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A BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatKözművelődési Szakmai Tanácsadó ésSzolgáltató Intézete az Örökség GyermekNépművészeti Egyesület szakmaitámogatásával idén is megrendezi a Délalföldi Regionális Gyermek és IfjúságiNéptáncválogatót 2010. március 2021énKiskőrösön a Petőfi Sándor MűvelődésiKözpontban.Nevezni továbbra is három kategóriábanlehet: szóló ( 1 fő vagy 1 pár), kamara (3 – 5pár) ésegyüttes.A válogatón szakmai zsűri értékeli aszínpadon bemutatkozott produkciókatkonzultáció keretén belül, valamint arésztvevők minősülési lehetőséggel isélhetnek.Jelentkezési lapok igényelhetők a 76/481320as telefonszámon, az
ugyfelszolgalat@bacskultura. kozne

t. hu email címen, vagy levélben a BácsKiskun Megyei Közművelődési Intézettől(6000 Kecskemét, Katona József tér 8. ),továbbá letölthetők az intézet honlapjáról(www. bacskultura. hu).Felhívjuk a tisztelt jelentkezők figyelmét,hogy kizárólag a 2010. február 15igbeérkezett jelentkezéseket áll módunkbanelfogadni!Esetleges kérdéseikkel Kullai Anikótkereshetik a 76/481320as telefonszámonvagy az
ugyfelszolgalat@bacskultura. kozne

t. hu Email címen.

Intézetünk ismételten az „Építő közösségek BácsKiskun megye három kistérségének 15 településén” című
pályázatunk keretében szabadon igénybe vehetőKÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER I.kulturális menedzserszakképzést indít

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐADATOK1. A szakképesítés azonosító száma: 61 345 012. A szakképesítés megnevezése: Közművelődési szakember I.3.ElágazásokAzonosítószám: 61 345 01 0010 61 01 Megnevezés: Közművelődési menedzserAzonosítószám: 61 345 01 0010 61 02 Megnevezés: Kulturális menedzser4. A képzés maximális időtartama: 400 óra folytatás az utolsó oldalon...

Intézetünk évnyitó szakmai értekezletet tart Kecskeméten
2010. február 26án (pénteken) 10 órai kezdéssel a Bács

Kiskun megyében működő önkormányzatok és egyéb
szervezetek közművelődéssel foglalkozó irányítói, vezetői

és szakemberei részére.
Rendezvényünkön ismertetjük a közművelődés országos szakfelügyelete által ellenőrzöttBácsKiskun megyei települések vizsgálati javaslatai megvalósításának elősegítéséretervezett szakmai programunkat. Ezt a programunkat az OKM támogatásbólfinanszírozzuk és lehetőség van rá, hogy a fajlagos költségek meg nem emelése eseténahhoz bármely település közművelődési feladatellátó szervezte csatlakozzon. Ennekközvetett hozadéka a tevékenység jogszabályi és szakmai követelményeinekhatékonyabb ellátása.
Részletes program:10.00: Köszöntő10.10. A közművelődési szakfelügyelet által 2005 és 2009 között vizsgált településekjelentéseiben megállapított és jogszabályi alkalmazások hiányosságaira, szakmaimunka hatékonyságára tett javaslatok megvalósítására készített szakmai programismertetése.Előadó: Polyák Albert10.30 A költségvetési szervek alapításának, szervezeti és működési szabályzatainakelkészítésével kapcsolatos jogszabályi előírások, a közösségi színterek használatiszabályzataElőadó: dr. Penczné dr. Zoltán Zsuzsanna osztályvezető, DélAlföldi RegionálisÁllamigazgatási Hivatal Kecskeméti Kirendeltség Felügyeleti és Monitoring osztály11.30: Kell egy hely!  de milyen ?A Közművelődési intézmények és színterek felújításának tapasztalatai.Előadó: TalataDudás Katalin tudományos kutató, Magyar MűvelődésiIntézet és Képzőművészeti Lektorátus12.10: A BácsKiskun Megyei Közművelődési Intézet 2010. éviprogramterve, Előadó Imre Károly igazgató, Megyei Közművelődési Intézet
12.40 órakor,: kérdések, konzultációs lehetőség
Programunkat 14 óráig tervezzük.Rendezvényünk helyszíne: Megyei Közművelődési Intézet, Kecskemét, Katona Józseftér 8. földszinti előadóterem.Tisztelettel kérem, hogy rendezvényünkre jöjjön el, s a várható nagyérdeklődésre való tekintettel részvételi szándékát február 23ig intézetünkemail címére, vagy telefonon jelezze!
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Bemutatjuk

Horváth László fafaragó
Hogyan jutott el odáig, hogy fafaragó lesz, azaz nemcsupán fafaragó, hanem egyáltalán alkotó ember?
Annak idején a Szék és Kárpitosipari Vállalatnáldolgoztam, ahol volt egy fafaragó, Bíró Gyuri, aki keresteaz érdeklődő fiatalokat, tőle tanulgattam, és nagyonmegtetszett ez a szakma. Az anyagismeret, az alapok amunkámból adódóan megvoltak, csak faragni nem tudtam,és a stílusokat sem ismertem. Amikor Gyuri elment acégtől, engem neveztek ki a szakkör vezetésére. 1979benvolt az első kiállításom a Művelődési Házban,Kecskeméten. Úgy lehetett bejutni, ha zsűrizték amunkáinkat. Amikor megláttam, hogy milyen munkákkalneveztek mások, már be sem akartam menni, de nemengedtek el, ott kellett maradnom. Az öt munkámból egyetválasztottak be, és azt is nagyon leminősítették, deelmondták, hogy tehetségesnek látnak, és elhívtak egyfaragótáborba. A két hét intenzív tanulással telt, és onnantólsok évig jártam ezekbe a táborokba.Mikor a nyolcvanas évek végén a rendszerváltáskormunkanélküli lettem, úgy döntöttem, hogy a hobbimbólpróbálok ezentúl megélni. Még abban az évben résztvettem a Tavaszi Fesztiválon, a Mesterségek Ünnepén, ésmindenhol, ahol meg lehetett mutatni, és mérettetnimagamat.Ekkor már a szomszédgyereket is tanítgattam, aki ma márszintén fafaragó. Azóta is mindig úgy megyek kiállításokra,hogy bemutató faragást tartok, és ki lehet próbálni, majd aproduktumot hazavinni. Ez nagy vonzerő, és háthavalakinek annyira megtetszik, hogy folytatja.
Mit ad ez az embereknek? Nyilván nem mindenki leszfafaragó.
Kunszálláson volt egy ember, aki meglátta az első nap,ahogy faragok, megkérdezte, hogy milyen fa kell a

faragáshoz, másnap jött, hozta, két napig dolgozott rajta,és azóta is kapcsolatban vagyunk. Neki ez hobbi lett, nemhivatásszerűen foglalkozik vele, de jobbá teszi az életét,másként kezdett el gondolkodni, más szemmel nézi a fát.
Most felnőttekről beszéltünk. A gyerekeknek milyenképességüket fejleszti ez a fajta foglalatosság?
Szinte mindent. Fizikailag is megterhelő, megerősít, aszemkéz koordinációt javítja, megtanít felelősséggelbánni a szerszámmal. A gyerekek szeretik, sokszor mesélika szülők, hogy a hisztiznek, hogy menjenek vissza aszakállas bácsihoz faragni.
 Azaz az embereket vonzza ez a mesterség?
Igen. Egyre jobban vonzódnak a természetes anyagokhoz.Néha megkérnek, hogy csak hadd érintsék meg a fát, mertesetleg megvenni nem tudják, de szeretnék érezni.Természetesen megengedem.
Ezek a tárgyak mindennapi használatra is alkalmasak?
Igen. Nem kezelem őket vegyszerekkel, csakgyógyszertári paraffinolajat használok. Mi amindennapokban használjuk ezeket az eszközöket.
Kizárólag használati tárgyakat alkot?
Igen. Engem mindig arra tanítottak, hogy legyenhasználati funkciója a tárgynak, attól még lehet szép,díszített, igényes kidolgozású, de használni lehessen. Úgylátom, hogy az emberek is a használható tárgyakat keresik.Mikor elkezdtem a szakmát, mindig nagyon vigyáztam,hogy minden szabályos legyen, azért persze mindigbecsúszott egyegy „hiba” és érdekes módon pont eztválasztották az emberek. Erre mindig figyeltem, sokszormegkértem egy másik kollégát, hogy vigyázzon atermékre, kicsit arrébb álltam, és hallgatóztam, hogy mitmondanak, ezekből sokat tanultam.
Adódik a kérdés, hogy hogyan dönti el, hogy miből mitkészít?
Ez nagyon érdekes, van, amiről rögtön tudom, van, amirőlsokáig nem derül ki. A szabály az, hogy csak azt csinálom,ami megy, ami nem, azt félreteszem, és eljön annak ismajd az ideje.
Említette, hogy sokat tanult a táborokban. Milyen volt itt
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az alkotó közeg?
Különleges volt. Nem ismertük egymást, nagykorkülönbség is volt a résztvevők között. Mikor elkezdtünkdolgozni, kérdezgettük az idősebbeket, későbbmegengedték, hogy tegeződjünk, ami akkoriban nagy szóvolt. Voltak köztünk hangszerkészítők, akik elkezdtekzenélni, mi énekeltünk, a tábortüzeknél az egyik embermesét, a másik verseket mondott. Közösen főztünk,segítettünk egymásnak, és nagyon összekovácsolódtunk.Sőt a helyi, környékbeli emberek is odajöttek, még ételt,italt is hoztak nekünk sokszor. Mi pedig a településnekajánlottuk fel a munkáinkat.Érdekes volt, hogy nagyon sokáig fenn voltunk, de márnégykor sokszor talpra ugrottunk, és dolgoztunk.Mindig volt közös munka, ami szintén összekovácsolta acsapatot. A tábor végén volt értékelés, de a kritika is építővolt.
Most harminc év elteltével, vane még ebből a világbólvalami?
Sajnos már ez is elgépesedik, sablonos, nincs benne ötlet,lélektelen. Persze én is használok gépet, azzal készítem előaz alapanyagot, de a lényegi munkához kell a kéz. A gépet

nehezen tudom követni, hogy hol jár, ha kézi szerszámmalfaragok, érzem, hogy meddig mehetek.
Mennyire vannak még együtt a régi táborozók?
Már nem nagyon. Egy részük meghalt, más részük nagyonidős, sokan pedig elfoglaltak, nincs idejük táborozni járni.Nincs már meg az a hangulat, és kevesebben is vagyunk.
Hogyan lehet ezt az ősi és természetes foglalkozást úgycsinálni, hogy meg is lehessen belőle élni?
Maximum a szinten tartásig lehet eljutni. Nagyon soksegítség kell, pl. hogy nagyon nívós rendezvénytrendeznek, ami bevonzza a közönséget. Csak az a baj, hogy

az ilyen helyeken olyan helypénzt kérnek, amit nem lehetkitermelni.
A gyerekei is szeretik a fát?
Igen, szerették, érdekelte őket. Van egy kis unokám, akimásfél éves, de már nagyon érdekli a fa.
Játszótereket is készített, ha jól tudom.
Igen, amíg még nem volt ilyen szigorú uniós szabályozás,de van olyan, ami még ma is működik.
Mi a jövője ennek a szakmának?
Ha a fiatalokat rá tudnánk beszélni egy kicsit, hogy nemcsak az internet van, ha a szülők egy kis energiátfektetnének abba, hogy milyen szakkörökre járatják agyerekeket, akkor mindig lenne egykét ember, aki ezttovábbvinné. De nem vagyok elkeseredve, mert mégvagyunk egy páran, akik csináljuk, és mindig akad valaki,aki beleszerelmesedik ebbe a szakmába.
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Pályázatajánló
Az NCA Demokráciaés partnerségfejlesztési
Kollégiuma pályázatot hirdet érdekképviseleti

célú civil együttműködések támogatására, a
civil kontroll erősítésére(Pályázat kódja: NCADP10C)

Az NCA Demokráciaés partnerségfejlesztési Kollégiummegbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató NonprofitKft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti CivilAlapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (atovábbiakban: NCA tv.), a Nemzeti Civil Alapprogramrólszóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003.(X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.) és aszociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMMrendelete, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működésirendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (atovábbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm.rendelet alapján pályázatot hirdet érdekképviseleti célúcivil együttműködések támogatására, a civil kontrollerősítésének támogatására. Felhívjuk a figyelmüket, hogyjogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltakmódosulhatnak.Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató,amely letölthető a http://www.esza.hu oldalon "Pályázatiútmutató a 2010. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetekszámára" címen vagy az EPERben a "Pályázatikategóriák" nézeten, a "Megtekintés és új pályázatbeadása" gomb megnyomása után látható "Letölthetődokumentumok" fülön.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civilszervezetek társadalmi szerepvállalásának segítésétszolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területiés/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása,továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerekmegalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételekjavítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alábbrészletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre:
Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása,civil kontroll erősítése.Ágazati, esetleg általános civil összefogások, amelyekkifejezetten az állami vagy üzleti szektor adotttevékenységeinek monitorozására, civil kontrolljára, azérdekképviseleti célú civil szervezetek kooperatív(egyeztető  együttműködő) tevékenységére irányulnak.(pl.: fórumok, találkozók, közmeghallgatásokon valójelenlét megszervezése, képzések, a civil kontrollerősítésére szolgáló kerekasztaltárgyalások lebonyolítása)
Beadási határidő: 2010. április 19., 24.00 óra
A pályázattal kapcsolatban további információkat azingyenesen 9.0015.00 óra között hívható 80/204453 vagya (061) 2734250es telefonszámon, valamint azinfo@nca.hu email címen is kaphatnak.
Teljes pályázati kiírás: http://nca.hu

Az NCA Demokrácia és partnerségfejlesztési
Kollégiuma pályázatot hirdet társadalmi kohéziót

erősítő programok támogatására(Pályázat kódja: NCADP10E)
Az NCA Demokrácia és partnerségfejlesztési Kollégiumamegbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató NonprofitKft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti CivilAlapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (atovábbiakban: NCA tv.), a Nemzeti Civil Alapprogramrólszóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003.(X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.) és aszociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMMrendelete, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásműködési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdettársadalmi kohéziót erősítő programok támogatására.Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén apályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató,amely letölthető a http://www.esza.hu oldalon Pályázatiútmutató a 2010. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetekszámára címen vagy az EPERben a "Pályázati kategóriák"nézeten, a "Megtekintés és új pályázat beadása" gombmegnyomása után látható "Letölthető dokumentumok"fülön.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civilszervezetek társadalmi szerepvállalásának segítésétszolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területiés/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása,továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerekmegalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételekjavítása, különös tekintettel az alább részletesenmegfogalmazott közhasznú tevékenységekre:
Társadalmi kohéziót erősítő, a demokrácia és a társadalmiösszefogás fejlesztésére szolgáló konzorciumbanmegvalósítandó programok, amelyek hozzájárulnak azállampolgári részvétel erősítéséhez és az összetartó,befogadó társadalom létrejöttéhez. Településekenmegfogalmazott társadalmi problémák megoldása,közösségi terek létrehozásával kapcsolatos teendőkelindítása, végrehajtása, jó gyakorlatok összegyűjtése atársadalmi összefogás területein.
Beadási határidő: 2010. április 19., 24.00 óra
A pályázattal kapcsolatban további információkat azingyenesen 9.0015.00 óra között hívható 80/204453 vagya (061) 2734250es telefonszámon, valamint azinfo@nca.hu email címen is kaphatnak.
Teljes kiírás: http: //nca. hu
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok
Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, és a Debreceni

Művelődési Központ pályázatot hirdet a XV. ÉLŐ
NÉPMŰVÉSZET országos, illetve regionális NÉPMŰVÉSZETI

KIÁLLÍTÁSON való részvételre
Pályázni lehet:a tárgyalkotó népművészet, népi kismesterségek következő ágaiban:történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, népi ékszer,szőttes, nemez, faművesség (használati tárgyak, bútorok, játékok), csont és szarufaragás, kovácsmesterség, fazekasság, bőrművesség, szalma csuhé  gyékény  és vesszőfonás, mézeskalács és gyermekjáték.
A pályázaton egyéni alkotók és alkotó közösségek egyaránt résztvehetnek.Olyan alkotásokat várunk, melyek a hagyományos népművészetbőlmerítenek, de mai környezet, lakás és viseletkultúránkba

beilleszthetőek  különös tekintettel a funkcionálisan összetartozótárgyegyüttesekre (lakókörnyezet, gyermekszoba, konyha, étkező, szobaberendezése, falusi vendéglátás, öltözékek stb.). Nagyméretű alkotások(épületdíszek, településbútorok, játszóterek stb.) fotódokumentációittudjuk majd kiállítani, melyek anyagát a zsűrire már CDn kérjük.Hagyományos cserépkályhával pályázók fotódokumentációval, illetvehagyományos kézműves technológiával készült alkotóelemek(kályhaszemek, párták stb.) mellékelésével pályázhatnak.
Pályázni lehet új művekkel, a 2005 óta megrendezett országos szakágipályázatokon szerepelt alkotásokkal, valamint népi iparművészeti zsűriszámmal ellátott alkotással is, hiszen célunk az elmúlt öt évlegszínvonalasabb népi kézműves alkotásainak reprezentatívbemutatása.
A Békéscsabai Textiles pályázatra, a Kis Jankó Bori Hímzéspályázatra,valamint a Kapoli Antal Fafaragó pályázatra beérkezett és ONKrajavasolt alkotások egyenesen a pályázatról kerülnek a budapesti zsűrielé.
A pályázat lebonyolítása az eddigi gyakorlatnak megfelelően kétlépcsős(régiós, országos).Minden alkotó csak egy régióban pályázhat.
A pályázók részvételi szándékukat 2010. március 31igszíveskedjenek jelezni a mellékelt jelentkezési lapon.
A pályázat regionális lebonyolítója az ÉszakAlföldi régióban:a Debreceni Művelődési Központ (DMK) 4024 Debrecen, Kossuth u. 1.(levelezési cím: Debrecen, 4001 Pf. 419.) Tel.. 52/413939
Együttműködő partnerek a régióban, ahol be lehet adni apályamunkákat:
ARANYKAPU NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETDr. Puskásné Oláh Júlia egyesületi elnökHelyszín: 4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 33. Tel.: 42/786141email: ica. vajda@gmail. comAz alkotások átvételének időpontja: 2010. június 20.
BIHARI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETTörök Istvánné egyesületi elnökHelyszín: 4100 Berettyóújfalu, Nádor u. 5. Tel.: 544/402194email: torokne. marika@freemail. huAz alkotások átvételének időpontja: 2010. június 20.
JÁSZNAGYKUNSZOLNOK MEGYEI VERSEGHY FERENCKÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZETBukor Irén közművelődési intézetvezetőHelyszín: 5000 Szolnok, Kossuth tér u. 2. Tel.: 56/510110email: kozmuvelodes@vfmk. huAz alkotások átvételének időpontja: 2010. június 20.
A pályázati alkotásokat régiós együttműködő partnereink gyűjtik össze.Majd 2010 júniusában a Debreceni Művelődési Központban szakmaizsűri értékeli a munkákat. A zsűri által kiválasztott tárgyakat 2010.július 16. és augusztus 25. között mutatjuk be a DMK BelvárosiGalériájában.Ezt követően a régiós szakmai előzsűri által kiválogatott, illetvekiállításon bemutatott tárgyak a budapesti országos zsűri elé kerülnek.Az így kiválasztott alkotások 2010 őszén a Néprajzi Múzeumbanrendezett Élő Népművészet című kiállításon tekinthetők meg várhatóan2011. április 30ig.
Elérhetőségeink, további információk: email:
dmk@debrecenimuvkozpont. hu; honlap:
http: //www. debrecenimuvkozpont. huA pályázat régiós koordinátorai: Dr. Tar Károlyné, email:
tar. karolyne@debrecenimuvkozpont. hu ésSzőnyi Sándorné email:
szonyi. sandorne@debrecenimuvkozpont. hu

Az NCA Demokrácia és partnerségfejlesztési Kollégiuma
pályázatot hirdet civil együttműködések, és egyéb hálózati

rendszerek létrehozásának és működtetésének támogatására(Pályázat kódja: NCADP10A)
Az NCA Demokrácia és partnerségfejlesztési Kollégiumamegbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZANonprofit Kft.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L.törvény (a továbbiakban: NCA tv.), a Nemzeti Civil Alapprogramrólszóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm.rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.) és a szociális és munkaügyiminiszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásműködési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (atovábbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletalapján pályázatot hirdet civil együttműködések, és egyéb hálózatirendszerek létrehozásának és működtetésének támogatására. Felhívjuk afigyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásbanfoglaltak módosulhatnak.Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amelyletölthető a http://www.esza.hu oldalon "Pályázati útmutató a 2010. éviNCA pályázatot benyújtó szervezetek számára" címen vagy az EPERben a "Pályázati kategóriák" nézeten, a "Megtekintés és új pályázatbeadása" gomb megnyomása után látható "Letölthető dokumentumok"fülön.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmiszerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civilszervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésénekelőmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerekmegalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különöstekintettel az érdekképviseleti célú alább részletesen megfogalmazottközhasznú tevékenységekre:
A helyi és szakmai társadalom erősítése, az állampolgárikezdeményezések, cselekvések támogatásával. A területi valamint aszakmai együttműködés szervezeti kereteinek és fórumainak ösztönzése,a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formáktámogatása. A már meglévő hálózati rendszerek működésénekelősegítése, az új hálózati rendszerek kiépítésének ösztönzése (pl.:területi, ágazati együttműködések, ernyőszervezetek, hálózati rendszerekkialakítása, bővítése).
Beadási határidő: 2010. április 12., 24.00 óra
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.0015.00 óra között hívható 80/204453 vagy a (061) 2734250estelefonszámon, valamint az info@nca. hu email címen is kaphatnak.Teljes pályázati kiírás: http://nca.hu

Pályázatajánló
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Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs

Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek
működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatására(Pályázat kódja: NCACIV10C)

A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiummegbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.(ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003.évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.), a Nemzeti CivilAlapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.) és aszociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete,az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (atovábbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.),valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatothirdet civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatásoktámogatására. Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogszabályváltozásesetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amelyletölthető a http://www.esza.hu oldalon a Dokumentumokmenüpontot és a 2010es évet választva, "Pályázati útmutató a 2010.évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számára" címen, vagy azEPERben a "Pályázati kategóriák" nézeten, a "Megtekintés és újpályázat beadása" gomb megnyomása után látható "Letölthetődokumentumok" fülön.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetektársadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja acivil szervezetek működését, fejlődését segítő közhasznútevékenységek támogatása, melyek általában a civil szervezetek,illetve azok ágazatilag vagy területileg jól meghatározott köreszámára olyan multiplikátor hatású új szolgáltatásokat nyújtanak,amelyek segítik a szervezetek munkájának, működésének fejlődését.
Olyan projektek támogathatók, amelyek elsősorban a pályázó szervezet szolgáltatási portfolióját innovatív elemekkelgazdagítják (pl. egy adott probléma eredeti ötletet, megközelítéstalkalmazó kezelése; külföldről átvett, hazánkban nem vagy ritkánalkalmazott módszer adaptálása), amelyek mérhető és értékelhetőeredményekre vezetnek, eredményei a támogatási időszakon túl is fenntarthatók, elősegíti a civil szervezetek közötti, illetve azállami/önkormányzati és a forprofit szektorral történőegyüttműködést, a civil szervezetek közpolitikai szerepét erősítik, növeliktársadalmi bázisukat és elismertségüket, lakossági kapcsolataikat, helyi potenciálra építenek, a helyi erőforrások és célcsoportokbevonásával valósulnak meg.
A végzett szolgáltatásnak illeszkednie kell a pályázatban bemutatottigényekhez. A szolgáltatás nem szolgálhatja kizárólag a pályázósaját szervezetének működését, fejlődését. A szolgáltatás szervezéseterületi (mikrorégiós, kistérségi, regionális, országos) és/vagyszakmai, ágazati rendező elv alapján történhet.A tervezett szolgáltatás nem irányulhat kizárólag képzési, oktatásitevékenységre és új honlap létrehozására.A szolgáltatás nem irányulhat az adott térségben, területen mármeglévő, jelenleg is működő szolgáltatás pusztán mennyiséginövelésére vagy adatbázis készítésére.
Beadási határidő: 2010. április 14. 24.00 óra
Teljes pályázati kiírás: http: //nca. hu
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen9.0015.00 óra között hívható 80/204453 vagy a (061) 2734250es telefonszámon, valamint az info@nca.hu email címen iskaphatnak.

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs
Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek

kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására(Pályázat kódja: NCACIV10A)
A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiummegbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.(ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003.évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.), a Nemzeti CivilAlapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.) és aszociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete,az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (atovábbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.),valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatothirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésénektámogatására. Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogszabályváltozásesetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amelyletölthető a http://www.esza.hu oldalon a Segédletek,dokumentumok menüpontot és a 2010es évet választva, "Pályázatiútmutató a 2010. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetekszámára" címen, vagy az EPERben a "Pályázati kategóriák"nézeten, a "Megtekintés és új pályázat beadása" gomb megnyomásaután látható "Letölthető dokumentumok" fülön.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetektársadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja acivil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését,humánerőforrás ellátottságát, szervezetfejlesztését segítő alábbiközhasznú tevékenységek támogatása:
Oktatás, képzés, tréning szervezése, szervezetfejlesztéslebonyolítása civil szervezetek részére az alábbiakban megjelöltmodulok szükség szerinti kombinációjában:a. Elektronikus ügyvitelCivil szférához kapcsolódó elektronikus ügyviteli lehetőségek,pályázati, ill. beszámolási kötelezettségekhez kapcsolódóelektronikus rendszerek (pl. APEH, Ebev, EPER stb.)gyakorlatorientált megismertetése, amelyek elősegítik a civilszervezetek hatékonyabb és pontos ügyvitelét, átláthatóságát, ill.megfelelésüket a törvényi minimumoknak.b. Civil tréneri ismeretek, képzők képzéseCivil szervezetek fejlesztésével foglalkozó trénerek, animátorok,facilitátorok, képzésec. PályázatírásHazai és EUs pályázatok előkészítésével, elkészítésével,elszámolásával kapcsolatos ismeretek.d. Projektmenedzsment és/vagy minőségmenedzsmentCivil szervezetek projektmenedzsmentjének szervezése, projektekgenerálása, lebonyolítása, partnerség építése, konfliktuskezelés.Civil minőségmenedzsment.e. Civil jogi és pénzügyi ismeretekCivil szervezetek alapításának, működtetésének jogi és pénzügyiszabályozása.f. Civil szervezetek marketingkommunikációjaCivil szervezetek megjelenési lehetősége a nyomtatott éselektronikus sajtóban, rádióban, televízióban.g. ÉrdekérvényesítésÚj hatékony, érdekérvényesítési technikák fejlesztése, mely képesséteszi a szervezeteket arra, hogy valós társadalmi támogatottságottudjanak szerezni ügyeik mellé, képesek legyenek a tudatosításra, azérintettek bevonására, mobilizálására.h. AdományszervezésOlyan képzések megvalósulása, melyek új adományszervezésitechnikák elsajátításával segítik a független források bevonását.i. Önkéntesség fejlesztése
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Az önkéntesek bevonásának törvényi háttere, önkéntesekszervezésének technikái.
A fejlesztő tevékenységek tematikája az igényekhez igazodóanszabadon választható, de illeszkednie kell az előzetesen jelentkezőés a pályázatban bemutatott igényekhez. A fejlesztő tevékenységnem szolgálhatja kizárólag a pályázó saját szervezeténekkapacitásfejlesztését. A programokra egy civil szervezet legfeljebb 3főt delegálhat. A fejlesztő tevékenységek szervezése területi(kistérségi, regionális, országos) és/vagy szakmai, ágazati rendezőelv alapján történhet.
A Kollégium előnyben részesíti a korábban lebonyolított fejlesztőtevékenységhez kapcsolódó, arra épülő projekteket; előnyt élveznekaz előzetes igényfelméréssel indokolt pályázati ötletek, ill. azelektronikus ügyviteli modult a képzésbe építő projektek. Továbbá akollégium előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyeket sajáttananyag kifejlesztésével valósítanak meg, és amely képzésiprogramo(ka)t akkreditáltatnak is.
Beadási határidő: 2010. március 9. 24.00 óra
Teljes pályázati kiírás: http: //nca. hu
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen9.0015.00 óra között hívható 80/204453 vagy a (061) 2734250es telefonszámon, valamint az info@nca. hu email címen iskaphatnak.

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet

magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi
szervezetekkel való együttműködésének,

tapasztalatcseréjének támogatására(Pályázat kódja: NCANKB10)
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai IntegrációKollégiumának megbízásából az ESZA Társadalmi SzolgáltatóNonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti CivilAlapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban:NCA tv.), a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L.törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet(a továbbiakban: NCA Vhr.) és a szociális és munkaügyiminiszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete, azállamháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (atovábbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.),valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatothirdet magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetköziszervezetekkel való együttműködésének, tapasztalatcseréjénektámogatására. Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogszabályváltozásesetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amelyletölthető a http://www.esza.hu oldalon "Pályázati útmutató a2010. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számára" címen,vagy az EPERben a "Pályázati kategóriák" nézeten, a"Megtekintés és új pályázat beadása" gomb megnyomása utánlátható "Letölthető dokumentumok" fülön.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetektársadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázatcélja a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását ésegyüttműködését segítő alábbi közhasznú tevékenységektámogatása:
Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetköziszervezetekkel való együttműködése, tapasztalatcseréje.

A kollégium olyan projekteket támogat, amelyek túlmutatnak azegyszerű tapasztalatcserén vagy képzésen, és céljuk, hogy amagyarországi és a külföldi  vagy akár nemzetközi szervezetek konkrét szakmai civil tevékenységet végezzenekközösen, vagy ilyen projekteket készítsenek elő nagyobbforrások bevonásának céljával.Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kollégium Európánkívüli civil szervezetekkel való együttműködést csakkifejezetten indokolt esetben támogat; a magyarmagyaregyüttműködésben megvalósuló projekteket pedig csakis azNCANK10C kategóriában bírálja el.
Beadási határidő: 2010. április 7. 24.00 óra
Teljes pályázati kiírás: http: //nca. hu
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen9.0015.00 óra között hívható 80/204453 vagy a (061) 2734250es telefonszámon, valamint az info@nca. hu emailcímen is kaphatnak

Az NCA Demokráciaés partnerségfejlesztési
Kollégiuma pályázatot hirdet információs és
kommunikációs hálózatépítés, informatikai

szolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati)
tematikus honlapok létrejöttének támogatására(Pályázat kódja: NCADP10D)

Az NCA Demokrácia és partnerségfejlesztési Kollégiumamegbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.(ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.), a Nemzeti CivilAlapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.) és aszociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMMrendelete, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (atovábbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.),valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatothirdet információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikaiszolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikushonlapok létrejöttének támogatására. Felhívjuk a figyelmüket,hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltakmódosulhatnak.Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amelyletölthető a http://www.esza.hu oldalon "Pályázati útmutató a 2010.évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számára" címen vagy azEPERben a "Pályázati kategóriák" nézeten, a "Megtekintés és újpályázat beadása" gomb megnyomása után látható "Letölthetődokumentumok" fülön.
1. A pályázat céljaJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetektársadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja acivil szervezetek tartós területi és/vagy szakmaiegyüttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távúkapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükségesfeltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú,alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre:
Információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikaiszolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikushonlapok bővítésének, ill. létrejöttének támogatása. Jelen pályázatikiírás keretében olyan internetes aktivitásokat szeretnénktámogatni, melyeket több bejegyzett civil szervezetből álló csoporthoz létre és/vagy üzemeltet, ágazati vagy regionális alaponszerveződő szakemberek és/vagy egyéb meghatározott
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célcsoport(ok) részére. A fejlesztés célja lehet például egy ágazatfontos ismereteinek közvetítése, társadalmi megítélésének aformálása, hatékonyabb ágazaton belüli vagy szektorok közöttikommunikáció és érdekérvényesítés, az ágazatban rendelkezésreálló erőforrások hatékonyabb megosztása.
Beadási határidő: 2010. április 19., 24.00 óra

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen9.0015.00 óra között hívható 80/204453 vagy a (061) 2734250es telefonszámon, valamint az info@nca. hu email címen iskaphatnak.
Teljes pályázati kiírás: http: //nca. hu
A hajdúnánási Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 9.

alkalommal hirdeti meg "Aranyszalma" Országos
Szálasanyagfonó Pályázatát szalma és vessző

kategóriákban.
Pályázni lehet: Minden szalmából vagy vesszőből készült olyanhasználati tárggyal, mely a mai kor háztartásában is használható, jólfunkcionál.A pályázaton csak 2 évesnél nem régebbi alkotások vehetnek részt.Forrásanyagot használóknál kérjük tüntessék fel a származási helyet.A pályamunkák száma: maximum 5 db. Az alkotásokon fel kelltüntetni az alkotó nevét, címét, a pályázati tárgy megnevezését.A pályázati anyag NIT zsűrizésére is lehetőség van térítés ellenében(800 Ft/tárgy)Nevezési díj: 1500 FtJelentkezési határidő: 2010. május 10.A pályázat beadásának határideje: 2010. június 4.
A díjakat 2010. június 26án megrendezésre kerülő kiállításmegnyitón adjuk át.
Díjak kategóriánként:I. díj: bruttó 40 000 FtII. díj: bruttó 30 000 FtIII. díj: bruttó: 20 000 Ft
A díjazott, valamint a kiállításra kerülő alkotásokat zsűri válogatja ki,a díjak mértékén  a beérkezett anyag színvonalától függően változtathat, átcsoportosíthat.
Jelentkezés és további információ: Kéky Lajos Városi MűvelődésiKözpont, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. Tel.: 52/382400,
nanasvmk@nanaskabel. hu

Pályázati felhívás
„A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE”cím elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztönözni kívánjaa fiatalok népművészeti előadói, tudományos ésalkotótevékenységét; a magyar nemzeti és amagyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását,továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintettszakmai szervezetekkel és állami intézményekkelegyetértésben minden évben pályázatot ír ki a„Népművészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére. Azelismeréseket a többször módosított 3/1999. (II. 24.), azoktatási és kulturális miniszter által adományozhatóművészeti és egyéb díjakról szóló NKÖM rendelet 16.§(14.) pontjai alapján az augusztus 20i ünnepségek soránnyújtják át az arra érdemes pályázóknak.
Pályázati feltételek a 2010. évben

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:I. Előadóművészet: hangszeres népzene, népdal, néptánc,népmese
II. Tárgyi alkotóművészet:: fazekas, faragó (kéreg, szaru,csont, fa, bútor), gyermekjátékkészítő, kovács, népibútorműves, népi ékszer – készítő (fém, gyöngy, lószőr),szűcs, bőrműves, rézműves, szalma, gyékény, csuhé ésvesszőfonó, tojásfestő, mézeskalácskészítő, textilhímző,szövő (gyapjú, vászon), nemez, viselet,paszománykészítő, csipkekészítő, kékfestő, népművészetiforma és motívumkincset hordozó, nagyméretű tárgyak,köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák,építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője, a népihangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinekmegfelelő, hangszerek, hangkeltő eszközök készítője
Pályázati követelmények
I. Általános feltételekA részvétel alapfeltétele – a 3/1999. (II. 24.) NKÖMrendelet 16.§ (14.) pontjainak értelmében – mindenkategóriában a 15 és 35 év közötti életkor, az írásbanbenyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldalterjedelmű dolgozat.Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása,mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmaieredményei, jövőbeni tervei, célkitűzései.)
A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot.Ennek témája lehet:előadóművészeti kategóriában a pályázó által választotttájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egybizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzésestb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatosgyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi ésarchívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhozfűződő személyes élményeit is.
Tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általamegismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti,technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az eztbizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése,szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztásátis!
A dolgozatokat legalább 10 oldal (13as betűnagyság, 1,5es sortávolság / 10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt /nyomtatott, fűzött formában, két példányban kérjükbenyújtani. Kérjük, akinek módjában áll, elektronikusváltozatot is küldjön be a Hagyományok Háza illetékesmunkatársának. Az ehhez szükséges információk ahttp://www.hagyomanyokhaza.hu/hh/palyazatok/ címentalálhatók. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el,ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap.Előadóművészeti kategóriában a megfelelő színvonalúdolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlatibemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetőséget biztosítunka korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére.)
II. Speciális feltételek
Gyakorlati megmérettetés:ELŐADÓMŰVÉSZETI kategórián belül:
HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL esetében apályázó az öt nagy népzenei dialektusból (dunántúli,felsőmagyarországi, nagyalföldi, erdélyi, moldvai  ld.
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Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv 38. oldal) háromkülönböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebbterületen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerő, koboz,tambura stb. – a dialektusok szerinti jártasságszámonkérését természetesen az adott hangszereksajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A hárombólkét (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönségelőtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike aleadott dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másikat azsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt kétdialektusból.
Szólistaként énekesek és a következő hangszeresekindulhatnak: hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős,tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételűhangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt apályázaton. (Természetesen erre az előbb felsorolthangszereseknek is lehetőségük van, amennyiben nemkívánnak szólistaként indulni.)A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, azénekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséretnélküli legyen.
NÉPTÁNC kategóriában pályázni egyénileg, illetvepárban lehet. /Az erre vonatkozó szándékot egyértelműenkell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázókkülönkülön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatotadjanak be!/ A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai,tiszai, erdélyi – ld. Martin György: Magyar tánctípusok éstáncdialektusok 2027., 56130. oldal) egyegy általaválasztott tájegységének jellemző tánctípusaival készüljön.Ezekből két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kellközönség előtt, előadásszerűen, a tájegységnek megfelelőviseletben bemutatnia. Az első műsorszám a leadottdolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsűriválasztja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból.(Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységijártasságának felmérését szolgálja.)
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt  három(egyenként kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebbőlegy értelemszerűen a dolgozat témájához kapcsolódólegyen, a másik kettő lehet két különböző dialektusbólszármazó magyar, és / vagy anyaországi. A dialektusbeosztást természetesen az adott táncanyagnakmegfelelően kell értelmezni. A három műsorszámból kettőtkell közönség előtt, előadásszerűen (táncosoknak atájegységnek megfelelő viseletben) bemutatniuk. Az egyika dolgozata témájául választott nemzetiségi anyag, amásikat a zsűri jelöli ki a helyszínen. (A határon túlimagyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakrais érvényes feltételek vonatkoznak.)Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) ahelyszínen biztosítunk, a különleges igényeket kérjükkülön, előre jelezni!
NÉPMESE kategóriában a pályázónak két szöveget kell –a hagyományos magyar mesemondás stílusában,választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően– közönség előtt elmondania (lásd: Raffai Judit: A magyarmesemondás hagyománya). Az egyik a leadottdolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűria helyszínen választja ki a pályázó által benyújtottrepertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondóialkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon anépmese különböző, fontosabb műfajaiból egyegyszöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese,állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi

Lexikon III. 739.)"
A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában apályázónak választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagyegy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie, kivétel ez alóla tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázatianyagot kell beadnia.Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői apályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumúfényképeket küldjenek be. Bútorkészítők – amennyibenlehetőségük van a beszállításra – teljes bútoregyüttesselpályázzanak. Ha ez nem megoldható, akkor a szemléletesA/4 –es fényképek mellett két reprezentatív tárgyatbeküldeni szíveskedjenek. Az alkotók önálló tervezéssel, anépi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy aztfelhasználó tárgyakkal pályázhatnak.Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér akiírástól, a pályázati anyagot a zsűri elutasíthatja azértékelésen.A beadott tárgyakból a zsűri értékelése alapján kiállításkerül megrendezésre augusztus közepén. A beadott tárgyakvisszaadására amennyiben kiállításra kerültek csak akiállítás bontását követően kerülhet sor.
III./ A pályázatok benyújtásaA pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot,tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2010.április 19ig beérkezően kell eljuttatni a HagyományokHáza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére(1011 Budapest, Corvin tér 8.) postai úton, vagyszemélyesen (munkanapokon HCs: 916, P: 914 óraközött). Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adataittartalmazó pályázati adatlapot is (amely letölthetőformátumban megtalálható a www. hagyomanyokhaza. huhonlapon).
IV./ A pályázatok értékeléseA tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése(konzultáció a zsűrivel) május közepénvégén várható. Azértékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesítia pályázókat.Az előadóművészeti kategóriában a színpadi megmérettetésvalamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsorkeretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetettértékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos– várhatóan május végi – időpontjáról a HagyományokHáza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekrekészséggel válaszolnak a Hagyományok HázaNépművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a2256086–os (népzene, néptánc), a 2256053as (népmese)illetve a 2256065os (kézművesség) telefonszámon,munkanapokon (HCs: 916, P: 914 óra között).

Pályázatajánló



Hírlevél
A BácsKiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

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

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

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

honlap: www.bacskultura.hu

5. Elmélet aránya: 60% 240 óra; Gyakorlat aránya: 40% 160 óra
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség/Feltételek:/a képzésre a kulturális intézmények felsőfokú végzettséggelrendelkező szakemberei jelentkezhetnek:a képzésbe bevonni kívánt személy közalkalmazott, és/vagy olyankulturális intézmény, szervezet alkalmazásában áll, amely intézmény(vagy fenntartója) vállalja, hogy az adott személyt a projekt végétőlszámított legalább 1 évig alkalmazza.Szakmai előképzettség: nincsPályaalkalmassági követelmények: nem szükségesekSzakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesekEgészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
2. A 61 345 01 0010 61 02 azonosító számú, Kulturális menedzsermegnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója,megnevezése:
154406: Kulturális tartalmak közvetítése154506: A helyi közművelődési élet szervezése, fejlesztése154806: A kulturális rendszerek közötti kapcsolatok szervezése
További szolgáltatások: A résztvevők részére az alábbi szolgáltatásokállnak rendelkezésre: előzetes tudásszint felmérése és beszámításánaklehetősége, illetve képzési szükségletek felmérése és képzésitanácsadásA tervezett képzési idő: 400 óra, melyből 160 óra szakmai gyakorlatotkell teljesítenie a résztvevőnek.A képzés módszerei: Csoportos képzés, melyre heti egy alkalommalkerül sor. Maximum létszám: 12 fő
A képzés helyszíne: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4es teremKépzés kezdési időpontja: 2010. március 09. kedd, 9.00óraBefejezés várható időpontja: 2011. februárA képzés díja: A képzés INGYENES (TAMOP –3.2.308/220090053sz. pályázatból finanszírozva) Ft) További tájékoztatást illetvejelentkezési lapot az ügyfélszolgálaton kérhet Haskó Renáta tanácsostólaz alábbi címen.BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatKözművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete6000 Kecskemét, Katona József tér 8. Tel./fax: 76/481320;
www. bacskultura. huEmail:intezet@bacskultura. koznet. hu,
tanfolyam@bacskultura. koznet. huÜgyfélszolgálat: Katona József tér 8; I. emelet 10es szobaNyilvántartási szám: 006462009, akkreditációs lajstromszám: AL1350

...folytatás az első oldalról IntézetünkKÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. közösségfejlesztőráépülés szakképzést indít
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐADATOK1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00 002. A szakképesítés megnevezése: Közművelődési szakember II.3. Ráépülés Azonosítószám: 52 345 02 0001 54 01 Megnevezés:Közösségfejlesztő
Szakképesítés/Ráépülés megnevezése, ÓraszámKözművelődési szakember II.: 360Közösségfejlesztő : 300
III. Közművelődési szakember II.
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:Iskolai előképzettség: érettségi vizsga,Szakmai előképzettség: nincs; Pályaalkalmassági követelmények: nemszükségesek, Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek,Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
2. A 52 345 02 0000 00 azonosító számú, Közművelődési szakember II.megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
Azonosító: megnevezés157606: A kulturális kapcsolatok és az identitás fejlesztése157706: Kulturális rendezvényszervezés157806: A közművelődési kommunikáció
Elmélet aránya: 40% 144 óra; Gyakorlat aránya: 60% 216 óra
IV. KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐA képzés megkezdésének szükséges feltételei:Szakmai előképzettség: 52 345 02 0000 00 00 Közművelődési szakemberII.Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek, Szakmaialkalmassági követelmények: nem szükségesek, Egészségügyialkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Az 52 345 02 0001 54 01 azonosító számú, Közösségfejlesztőmegnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainakazonosítója: 252206, megnevezése: közösségfejlesztésElmélet aránya: 40% 120 óra; Gyakorlat aránya: 60% 180 óra
További szolgáltatások: A résztvevők részére az alábbi szolgáltatásokállnak rendelkezésre: előzetes tudásszint felmérése és beszámításánaklehetősége, illetve képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
A tervezett össz.képzési idő: 660 óra, melyből 396 óra szakmaigyakorlatot kell teljesítenie a résztvevőnek.
A képzés módszerei: Csoportos képzés, melyre heti egy alkalommalkerül sor. Maximális létszám: 15 fő
A képzés helyszíne: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4esterem
Képzés kezdési időpontja: 2010. március 16. kedd 9.00hBefejezés várható időpontja: 2011. április
A képzés díja: A képzés díja: 210.000.Ft + vizsgadíj. Részletfizetésrevan lehetőség. További tájékoztatást illetve jelentkezési lapot azügyfélszolgálaton kérhet Haskó Renáta tanácsostól.

Hírek, aktualitások




