
Ingyenes képzés Intézetünkben –weblap és kiadványtervezés
Akkreditált Esegítő közösségi animátor tanfolyamunk„Közösségi nyilvánosság szabad eszközei; közösségikiadványok megjelentetése – szükségeskiadványszerkesztői, grafikai, webes publikálási ismeretek” című modulját kínáljuk ingyenesen azon közművelődésiszakemberek számára, akik még nem vettek részt az „Építőközösségek BácsKiskun Megye 15 településén” címűTÁMOP 3.2.3as konstrukció által finanszírozott képzésiprogramon.
Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézményekszakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények,civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátógazdasági szervezetek közművelődéssel,közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai,önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai.
A továbbképzési program moduljának célja: az aztelvégzett közművelődési szakemberek képesek legyenekintézményi honlap alapszintű kialakítására önállóüzemeltetésére, karbantartására, valamint intézményikiadványok, szórólapok tervezésére és szerkesztésére.A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:középfokú iskolai végzettség, ECDL Start tanfolyammalegyenértékű tudás (bemeneti szintfelmérés alapján, különhangsúlyt fektetve a fájlkezelés, fájltípusok ismeretére).
A továbbképzési program képzési idejének összesóraszáma: 40 óra (30 óra elmélet és gyakorlat, 10 órakonzultáció)
A továbbképzési program moduljának szakmai ésvizsgakövetelményei: A tanfolyamot sikeresen elvégzettképes legyen intézményi honlap tervezésére ésmegvalósítására, alapszintű kiadványok tervezésére,megvalósítására. A modul záródolgozata egy konkréthonlap tervezése és megvalósítása.
További információ:76/481320, hirlevel@bacskultura. hu
Nyilvántartási szám: 006462009programakkreditációs szám: PLB0255
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A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél
„ Szeptember Végén” Petőfi Sándorvers, énekelt vers és prózamondóverseny

A BácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiSzakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, és aMagyar Versmondók Egyesülete nemzetközi versénekelt vers és prózamondó versenyt hirdet„Szeptember végén címmel.A meghirdető szervezetek célja, hogy a Petőfi emlékévalkalmából nagy költőnk emlékét műveivel megidézvePetőfi művészetének értékeire irányítsa a figyelmet.
A találkozó 2010. szeptember 24én lesz Kiskőrösön,14 órától a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban.
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 kellett készülni:
I. kategória (vers, próza)Legalább kettő, 5 percet nem meghaladó Petőfi versvagy versrészlet, próza.Legalább egy vers, prózai mű BácsKiskun Megyéhezkötődő alkotótól.
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.

További információ: 76/481320,
hirlevel@bacskultura. hu

http: //bacskultura. hu/szeptembervegen
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Gerencsér László, Ifj. Gerencsér Lászlókovácsmesterek
Számos mesteremberrel beszélgettem már a megyében, de eddig nemakadt egy sem, akinek a fia is az apa foglalkozását űzte volna.
Gerencsér László: A fiatalok érdeklődése meglehetősen eltér aszüleikétől, azonban a kovácsmesterség, a tűz varázsa mindig isvonzó volt.
20 éve vagy benne a szakmában, gondolom ezzel nőttél fel.
Ifj. Gerencsér László: Valójában a lovak között és a kovácsüllő,kovácstűz mellett nőttem fel, mert a szakma akkor még döntően alópatkolásról szólt. Adott volt, hogy ezt folytassam, illetve együttdolgozzunk.
GL.: Már 8 éves korában kardot készített azokkal a szerszámokkal,amikkel én is dolgoztam. Meglehetősen hamar elkezdett önállóandolgozni. Korlátokat készített pántolással, szegecseléssel, mivel minem hegesztünk. Hamar összejött annyi munka, hogy kiérdemelte aNépi Iparművész címet. Én 1969ben kezdtem önállóan kisiparoskéntdolgozni, és már akkor képes voltam önálló zsűrizhető munkákatkészíteni, a munkadarabok minden részét kovácsolással készítettem. Aműhelyben nagyon sokféle, sokrétű munkát végzünk és nagyon jólmegtanulunk az üllőn kovácsolni.
Az ezekhez szükséges tudás átadásának módja ezek szerint személyes,kevésbé formalizált tanulási módszerrel lehetséges?
GL: Alapvetően a mesterektől lehet megtanulni a fogásokat. Amikorén kezdtem, még 1618 kovács tanuló volt a mester keze alatt. Magamis szívesen vállalnám, hogy az érdeklődőket megtanítom azalapműveletekre. A mai fiatalok számára nem túl komfortos mesterséga miénk, hiszen a műhelyben, ha dolgozunk nagy a forróság. Volt is

egy főiskolás tanítványom, de nem sokáig bírta a tanulást.
Mi volt az a varázs, ami téged arra vitt, hogy ezzel foglalkozzál?
IGL.: Nyilván az, hogy itt nőttem fel nagyban befolyásolt, de ezen túl,amikor építkeztem, saját magam számára, vagy ismerősöknek éncsináltam az ágyat, csillárokat, és sok apró szükséges dolgot. A menetközbeni sikerélmény az, ami meghozza igazán az ember kedvét. Ezentúl az is meghatározó, hogy kétszer ugyanolyan darabot nemkészítünk, nagyon változatos és éppen ezért érdekes a munka. Elrepüla munkával töltött idő. Nekünk ez a hobbink is.
GL.: Nagy élmény volt, hogy amikor '78ban Muity Ferenc, BárdosGyörgy, Fülöp Sándor megnyerte az első itthon rendezettvilágbajnokságot, abban nekünk is részünk volt. A legjobb lovukat azállatorvos nem engedte részt venni a versenyen, mert a patájatönkrement. Mondtam Ferinek, hogy olyan patkót teszek a lóra, amiegy szöggel van felszögelve. Egyfajta acél papucsot készítettem aversenyre.A lényeg az, hogy egyformát soha nem készítünk semmiből és aszakma szeretete tart minket a pályán. Régebben ez könnyebb volt,szinte minden sarkon volt kovácsműhely és mindenki megélt aszakmájából. Amikor az utakat lezárták a lovaskocsik elől, akkorkezdtünk el díszmunkával foglalkozni.
A lovaskocsik eltűnésével hogyan alakult át a szakma, a piac?
GL: Úgy, hogy a kereskedők, multicégek előre gyártott elemeketimportálnak, amiknek semmi köze a kovácsmunkához – kapukat,korlátokat, kerítéseket. Ezzel lényegében megtévesztik a vevőt,esztergált, illetve csőből készült elemeket tartalmaznak kovácsoltvashelyett. Mindazonáltal készítünk díjhajtó kocsikat. Egy Eszterházykocsival 1999ban a „Lovassport a mai magyar népművészetben”című pályázaton első díjat nyertünk.
IGL: Egészen más igényességgel dolgozunk. Volt egy megrendelésünkpéldául egy budapesti középület kilincsére. Három darabotkészítettünk, egyet meghagytunk mintadarabnak. Ennek csak afogantyúja két hétig készült. Ennek a fogása olyan, hogy nem akad,nem balesetveszélyes, megfelel mindenféle előírásnak.
GL: Ahogyan máshol is a tömegtermékek sok helyütt kiszorítják amestermunkákat.
Gondolom a laikusok sokszor nem is tudják megkülönböztetni akettőt.
GL: Sokszor hívnak fel, hogy nézzünk meg egyegy áruházban ilyentömegterméket. Rendszerint az a tapasztalatunk, hogy ezekminőségben messze elmaradnak a mestermunkáktól. Gyakran olyanvékony anyagból készül egyegy kerítés, ami pár év alatt tönkremegy.Ha megnézünk egyegy kovácsoltvas kerítést nem egy közülük 150éves is megvan, és biztonságos.



Gerencsér László
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Ifj. Gerencsér László
19841988ig Gépipari Szakközépiskolát végzett. Akovácsmesterséggel édesapja mellett foglalkozik.Számos zsűrizett kovácsoltvas munkával rendelkezik.A Lósport a Mai Magyar Népművészetben kiállítás éspályázat első és különdíjának nyertese édesapjávalegyütt.
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IGL: Mivel divat is az ilyen kerítés a tömegtermelők száma nagyonnagy. El fognak tűnni a piacról előbbutóbb, ahogyan az egykordivatos esztergált kerítés is eltűnt. Ezen felül a mi megrendelőink sohanem fognak máshol találkozni a elkészített termékkel otthonukonkívül, mivel elhivatottságból sem készítünk két azonosat.
Népi iparművészek mind a ketten. A motívumokat, mintákat hogyansikerült autentikusan megtalálni?
GL: Útjaink, kirándulásaink során mindig kerestem a kovácsoltvastárgyakat, a kovácsműhelyeket szag alapján is megtalálni. Nagyon sokmotívumot lehetett így megtalálni. A lényeg azonban az, hogy ezeketel is kell tudni készíteni.
IGL: Látszik a munkákon, az anyagvastagságon, hogy hidegen,présgéppel ezeket nem lehet elkészíteni, valamint a figyelmes szemlélőészreveheti a kézimunka egyenetlenségeit.
Léteznek kifejezetten magyar motívumok?
GL: Nem nagyon. Amikor a tanulók felszabadultak rendszerintNyugatEurópába mentek tanulni, ezt az itthoni munkavállalásnálszámon is tartották. Ezért Európában többékevésbé azonosmotívumok találhatók.
Mi a szakma jövője?
GL: Kevés szakember van, egyre kevesebben leszünk, de ez azt isjelenti, hogy ezért a megélhetés is talán könnyebb lesz. Formálisképzés sincsen. Az új tárgyak iránt kisebb az érdeklődés, inkább ajavítás az, amire szükség van.
Megőrizve a lényeget, de igazodva a kor igényeihez, élhet tovább ez amesterség?
IGL: Amire még piac mutatkozik az a funkcionális, egyszerűmegvalósítású munkák, melyeket modernnek lehetne nevezni, azonbanezek a mesterségünk előzményére, román kori, vagy avar stílusramutatnak vissza. Meglehetősen kötött dolog, óvatosan kell vele bánni,mert ahogyan egy lakás stílusát feldobhatja, olyan könnyen lehetdisszonáns is.
Hogyan maradhat fenn ez a szakma, hiszen általános tapasztalat,hogy a hagyományos kézművesség hazánkban önállóan nem áll meg alábán?
GL: Alapvetően szükség volna a szakma támogatására, hogyfennmaradhasson, pályázatok kellenek. Mi is pályáztunk már számosalkalommal, de sikertelenül. Meg kellene őrizni, hiszen egyedi éspótolhatatlan.
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Pályázatajánló
Pályázati felhívás  a HagyományokÍzek
Régiók (HÍR) védjegy használati jogának

elnyerésére
A pályázat célja:A HÍR védjegy használati jogának elnyerésével ahagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeink ésélelmiszereink ismertségének növelése, az ilyentermékeket gyártók piaci lehetőségeinek bővítése, valaminta HagyományokÍzekRégiók gyűjtemény hasznosítása ésbővítése.Előzmények:A HagyományokÍzekRégiók (HÍR) program a NyugatEurópában  francia kezdeményezésre  a 90es évekbenfutó Euroterroirs (Európa Vidékei) program hazaiadaptációja, mely a Földművelésügyi és VidékfejlesztésiMinisztérium (FVM) kezdeményezésével 1998ban indultel. A program eredményeként létrejött Magyarországhagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeinek ésélelmiszereinek gyűjteménye (a továbbiakban: HÍRgyűjtemény) abból a célból, hogy e speciális termékekgazdasági hasznosítása lehetővé váljon.A 2000. december 31én lezárt HÍR gyűjteményben 300jellegzetesen magyar, illetve különleges regionálisélelmiszeripari termék (zöldségek, gyümölcsök, húsiparitermékek; sütőipari termékek; italok, tejtermékek,édesipari, cukrászati, és malomipari termékek, fűszerek ésszáraztészták), illetve növény és állatfajta szakmaitörténeti leírása található.A HÍR gyűjtemény nyomtatott formában és elektronikusanis kiadásra került, tartalma az Agrármarketing Centrum(AMC) honlapjáról (http://www.amc.hu) letölthető.A 2009. év folyamán kezdetét vette a HÍR gyűjteményaktualizálását, illetve bővítését célzó hasznosítási program,amelynek működtetője az FVM megbízásából az AMC. Eprogram keretében ismét meghirdetésre kerül a HÍRvédjegy használati jogának elnyerésére irányuló pályázatifelhívás.A pályázat beadására jogosultak:Olyan termelők, előállítók vagy olyan termelőicsoportosulások (közösségek, civil szervezetek, szakmaiérdekképviseletek stb.), amelyeknek tagjai a HÍRgyűjteményben szereplő vagy a HÍR gyűjteménykövetelményrendszerének megfelelő hagyományos éstájjellegű mezőgazdasági terméket vagy élelmiszertállítanak elő. Nem terjed ki a pályázat az élőállatokra,borokra, ásványvizekre és az ételreceptekre.Pályázat beadása az alábbiak szerint lehetséges:Pályázat a HÍR gyűjteményben szereplő termékek esetében I. típusú pályázat:Feltétel: a termék szerepel a HÍR gyűjteményben és az ottmeghatározott termékleírás alapján kerül előállításra.Pályázat a HÍR gyűjteményben nem szereplő termékekesetében  II. típusú pályázat:Feltétel: a termék nem szerepel a HÍR gyűjteményben, demegfelel az alábbi követelményrendszernek:1. dokumentált történelmi múlt, legalább kétgenerációs (50éves) ismertség2. hagyományos előállítási mód3. adott tájegységhez (település, régió stb.) kötődés4. előállításának legalább egy eleme helyi, speciálistudáson alapul5. ismertség (legalább az előállítási körzetben)6. az előállítás és forgalmazás megléte.A pályázat a következő termékcsoportokra terjed ki:a) Gabonafélék, malomipari termékek

b) Termesztett, friss vagy feldolgozott gyümölcsc) Termesztett, friss vagy feldolgozott zöldségd) Húsok, húskészítmények, tojáse) Fűszernövények, ízesítőkf) Halászati termékekg) Olajok és zsírokh) Tejtermékeki) Sütőipari termékekj) Édesipari termékekk) Száraztésztákl) Cukrászati termékekm) Italok (borokat, ásványvizeket kivéve)n) Egyebek (pl. méz)A pályázatnak mindkét típusú pályázat esetében akövetkezőket kell tartalmaznia: a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képező jelentkezésilapot; a pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képező mintaalapján elkészített termékleírást; a terméket több oldalról bemutató, A5 méretű, színesfotókat.A jelentkezési lap, a termékleírás minta, valamint egykorábbi sikeres pályázat termékleírása az AgrármarketingCentrum honlapjáról (http://www.amc.hu) letölthető.A pályázati dokumentumok számítógéppel töltendők ki.A pályázat elbírálásának módja:A pályázatokat szakmai Bíráló Bizottság vizsgálja meg ésbírálja el, összevetve azokat a HÍR gyűjteménybenszereplő termékleírásokkal, illetve a HÍR gyűjteménykövetelményrendszerével. A termékek érzékszervibírálatához a pályázó  az AMC által megjelölt időpontbanés helyszínen  mintát köteles biztosítani.Az eredményes pályázó a pályázati felhívásnak megfelelőtermék(ek) esetében jogosulttá válik a HÍR védjegynek azáltala előállított terméken, annak csomagolásán, illetve akapcsolódó reklámanyagokon való feltüntetésére. Az AMCmindenkori költségvetése függvényében közösségimarketing programja keretében szerveződő HÍRkiállítások, rendezvények alkalmával kiemelt helyetbiztosít a védjegyhasználati jogot elnyert termelőknek,előállítóknak és csoportosulásoknak termékeikbemutatására, bizonyos esetekben árusítására. Továbbá azélelmiszerforgalmazókkal közösen értékesítésösztönzőakciókat szervez a HÍR védjegyes termékeknek afogyasztók minél szélesebb körével való megismertetésére.A nyertes pályázókkal az AMC mint az FVM általengedélyezett védjegyhasználó, védjegyhasználatiszerződést köt, amely tartalmazza a HÍR védjegyhasználatával kapcsolatos jogosultságokat éskötelezettségeket. A védjegyhasználati szerződés rögzíti,hogy a Védjegyhasználó a HÍR védjegyet díjmentesenhasználhatja.A pályázatok benyújtásának helye: AgrármarketingCentrumLevélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.A pályázatok benyújtásának határideje: 2010.október 31.A pályázati felhívásban foglaltaknak nem megfelelő és ahatáridőn túl benyújtott pályázatokat az AMC elutasítja.A pályázatok benyújtásának módja:A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példánybankérjük benyújtani, valamint a postai feladást követő naponelektronikus formában (valamennyi dokumentumot Wordformátumban, a képeket jpg formátumban) kérjük a
gabriella_kutasy@amc. hu emailcímremegküldeni. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon apályázati kiírás típusát fel kell tüntetni.
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Pályázatajánló
A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI

KOLLÉGIUM FOLYÓIRATPÁLYÁZATI
FELHÍVÁSAA Közművelődési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet atárgykörébe tartozó 2011. január 1.2011. december 31.között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratokmegjelentetésére.A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. éviköltségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz.melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást.A finanszírozás módja: vegyes finanszírozásAltéma kódszáma: 2001A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyarnyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosavagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő  felelős szerkesztő ellenjegyzésével.Tervezett keretösszeg: 25 millió forint.I. Hagyományos folyóiratokA pályázónak csatolnia kell: a lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesítettmagyar fordítását (amennyiben a 2010. évre nem volt NKAáltal támogatott folyóiratpályázata), az utolsó megjelent lapszámot, új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezettlap céljainak, megjelenési ütemtervének, költségvetésének,továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönségbemutatásával, a folyóiratbetétlapot, amelynek minden sorát kötelezőkitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján1. A lap 2011. évi megjelentetésére csak egy kollégiumtólkérhet támogatást. Több kollégiumhoz benyújtott igényesetén minden pályázat érvénytelen! Lásd melléklet!2. Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lapmegjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat!3. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenőfolyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer,amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagymeghaladja az adott évi átlagos normál lapszámterjedelmének 160%át.4. A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2010. éviadatokhoz képest) és a 40% feletti remittenda arányát írásbankell indokolni. A 40% feletti remittenda sorsáról nyilatkoznikell (visszagyűjtés, újra értékesítés, ingyenes szétosztás stb.)5. A tematikus lapszámok, az évkönyv és az intézményihírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nemkerülnek támogatásra.Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak afolyóirat közvetlen előállítási költségeire (folyóiratbetétlap34. sora) lehet.A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülményekfigyelembevételével csökkentheti.A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratokinternetes megjelentetésére történő áttérését.A támogatott folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1,B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, amely azNKA honlapjáról (http://www.nka.hu) letölthető.A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja (betétlap31.33. sor):a. szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó), és járulékaib. szerkesztői honorárium és járulékaic. szerzői jogdíjak,d. fordítói, lektorálási honorárium, és járulékaie. nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre: szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés kiadványszerkesztés, tördelés, képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra,

f. f. nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség nyomdaszámla).Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annakjárulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nemszámolható el!A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolniakell!Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formájais van, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön pályázatot kellbenyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmiadóra nem használható fel.II. Internetes folyóiratokA pályázathoz csatolnia kell: a folyóirat hozzáférhető webcímét, a honlapról készült utolsó printeket folyóiratbetétlapot, amelynek minden sorát kötelezőkitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján Az internetes folyóirat 2011. évi megjelentetésére csak egykollégiumtól kérhet támogatást. Több kollégiumhozbenyújtott igény esetén minden pályázat érvénytelen! Lásdmelléklet. A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2010. éviadatokhoz képest) arányát írásban kell indokolni.Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak afolyóirat közvetlen előállítási költségeire (folyóiratbetétlap34. sora) lehet.A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülményekfigyelembevételével csökkentheti.A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó), és járulékai szerkesztői honorárium és járulékai szerzői jogdíjak, fordítói, lektorálási honorárium, és járulékai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre: képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés, korrektúra, kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés), publikáció megjelentetés (szolgáltatás).Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annakjárulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nemszámolható el!A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolniakell!TÁJÉKOZTATÁSTájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogypályázatának benyújtása alkalmával  a közpénzekbőlnyújtott támogatások átláthatósága érdekében  a 2007. éviCLXXXI. törvény alapjána) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell azösszeférhetetlenségről, illetve érintettségről. A "Nyilatkozat"  amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz kitöltése minden pályázat esetén kötelező. Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdésealapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kellnyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbilinkre kattintva: Közzétételi kérelem.)A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázatérvénytelenségét vonja maga után.b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkezőadatok közérdekű adatoknak minősülnek,c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározottadatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu  központi portálon.Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülőkedvezményezettek  összhangban az Európai Közösségetlétrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerintiállami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
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támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm.rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. éviXXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006.(V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturálisörökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján  kulturális célúállami támogatásban részesülnek, amelyet az EurópaiBizottság az N357/2007es számú határozatában hagyottjóvá.Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartásműködési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.)Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatáseljárás rendjét: 119. §a alapján a támogatás visszavonása, a támogatásiszerződés felmondása, az attól történő elállás esetén atámogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatásiszerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedésimegbízás teljesítésére. 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatotttevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, aköltségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltségcsökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás eseténaz eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjukköltségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírástfigyelembe venni. 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetlegesközbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtottpályázatnak tartalmaznia kell:a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítanitervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletesismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit apályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhezkapcsolódó részletes költségtervet.Pályázati adatlapot elkészíteni a http: //www. nka. huportál ("pályáztatás" cím alatt található) "pályázati adatlapkitöltése" címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap aportálon a "pályáztatás" cím alatt található az "aktuálispályázati felhívások" címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásraszolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét ésfeltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amelymegtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.A pályázatok 1 példányban 2010. október 15ig beérkezőennyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságánaklevelezési címére.(H  1388 Budapest, Pf. 82).A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.A Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a(36 1) 3274444 számon kaphatnak.A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőtkövető 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók adöntést követő legkésőbb 20 napon belül postai útonértesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételrekerül.A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására azNKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződéstköt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy atámogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírtjogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott atámogatást csak a támogatási szerződésben meghatározottjogcímekre használhatja fel.
Teljes kiírás: http: //nka. huPályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságaügyfélszolgálatától kérhető(0613274444, 0613274445 telefonszámokon)Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.3016 óráig;pénteken 8.3013 óráig.

Civil együttműködések támogatása
A lengyelországi Stefan Batory Alapítvány és a CharlesStewart Mott Alapítvány közös programja civilegyüttműködések támogatására.A program célja a visegrádi országokban (Csehországban,Lengyelországban, Magyarországon, és Szlovákiában)működő civil koalíciók megerősítése, amelyek felvállalják a civil társadalom érdekartikulációjátállampolgárok széles körének bevonásával, s melyekközvetlenül hatni kívánnak egyes közpolitikákra, a közjóérdekében.
Támogatási célok: a támogatott koalíciók erőforrásainak és szervezetikapacitásának bővítése, tevékenységük szakmaiságának és legitimitásánakerősítése, hitelességük növelése mind a civil szektoron belül, minda közintézmények felé.A támogatással szeretnénk elősegíteni azt, hogy a civiltársadalom hangja eljusson az államiönkormányzatiszférába.Bízunk abban, hogy támogatásunk előmozdíthatja, hogy acivil együttműködések szervezeti kultúrájában egyreinkább a partnerség, az elszámoltathatóság(accountability), valamint a felelősségmegosztás alapelveérvényesüljön, s hogy a támogatás országos és európaiszinten is serkentheti a közös érdekképviseletet.A Bátory Alapítvány támogatására pályázhat bármely avisegrádi országban működő, formális vagy informálisegyüttműködés (szövetség, egyesület, föderáció, hálózat,platform, ernyőszervezet, kerekasztal, egyesületekszövetsége, munkacsoport stb.), mely országos vagynemzetközi szinten fejti ki a tevékenységét.
A 2011ben induló  ún. második körös  támogatásiprogramba megközelítőleg tíz együttműködést kívánunkbevonni (minden visegrádi országból kettőthármat).A beadott pályázatok alapján kiválasztott együttműködésekszámára legfeljebb 3 évig átlagosan évi 15000 euróalapműködési támogatást nyújtunk. Az együttműködések atámogatást egy évre nyerhetik el, amelymeghosszabbítható további egy vagy két évre, azelőrehaladási beszámolók és a következő évi tervekelfogadását követően.
A pályázatok beküldési határideje 2010. október 1.A támogatási döntésről 2011. január 31ig értesítjük apályázó együttműködéseket.További információ a Stefan Batory Alapítvány honlapjántalálható:
http: //www. batory. org. pl/koalicje/guidelines_2010. htm
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A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FELHÍVÁSAA Népművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában:A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A meghirdetésre kerülő témában a kollégium nevezési díjat nem írelő.A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. éviköltségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. mellékleteszerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.1. Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények,konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.A megvalósítás időszaka: 2011. január 12011. augusztus 31.Altéma kódszáma: 1907Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amelymaximum 3 rendezvényre vonatkozhat.Pályázhatnak:1. a népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmaitársadalmi szervezetek és intézmények (Martin GyörgyNéptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület,Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, MuharayElemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza,Népművészeti Egyesületek Szövetsége, MagyarországiFolklórfesztiválok Szövetsége),2. a népművészettel foglalkozó magyarországi és határon túliegyesületek, alapítványok, civil szervezetek, és intézmények,akiknek pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsoroltországos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek egyikénekvéleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennekhiányában a pályázat érvénytelen!Magánszemély nem pályázhat.Az altéma támogatásának keretösszege: 60 millió Ft.A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: megbízási díjak  előadók, oktatók, technikai szolgáltatók ésjárulékai, tiszteletdíj számlás kifizetése, utazási költség, szállítási költség, szállásköltség bérleti díj, reklám és propagandaköltség, szakmai anyagköltség.A pályázathoz mellékelni kell a szakmai rendezvény, konferencia,fesztivál, kiállítás részletes szakmai programját, ezen belül: a közreműködők és az előadók felsorolását, a résztvevők tervezett számát, az eseményen résztvevők célcsoportját, a rendezvényenkénti részletes költségvetést, a megvalósításhoz szükséges 10%os önrész igazolását (önrésznyilatkozatot).A Kollégium bírálati szempontjai: a pályázat szakmai tartalma, a tervezett esemény hazai és/vagy nemzetközi jelentősége, a benyújtott költségvetés megalapozottsága.A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezettfeltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázatérvénytelen!Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatásarányában.Támogatott pályázatok esetében a szakmai beszámolónaktartalmaznia kell az eseményről készült fotódokumentációt(maximum 5 db), valamint a médiában megjelent közleményekmásolatát.Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében apályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségűpapírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!2. Alkotói támogatás népi iparművészeti tárgyak, tárgyegyüttesekalkotásáraAltéma kódszáma: 1902

A művek elkészítésének időszaka: 2010. november 12011.augusztus 31.A Népi Iparművészeti Tárgyalkotó pályázat célja a 12/2004. (V.21.) számú NKÖMrendeletben meghatározott népi iparművészetiszakágakban tevékenykedő alkotók olyan alkotásainak életrehívása, amelyek őrzik a magyar népi tárgyalkotó hagyományformakincsét, ornamentikáját és technológiáit ugyanakkorkivitelezési, funkcionális szempontból alkalmasak a XXI. századihasználatra.A pályázat célja: mai használati, illetve a magyar népihagyományok díszítő elemeit felhasználó tárgyak, tárgyegyüttesekkészítése, amelyek világi és szakrális közintézményekben, civilszervezetekben, közösségi helyeken, illetve közterekenhasznosulnak.Az altéma támogatásának keretösszege: 15 millió Ft.A Népművészeti Szakmai Kollégium legfeljebb 50 alkotó (pl. népibőrműves  szíjgyártó, nyerges; csipkekészítő, csuhé, gyékény,szalmafonó; fafaragó  csont, szaru; faszobrász, fazekas,fonottbútorkészítő, kosárfonó; kékfestő; nemezkészítő,szőnyegszövő, hímző stb...) művének létrehozását támogatjaszemélyenként maximum 300 000 forinttal.Pályázhat: minden olyan alkotó, aki a "Népművészet Mestere", illetve "NépiIparművész" címmel, vagy a Hagyományok Háza NépiIparművészeti Osztályán kiállított legalább 5 db "A" kategóriászsűriszámmal rendelkezik. (Az erről szóló tanúsítvány másolatátmellékelni kell!)A pályázathoz mellékelni kell: a pályázó már eddig elkészített 5 művének fotódokumentációját, szakmai önéletrajzát, az elkészítendő alkotás szakmai és pénzügyi tervét, az elkészítés időbeli tervét, a használhatóság indoklását, a befogadó szakmai szervezet nyilatkozatát,amelyek egyben az elbírálás szempontjai is!A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozottalkotásokról fotódokumentációt mellékelni, s azt a kész művekbőlrendezett, a kuratórium által támogatott bemutatón (HagyományokHáza  2011 őszén) kiállítani.A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlaponfeltüntetett lebonyolítón keresztül történik. (A lebonyolító aszakterület országos, regionális vagy megyei szakmai szervezete!)Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében apályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségűpapírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!A pályázatok 1 példányban 2010. október 11ig beérkezőennyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságánaklevelezési címére.(H  1388 Budapest, Pf. 82).A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatánszemélyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (361) 3274444 számon kaphatnak.A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követőlegkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntésaz NKA portálján is közzétételre kerül.A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKAIgazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. Atámogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott atámogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályifeltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak atámogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatjafel.Teljes pályázati kiírás: http: //www. nka. huPályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságaügyfélszolgálatától kérhető(3274444, 3274445 telefonszámokon)Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.3016 óráig; pénteken8.3013 óráig.
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XV. évfolyam, 197. szám, szeptember

Dr. Kálmán Lajos népdaléneklési verseny
A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési SzakmaiTanácsadó és Szolgáltató Intézete 2010. szeptember 17énpénteken a Kecskeméti Református Gimnázium Dísztermébenrendezte meg a IV. Dr. Kálmán Lajos Nemzetközi NépdaléneklésiVersenyt.A versenyre középiskolás, Magyarországon vagy határainkon túlélő magyar népdalénekesek nevezhettek, három kategóriában:szóló, kamara és együttes.Végül harminckilenc műsorszámmal közel nyolcvan fiatalérkezett a megmérettetésre.A rendezvény a KÓTA szakmai támogatásával valósult meg,mely az idei évtől saját minősítési rendszerébe tagosítottarendezvényünket, így minden résztvevő KÓTA országosminősítést kapott.A versenyzők bemutatkozása előtt Fábri Géza ajánmdékműsoráttekinthették meg az érdeklődők.A versenyzők Kovács László fazekasmester és Madár Helgafazekas által készített ajándéktárgyakat, népzenei CDket és aTradíció Stúdió által felajánlott népzenei témájú DVDketvihettek haza a minősítés mellé.A versenyzők bemutatkozása idén is szakértő zsűri előtt zajlott,melynek tagjai ez évben:
dr. Olsvai Imre, népzenekutató,dr. Gerzanics Magdolna, népzenekutató ésBirinyi József népzenekutató, népzenész, a KÓTA társelnökevoltak.
Rendezvényünket a Református Egyházközség, a BácsKiskunMegyei Önkormányzat, valamint a Nemzeti Kulturális Alap istámogatta.
A versenyt jelenlétével megtisztelte Dr. Kovács Lórántnényugalmazott főiskolai tanár, özvegy Dr. Kálmán Lajosnéképviseletében.
A zsűri tagjai értékelésükben többször kiemelték, hogy a versenyrendkívül magas színvonalú volt, a versenyzők szinte egytőlegyik kiváló teljesítményt nyújtottak.Ezt igazolja az a tény is, hogy az ítészek a legmagasabb kiadhatódíjból, az Aranypávából is tizenkettőt osztottak ki. Emellett 13arany, 12 ezüst és két bronz minősítés született.
Külön öröm számunkra, hogy BácsKiskun megyéből is többversenyző szerepelt eredményesen a versenyen. Aranypáva díjatkapott a bajai Kontra Anna és a szintén bajai SomoskaÉnekegyüttes valamint a kiskőrösi származású SzentgyörgyváryLaura. Arany minősítést vihetett haza Majorcsics Emese Bajárólvalamint StefanutGyőrfi Dániel Kecskemétről, és Ezüstminősítést nyert el Zöldi Nikolett Kiskunhalasról.
A versenyen a következő eredmények születtek:
Aranypáva díjat kapott:
Pásku Veronika – DebrecenFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Sáriné Szebenyi Judit
Kanászok Népdaléneklő Csoport – DunaújvárosFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Pocsai Mária, Koncz Mária
Rigófütty Énekegyüttes – BudapestFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Magdó Ildikó
Bolyki Sára – Budapest

FELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Magdó Ildikó

Kontra Anna – BajaFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Pethőné Kővári Andrea
Szentgyörgyváry Laura – SzegedFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: FábriIvánovics Tünde
Gyura Fanni  VácFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Pál Eszter
Kovács Mónika – SzolnokFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Juhászné Antal Gabriella
Vadvirág Népdalkör – BajaFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Pethőné Kővári Andrea
Somoska Énekegyüttes – BajaFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Pethőné Kővári Andrea
Bíró Gergely – DebrecenFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Sáriné Szebenyi Judit
Csillengő Együttes – SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Papp Ágnes, Berki Lilla
Arany minősítést kapott:
Majorcsics Emese – BajaFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Pethőné Kővári Andrea
Gyüdi Eszter – SzegedFELKÉSZÍTŐ TANÁRA. FábriIvánovics Tünde
Varga Evelin – SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Berki Lilla
Kovács Ibolya – SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Berki Lilla
Zsikó Zsuzsanna – SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Berki Lilla
Stefanut Győrfi Dániel – KecskemétFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Jámbor Zsolt
Huszka Fanni – Láda Flóra – HódmezővásárhelyFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Molnár Tünde
Varró Kinga – TáborfalvaFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Szabóné Nagy Annamária
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A Pilinszky János Alapítvány felhívása
Az Alapítvány létrehozóinak szándéka, hogy éventeegyszeri alkalommal díjazásban részesítse azokat aBácsKiskun Megyében élő és dolgozó pedagógusokat,írókat, költőket, művészeket és újságírókat, akikmunkásságukkal, életművükkel és kiemelkedőalkotásaikkal hozzájárultak a nemzeti kultúraértékeinek/emlékeinek védelméhez és fejlesztéséhez, aköz és magánerkölcsök nemesítéséhez és ezértközmegbecsülésre méltók.
A Pilinszky Alapítvány 2010ben három díjat kívánátadni. A díj oklevélből és plakettből áll.
A díjazásra méltó személyre bárki javaslatot tehetírásban, részletes indoklással.
A javaslatokat 2010. november 10ig a Pilinszky JánosAlapítvány levelezési címére, Imre Károly kuratóriumielnök nevére címezve kell kell eljuttatni.(BácsKiskunMegyei Önkormányzat Közművelődési SzakmaiTanácsadó és Szolgáltató Intézete, 6000 Kecskemét,Katona József tér 8.)
A beérkezett javaslatokat az Alapítvány SzakmaiKollégiuma bírálja el és ítéli oda a díjakat.
A Pilinszky János Alapítvány díjainak átadására 2010.november 25én, a költő születésének napján kerül sor.
Imre Károlya Pilinszky János AlapítványElnöke
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Hírlevél
A BácsKiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

Felelős kiadó: Imre Károly igazgató
Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László

Interjú, lektorálás: Kuiss Anna
Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/481320

email: hirlevel@bacskultura.koznet.hu
honlap: www.bacskultura.hu

Kiadványunk megjelenést támogatja a Nemzeti Kulturális Alap

Juhász Kata – SzolnokFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Juhászné Antal Gabriella
Lindner Zsófia – VácFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Agod Alíz, Pál Eszter
Bakanótázók – KiskunhalasFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Faddi Istvánné
Sasvári Borbála – VácFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Agod Alíz,–Bodza Klára
Borda Blanka – DomaszékFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: FábriIvánovics Tünde
Ezüst minősítést kapott:
Mihályik Virág – SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Papp Ágnes
Salamon Aletta  SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Papp Ágnes
Csiba Júlia – GyőrFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Nagyné Balázs ÉvaA felkészülésben segítette: Sára Csobán
Pető Szilvia – HódmezővásárhelyFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Molnár Tünde
Huszka Fanni – HódmezővásárhelyFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Molnár Tünde
Láda Flóra – HódmezővásárhelyFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Molnár Tünde
Széles Ágota – SzékesfehérvárFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Papp Ágnes
Winkler Réka – BudakalászFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Papp Ágnes
Kiss Borbála – BudakalászFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Papp Ágnes
Tulipán Népdaléneklő Csoport – DunaújvárosFELKÉSZÍTŐ TANÁRUK: Pocsai Mária, Koncz Mária
Zöldi Nikolett – KiskunhalasFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Székely Tibor
Király Dalma – NyíracsádFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Bárdosi Ildikó
Bronz Minősítést kapott:
Lakatos Katalin – BékéscsabaFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Siposné Matuska Klára

Humagi Népdalcsoport – SzolnokFELKÉSZÍTŐ TANÁRA: Juhászné Antal Gabriella
StefanutGyőrfi Dániel Kecskemétről, Bíró Gergely Debrecenbőlés Sasvári Borbála Vácről különdíjat nyertek el. Birinyi Józseffelajánlása jóvoltából részt vehetnek a 26. Csutorás NépzeneiTáborban 2011 augusztusában.
A versenyzőknek a kiváló eredményekhez és a kiemelkedőteljesítményhez ezúton is gratulálunk.




