére képzéseket, szakköröket, táborokatvalósítsunk meg, melyek növelik képességeik felismerésétés erősítését, motivációit, az együttműködési készségeket.Emellett közvetlen cél a helyi társadalom hátrányoshelyzetű csoportjainak olyan helyzetbe juttatása, amelybenazon kompetenciái növekednek, melyek az önállóproblémamegoldást segítik, a saját sorsuk felőlitudatosságot növelik.A hátrányos helyzetben lévők életlehetőségeit segítjükinformatikai és nyelvi ismeretek nyújtásával, hozzájárulvamunkaerőpiaci integrációjukhoz. A képzéseken valórészvétel hosszabb távú eredménye a tanulási motivációnövelése, a tudás hasznosságának elismertetése. Atársadalmi beilleszkedés elősegítése, helyi aktivitásnövelése, képesség a település életében való részvételreszintén célunk, mely által a települések megtartó,gazdasági ereje növekszik.
A munka során konzorciumi partnerünk a kiskunmajsaiVárosi Művelődési Központ és a jánoshalmi HonvédKaszinó Kulturális Egyesület. A konzorciumi partnerekszékhelyén kívül az alábbi helyszíneken valósítjuk megprogramunkat:Ágasegyháza, Apostag, Baja, Fülöpháza, Kalocsa, Kecel,Kecskemét, Kerekegyháza, Kunbaracs, Lakitelek, Mélykút,Tiszakécske, Városföld

Új programok gyermekeknek és felnőtteknek aMűvelődési Központban
Városunkban és kistérségünkben jelentős a társadalmihátrányokkal sújtott népesség száma. Nemcsak aregisztrált munkanélkülieket sorolhatjuk ide, hanem azellátórendszerből már régen kiesett, vagy munkahellyelsoha nem is rendelkező felnőttek és gyermekeik is ezt aréteget szélesítik. A 21. század a készségek és az egyénekalkalmazkodóképességének folyamatos fejlesztését kívánjameg, amit az egész életen át tartó tanulás kereteinekkialakítása biztosíthat. Ehhez erősíteni kell az oktatás és agazdaság közötti kapcsolatokat, és mindenki számárabiztosítani kell a versenyképes tudás és készségekmegszerzését. Intézményünk e készségek éskulcskompetenciák fejlesztését vállalja a TÁMOP 3.2.3.pályázati programjaiban.A gyermekeknek az alábbi szakköröket, tréningeket éstábort kínáljuk:1. "Szóban és írásban" szakkör – anyanyelvi, beszélgetősjátékok, játékos olvasásgyakorlatok, vizuálistérbeli és

kinesztetikus játékok2. "Tanítsuk a gyermekeket gondolkodni mesékkel,történetekkel" szakkör  A jó mese, vagy történet,érdeklődést kelt, aktivizálja a gyerekeket, és az egyik főelőnye, hogy gondolkodásra nevel3. „Egymás között” tréning – kommunikáció és illem4. Életvezetési ismeretek tréning  a társadalmibeilleszkedési zavarokkal küzdők számára, aszemélyiségvonások megismerése és alkalmazkodásmegtanulása érdekében5. Feszültségoldó tréning  az iskolai kudarcok kezelését,oldását, a tartós frusztráció megelőzését tervezzük ezenprogramrésszel6. Tanulásmódszertan  szakkör  koncentrációs,memóriafejlesztő, agytorna, önvizsgálat, szókincsfejlesztéssegítségével.7. Helytörténeti szakkör8. Tűzzománc alkotótábora  képzőművészettelfoglalkozó fiatalok tehetséggondozó programja.
Hátrányos helyzetű felnőtteknek kínáljuk az alábbiakat:1. Német és2. Angol nyelvi társalgás3. Életvezetési ismeretek (tréning)  személyiségvonásokváltoztatása érdekében4. Stresszoldó tréning  a munkahely elvesztésénekfeldolgozását segíti5. Személyiségfejlesztő és motivációs tréning  újmunkahely sikeresebb megszerzése érdekében6. Rajzelemzés, grafológia szakkör  alapszintűíráselemzés felnőtteknek.7. Tanulásmódszertan szakkör  felkészülés a tanulásra8. Ismeretfelújítás, felzárkóztatás szakkör  esélyteremtésa tanulásra9. Grafokontroll, önfejlesztés szakkör  "változtass azírásodon, változik a személyiséged, sikeresebb leszel”10. Hagyományőrző néptánc tábor
Az általunk tervezett programok lényege, hogy a résztvevőgyerekek és felnőttek sikeresebbek legyenek a befejezésután, mint korábban voltak, tanulásuk és munkavállalásukeredményesebb legyen, problémáikat könnyebben oldjákmeg, vagy szükség esetén bátrabban forduljanaksegítségért szakemberekhez..
Várjuk az érdeklődőket.
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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
Lektorálás: Kiss Anna

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

honlap: www.bacskultura.hu

Délalföldi Regionális Gyermekés Ifjúsági Néptáncgála
A BácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiSzakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete az Örökség GyermekNépművészeti Egyesülettel együttműködve, a BácsKiskun MegyeiÖnkormányzat valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával idénis megrendezi a Délalföldi Regionális Gyermek és IfjúságiNéptáncgálát, melyre 2009. szeptember 20án délután négy órakor kerülsor Kecskeméten a Főtéri Nagyszínpadon, a Kecskeméti NépzeneiTalálkozó záró eseményeként.A gálát, mint minden évben idén is megelőzte egy válogató,amit Kiskőrösön a Petőfi Sándor Művelődési Központban tartottunkmeg 2009. március 28án szombaton.A válogatón 61 produkcióval több, mint ezer gyermekmutatkozott be. Nevezni három kategóriában  szóló, kamara éscsoport lehetett.Idén is szakmai zsűri értékelte a produkciókat, melynektagjai Csasztvan András az Örökség Gyermek NépművészetiEgyesület elnöke, Tóth Judit aranygyöngyös táncos, táncpedagógus, aGödöllő Táncegyüttes vezetője és Széphalmi Zoltán örökösaranysarkantyús táncos, a népművészet ifjú mestere voltak.
A Délalföldi Regionális Gyermek és IfjúságiNéptáncgálán a következő csoportokkal és szólistákkaltalálkozhatunk majd 2009. szeptember 20án 16.00 órátólKecskemét Főterén:

Érsekcsanádi Bazsarózsa EgyüttesDusnoki Zöldág „Aprók” CsoportjaHírös Néptánctanoda Napvirág Csoport, KecskemétKMI Kodály 5. évf., Kisbetyárok Csoport, KecskemétTátika Csoport  Hétszínvirág AMI, KalocsaLiszt Ferenc AMI Ifjúsági Csoport, KalocsaDanubia AMI  Nagybaracskai Ifjúsági CsoportLiszt Ferenc AMI Gyerökök Csoport, Kalocsa„Tökmagok Csoport” Hétszínvirág AMI, KalocsaBenke Sándor  Kothencz Gábor, Kiskun Táncegyüttes táncosai,KiskunhalasGöröm Ifjúsági Csoport, KalocsaVeseli Santovcani Ifjúsági Utánpótlás Csoport, Hercegszántó

A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési SzakmaiTanácsadó és Szolgáltató Intézet Könyvtára  Pedagógiai Szakkönyvtárés Információs Központ
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT A

KÖNYVTÁROSTANÁROK ŐSZI SZAKMAI NAPJÁRA.
A rendezvény időpontja: 2009. október 12. hétfő, 10.0015.00 óra.Helyszíne: BácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiSzakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
Előadóink:10.0011.00Dömsödy Andrea – iskolai könyvtári szakreferensOktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár ésMúzeum,a Könyvtárostanárok Egyesületének alelnökeAz előadás címe: Az OPKM és a KTE tervei, szolgáltatásai a2009/2010es tanévre
11.0012.00Schiroky Vilmos – a Biztonságos Böngészés Program vezetőjeBiztonságos Böngészés ProgramAz előadás címe: Gyermekeink védelme a káros internetes tartalmaktól
13.0014.30Vass Csaba  Főiskolai tanársegédEötvös József Főiskola, BajaAz előadás címe: Tartalommegosztás és hozzáférés lehetőségei aziskolai könyvtárban.
SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKÖNYVTÁROSTANÁR ÉS KÖNYVTÁROSKOLLÉGÁT RENDEZVÉNYÜNKRE!
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2009. október 1ig az alábbitelefonszámon vagy címen jelezze.Kiss Anna: 76/508406/104; 0630/2790104;
konyvtar@bacskultura. koznet. hu




