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A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél
Ingyenes angol nyelvtanfolyam közművelődési

szakemberek számára
A képzésre elsősorban azoknak a szakembereknek a jelentkezésétvárjuk, akik művelődési házakban dolgoznak, továbbá kulturális,közművelődési tevékenységet ellátó civil szervezetek munkatársainak,az önkormányzatok kulturális, közművelődési referenseinek ajánljuk.
A képzés megkezdésének szükséges feltételei: felsőfokú iskolai végzettség 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 (nyilatkozat).
B1 szintre felkészítő tanfolyam: kezdők részére javasolt, TELCalapfokú nyelvvizsgára készít fel.B2 szintre felkészítő tanfolyam: alapfokú nyelvvizsgával vagy azzalegyenértékű nyelvtudással rendelkező érdeklődőknek javasolt, TELCközépfokú nyelvvizsgára készít fel.A tanfolyamot az 1/2000. (I.124.) NKÖM rendelet alapján a kulturálisszakemberek szervezett továbbképzéséhez alapított, az akkreditációsbizottságai által elfogadott képzési programmal rendelkezőTudományos Ismeretterjesztő Társulat BácsKiskun MegyeiEgyesülete együttműködő partnereként a BácsKiskun MegyeiÖnkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és SzolgáltatóIntézete szervezi.
A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A tanfolyam során a résztvevő az alapvető nyelvi készségeket sajátítjael, képes lesz önálló idegen nyelvi tanulási stratégia kialakítására,illetve kifejezni magát az egyszerű beszédhelyzetekben angol nyelven.Az angol nyelvtanítás egyik célja: az interkulturális kommunikatívkompetencia, vagyis a nyelvi, szociolingvisztikai, szöveg, stratégiaiszociokulturális kompetencia kialakítása. A másik célja aszemélyiségfejlesztő célok, azaz a másság megértése és elfogadása,nyitottság elérése, a kulturális értékeink ismerete.
A képzés 120 órás időtartamú, kezdete: 2010 november, várhatóbefejezés 2011. március
A képzés helyszíne:6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emeletIntézetünk akkreditált, termeink a minőségbiztosítási szabványnakmegfelelően technikailag teljesen felszereltek. (írásvetítő kivetítővászonnal, DVD lejátszó, kétkazettás magnó, projektor,televíziókészülék, hangfalak, CD lejátszó, laptop, tábla)
A képzés INGYENES. A képzést a TÁMOP 3.2.3/08/2 „Építőközösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartótanulásért nyertes pályázata alapján BácsKiskun MegyeiKözművelődési Intézet finanszírozza.
A képzéssel kapcsolatos bővebb információ igényelhető azügyfélszolgálaton:Haskó Renáta 6000 Kecskemét, Katona József tér 8., tel.: (30) 2299414, fax: 0676/481320email: tanfolyam@bacskultura. koznet. hu

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 elvégzetthallgató képes 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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Oláh Edit, közművelődési szakember
A Zöld Ernyő pályázati munkájuk kapcsán merült felaz, hogy ez az interjú elkészüljön. Rendkívüli módonérdeklődésre számot tartónak vélem azt, ha aközművelődési szakma eddig általa érintetlenterületekre kíván behatolni. Milyen elképzelésekkel,stratégiával indultak neki ennek a munkának?
Erdei Iskola vezetésével, táboroztatással foglalkoztammár a pályázati munka előtt is, tehát volt márkapcsolatom a környezeti neveléssel és ezzel agondolkodásmóddal.
Ez iskolarendszeren kívüli, gyerekeknek szóló nemformális nevelési alkalmakat jelentett?
Igen, azzal a kiegészítéssel, hogy maga az Erdei Iskolatekinthető az iskolarendszerű oktatás részének, hiszenhétfőtől péntekig, nevelési időszakban, de ahagyományos órarendtől eltérő módon történik azoktatás. Projektmódszerrel, tanítási időben végzünkkörnyezeti nevelést.Az Erdei Iskola programot jellemzően nem maguk aziskolák szervezik, külső segítséget vesznek igénybe, ésitt van a mi lehetőségünk és feladatunk. Azönkormányzati tulajdonú parádfürdői tábort miüzemeltetjük, ez nyilván segít ebben a feladatban. Anyári táborokon túl az Erdei Iskola program igényejelentkezett, ezért úgy gondoltuk, ne egy külsőszolgáltató valósítsa ezt meg, hanem mi. Így jutottnekem az ezzel kapcsolatos feladat: én állítottam össze aprogramot, kerestem szakembereket. Végső soron sajátakkreditált programot alakítottunk ki.A környezeti nevelés felé való elköteleződésnek ez voltaz intézmény első lépése.
Pontosan hogyan volt illeszthető a Zöld Ernyő pályázataz intézmény céljai közé?
Már a pályázati előkészítés során részt vettem amunkában, mint a környezeti nevelés szakértője.Számos lehetőséget láttam a projektben. Amikor maga apályázat megjelent, az igazgató asszonynak alaposan el

kellett gondolkodnia rajta, hogyan is illeszkedik ez azintézmény munkájába. Már az első pillanatban az volt aszempont, hogy a munkát ne egyedül az Ifjúsági Otthonvalósítsa meg, hanem a városban hasonló feladatokkaldolgozó civil szervezetekkel, más egyéb intézményekkelegyütt valósítsuk meg a pályázatot. Úgy láttuk, hogy avárosban az e területen dolgozó szervezetek munkájanem összehangolt, hiányzik az a koordináció, amely azegyedileg folytatott munkákat igazán hatékonnyá tudnátenni. Ezen szervezetek, erőforrások összefogása,koordinálása lett a pályázat egyik célja. Az elsőpillanattól nagyon kedvező volt ezen cél fogadtatása.Akiket hívtunk, különböző intenzitással, decsatlakoztak. Kellett pályázati önerő is, mivel 95%os
Oláh Edit

Erdei iskola vezető : 2003. február 17tőlfolyamatosan10 éves folyamatos szervezői tapasztalat, aközművelődés több területén,Tanulmányok:BISEL – Biotikus Index az iskolai oktatásban 2005.október,GREEN Pannónia Alapítvány OM1222/129/2001.Közművelődési Szakember, Művelődésiszolgáltatásszervező felsőfokú OKJ 71 8407 01,Magyar Művelődési Intézet 1998. 05. 19.Felsőfokú Népi Játék és Kismesterség Szakoktató,OKJ 86 4 3419123006, 1996. 11. 25.Nem szőtt kelmegyártó, nemezkészítő OKJ 12 27319045103, 1996. 11. 01.Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi FőiskolaiKar Dietetika Szak 1990. 06. 05.



Kecskemétiek az élhetőbb környezetért
Vidám hangulatú rendezvények koncertekkel,különleges kirándulások, rendhagyó vetítések ésklubdélutánok, zöld témanapok és munkahelyiképzések. Ez a Zöld ernyő. A kecskeméti IfjúságiOtthon szervezésében működő projekt nem elrettentőpéldákkal, kioktatással és mindenkire ráerőltetettmagatartásformákkal éri el célját. Tevékenységünkkelegyszerűen igyekszünk beépülni a mindennapokba, ésegy idő után magunktól és magunkénak érezzük, akörnyezettudatosság, a fenntartható életmódfontosságát.A Zöld ernyő – kecskemétiek az élhetőbb környezetértprojekt 2009 augusztusában indult. A NemzetiFejlesztési Ügynökség által kiírt, az Európai Uniótámogatásával megvalósuló pályázaton a KecskemétiIfjúsági Otthon 37.135.500 forintot nyert, melyhez a2.400.000 forintos önerőt főtámogatóként a Bácsvíz Zrt.biztosította. A kezdeményezés létjogosultsága éssikeressége már korán kiderült, így rövidesen elkészültaz újabb pályázat, melynek elnyerésével biztosítottá válta folyamatosság. A 201011es évadra már aKecskeméti Termostar Kft., biztosítja a 2.211.000forintos önerőt a 42.009.958 forintos pályázatiösszeghez.
Ezt írtuk 2009ben, a kezdetekkor:
„A kampány célját a címe fémjelzi: Zöld ernyő. Ernyőttartunk a lakosság fölé  információs ernyőt. Célunk akecskeméti lakosság figyelemét felhívó, tájékoztató,cselekvésre ösztönző kampány megvalósítása afenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartásérdekében. Meggyőző, interaktív formákban,megtapasztalható módon kívánjuk a környezettudatosmagatartás cselekvési alternatíváját bemutatni.”
Soha nem akartunk „magányos harcosok” lenni, akikegy Zöld ernyő alatt állva prédikálnak verőfényben,esőben, hóbansárban, miközben kívül rekedthallgatóságuk a saját bőrén teljesen mást érez. Az ernyőalá mindenki befér! Hiszen épp ez a cél. És ahhoz, hogya cél megvalósuljon, eredményes összefogásra voltszükség a projekt és partnerek között. A szakmai és civilszervezetekkel, az önkormányzattal és az oktatásiintézményekkel karöltve elértük, hogy az eddigegymástól elkülönült, többnyire szervezeten belülmaradt kezdeményezéseket, jobb esetben kétoldalúegyüttműködéseket, közösen valósítottuk meg. Olyanösszefogás jött létre, mely, túl azon, hogy egy évenkeresztül megmozgatta a lakosságot, alakította, formáltagondolkodását, városi szinten összefogta a meglévőhumán és szervezeti erőforrásokat a közös célérdekében.
Amit 2009ben, az induláskor megfogalmaztunk,sikerült teljesíteni, a célok mérhető és érezhetőeredményekké váltak. És magukban hordozzák afolytatás feladatait, céljait is. A 201011es évadbanfolytatjuk, amit elkezdtünk. Ez egyrészt könnyebb,hiszen most nem a „nulláról” indulunk, az alapjainkmegvannak. Másrészt viszont nehezebb, hiszen tudjuk,akikkel az első évben sikerült együttműködni, azleginkább az általunk felvetett témákra fogékonyabbréteg, most pedig, azokat is fel kell ráznunk, akik ezt azegy évet „átaludták”.
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volt a támogatás, ez 40 milliós pályázat esetén mármilliós tétel. Külső segítséget kerestünk, sikerült is azelső évben a Bácsvízzel idén a Thermostarralegyüttműködnünk.
A pályázat tartalmán túl, úgy látom a létrejöttegyüttműködések a leginkább fontosak. Milyenmódszerei, fórumai vannak ezeknek?
Azt kellett magunknak is újragondolni és kitalálni,hogy a meglévő események, rendezvények (például aMadarak és fák napja, különböző vetélkedők), amikeddig külön működtek, másmás szervezővel hogyantudnak egységes pályázati keretben, összehangoltan,közös megvalósítással megjelenni, hiszen jellemző volt,hogy ezek a kezdeményezések egyáltalán nem tudtakegymásról. Célszerű nem sok kis elkülönültprogrammal megjelennünk, hanem ezeket egybefogvaegy naggyal. Mi például, mint rendezvényszervezésbenjártas szervezet, hozzá tudjuk tenni azt a többiekprogramjához, amitől az színes, sok résztvevőt vonzólesz.
A pályázati munka 2011es júliusi lejártával milyenjövő vár a kialakult együttműködésre, ha esetleg nemállna rendelkezésre új pályázati forrás?
Mindenféleképp nagy ösztönző erő a pályázati forrásokmegléte, nélküle ilyen intenzitással biztosan nemvolnánk képesek dolgozni. Egyszerű civilként ilyenméretű forrásokról nem is lehetne álmodni. Abbanmindenképp hiszek, hogy olyan kezdeményezésekindultak el, ahol mindenki meglátta a szakmaiságfontosságát. Az említett összetartozások mindenképpmegmaradnak és számítunk egymásra, tudunkegymástól tanácsot kérni, tudjuk egyeztetni atevékenységünket. Egy civil kezdeményezés tudnátovábbvinni a koordináció feladatát, biztosítva a civilszervezetek számára rendelkezésre álló forrásokat ésfüggetlenséget, persze nem elszakadva az IfjúságiOtthontól.
Az önkormányzatnak, mint fenntartónak van szerepe azegyüttműködésben?
Fontos volna, hogy forrásokat biztosítson afeladatokra, azonban ez a mai helyzetben sajnos nemvárható el. Mindezeken túl fontos segítséget nyújt arendezvényeinkhez, közterületek használatánakbiztosításával, jogi segítségnyújtással. Fontos hozadékamég a pályázati együttműködésnek, hogyegyüttműködünk a városi közlekedési stratégiának azátdolgozásában, különösképp figyelembe véve azátgondolt és egységes bicikli úthálózatot, mivel az ajelenlegi stratégiának nem része. A városi koncepcióksorán nem csak a kialakuló városképre kell gondolni,hanem fontos a szemlélet alakítása. Ez utóbbibanlehetünk értékes közreműködők.



XV. évfolyam, 198. szám, október4 XV. évfolyam, 198. szám, október

Pályázatajánló
SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT FELHÍVÁS

IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK
TÁMOGATÁSÁRA

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy,Mészárosok útja 2.), az FSZH  Mobilitás Országos IfjúságiSzolgálat (1089 Budapest, Kálvária tér 7.), valamint azÉszaki Támpont Egyesület (1196 Budapest, Zalaegerszegiutca 117.) megbízásából a Regionális Ifjúsági Tanácsokonkeresztül támogatási felhívást hirdet ifjúsági civilszervezetek támogatására.1. A támogatás célja"Ifjúság és egészség" témakörben régióspecifikusanfeltüntetve.2. A rendelkezésre álló keretösszegA támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg 1 000 000Ft, azaz egymillió forint régiónként.A támogatási keretösszeget az ALDI MagyarországÉlelmiszer Bt. a 2010. évi társadalmi felelősségvállalásaterén az FSZHMOISZ és az ÉTE szakmaiközreműködésével biztosítja.3. A támogatás igényelhető összege és formájaA támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozásformájában történik.A támogatáshoz önerő nem szükséges.A támogatás mértéke legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb500 000 Ft.4. Támogatási időszakA 2010. december 15. és 2011. június 30. közé eső időszak.5. A támogatottak köreAz adott régióban székhellyel rendelkező, társadalmiszervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúságiszervezetek, szakszervezetek), amelyek: gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy a gyermek és ifjúsági közösségek számáraszolgáltatásokat biztosítanak; vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinekképviseletét vállalták fel létesítő okiratukban; vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékűdokumentumban a gyermek és ifjúságügyet kiemeltcélként jelenítik meg.6. Beadható pályaművek számaJelen felhívásra egy szervezet/pályázó csak egy pályaművetnyújthat be.7. A pályaművek benyújtásának módja és helyeA benyújtandó Projekt űrlapot emailen kell elküldeni azadott Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodába. Az irodák emailcíme és ajánlott régióspecifikus szempontrendszere, apályázati űrlap és útmutató letölthető a helyi irodahonlapján. Az alábbi felsorolásból választhatja ki azt arégiót, amelyben az Önök szervezete be van jegyezve!A benyújtási határidőt követően benyújtott pályaművekérdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
A pályaművek beérkezését követően nincs lehetőséghiánypótlásra.8. A pályaművek benyújtásának határidejeA pályaművek beadási határideje: 2010. november 15. 24h9. TámogatáskezelőA Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
http: //www. mobilitas. hu/10. A pályaművek elbírálásának szakmaiszempontrendszere

A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnekértékelésre: a program/programsorozat során alkalmazott nemformális pedagógiai módszerek, a projekt által elért fiatalok száma, a fiatalok aktív bevonását célzó tevékenységek, a projekt által feldolgozott témák és a célcsoportilleszkedése, a költségvetés megalapozottsága.Az érvényes pályaművekről a Regionális Ifjúsági Tanácstagjaiból (illetve meghívott ifjúsági szervezetekképviselőiből) álló 3 fős bizottság 2010. november 30igdönt. A nyertesek listáját a Mobilitás a
http: //www. mobilitas. hu honlapon, az ALDIMagyarország Élelmiszer Bt. a http: //www. aldi-
hungary. hu honlapon, és az Északi Támpont Egyesület
http: //www. tam. hu honlapon a döntést követő 7.napig közzéteszi.
11. A támogatottak döntést követő kiértesítéseA támogatástkezelő a döntéstől számított 15 napon belülpostai illetve elektronikus úton értesítést küld atámogatások elbírálásáról, valamint fent nevezetthonlapokon megjelenteti a döntési listát.A döntés ellen az elutasítottak részéről jogorvoslati kérelembenyújtásának helye nincs.A döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötésfeltételeit, és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldésihatáridejét, módját.12. SzerződéskötésA nyertes szervezetekkel az ALDI MagyarországÉlelmiszer Bt. a pályaművekben foglaltaknak megfelelőtartalommal támogatási szerződést köt.13. A támogatás folyósításaAz ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a támogatásiösszeget egy összegben a támogatási szerződés mindkét féláltal történő aláírását követően utalja át.14. A támogatás elszámolása és ellenőrzéseA beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázatiprojekt befejezését követő 30. nap.A beszámoló részeként mellékelt fotók, valamint a szakmaiés pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait aTámogatási Útmutató tartalmazza, melyetszerződéskötéskor kapnak meg a támogatottak.15. További információkA támogatás kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntéstkövetően, amennyiben a támogatási célra rendelkezésre állókeretösszeget  a beérkezett pályaművek száma vagytartalma miatt  nem tudta felhasználni, úgy további beadásihatáridőt és/vagy módosított feltételeket határozzon megegy módosított támogatási felhívás keretében.Jelen támogatási felhívás a projekt űrlappal együtt képezika támogatási dokumentációt és tartalmazzák a támogatáshozszükséges összes feltételt. A támogatási felhívás és az űrlapletölthető a http: //www. mobilitas. hu, a
http: //www. aldi-hungary. hu, a
http: //www. tam. hu honlapokról.A támogatással kapcsolatban további információ kérhető: a
http: //www. aldi-hungary. hu honlapon.Támogatott vállalja, hogy a támogatási programmegvalósulásáról fénykép és, vagy video dokumentációtkészít, mely a későbbi beszámoló részét képezi, valaminthozzájárul ahhoz, hogy a fénykép illetve videodokumentációját támogató részben vagy egészbenfelhasználja.
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Pályázatajánló
Kecel Város Önkormányzata, valamint a kalocsai Fazekas

Alkotóház meghirdeti a
VIII. Keceli Országos Fazekas Kiállítást és Pályázatot

(2010. december 345.)
TERÍTÉK témakörben.

Kiállítás és Pályázat célja:A 21. század új kihívások elé állította e mesterség művelőit, különösenazokét, akiknél hivatássá nemesült e foglalatosság és nem a mindennapidivat diktálta ízlés alakítja alkotó munkájukat, hanem e nemes hagyománymegőrzése, továbbfejlesztése és továbbadása. A Kárpátmedencekerámiakultúrája páratlanul gazdag úgy formakincse, mint szín vagydíszítménye tekintetében. E gazdag tárgyi világ számunkra nem csakesztétikumot jelent és hordoz, hanem ennek a sokszínű közösségnek, melya Kárpátmedencét hosszú évszázadok óta lakja, ízlését, mindennapikultúráját és nem utolsósorban érzelemvilágát jeleníti meg. Mindezt agazdagságot megőrizve, továbbfejleszteni igen fontos és felelősségteljesfeladat. Változtatni csak nagyon apró és óvatos lépésekkel lehet ésannyival, amennyit a közösség ízlése, kultúrája befogad.E pályázat célja nem más, minthogy a hagyományok figyelembevételével,az iparban megjelent új anyagok, technológiák alkalmazásával olyanalkotások létrejöttét ösztönözze  mintegy kísérlet jelleggel , melyekmagukon hordozzák mindazokat a stílusjegyeket, amelyekbőlegyértelműen rá lehet ismerni, hogy magyar fazekas munkák, továbbá ama emberének igényeit is elégítse ki mind funkcionális, mind esztétikaiértelemben.
A teendő emellett egy olyan szakmai, emberi közösség kialakítása, mely atovábblépés lehetőségét keresve képes önkritikusan és előremutatóanmegfogalmazni a feladatokat, felmutatni egy olyan szakmai nívót, melymércét jelenthet a fiatal generációk számára!Pályázati feltételek:A kiállításon és a pályázaton meghívással lehet részt venni.Az idei témára, valamint a rendelkezésre álló installáció méretéretekintettel csak egy pályaművet lehet beadni, ami természetesen amegadott méretű posztamensen el kell, hogy férjen. A beadottpályaműveknek mesterségbeli szempontból kifogástalannak kell lenniük.Csak saját alkotással lehet részt venni, alkotó közösség által készítettpályaművekkel nem.A pályaművek elbírálását a rendezőszervek által felkért társadalmi zsűri,valamint az előző pályázatokon első helyezett fazekasok végzik. Apályázaton nyertes személy a következő három évben, mint kiállító kapmeghívást, valamint ezen évek alatt zsűritagként, teljes szavazati joggalrészt vesz az elbírálásban. Három év után, mint rendes pályázó ismétvisszakerül a már időközben új résztvevőkkel bővült körbe.A pályázaton résztvevőknek a rendezőség egyszeri útiköltséget, szállástés étkezést biztosít.Megkérjük a pályázókat, hogy eladni való kerámiát is hozzanakmagukkal, erre 2 m2 asztalfelület áll rendelkezésre.
A pályaművek beadási határideje: 2010. november 10. személyesen vagymegbízott által a következő címre: Városi Könyvtár és Művelődési HázKecel, Szabadság tér 17. (Tel.: 0678/420344)
Kérjük a pályázókat, hogy az idei év témájára való tekintettel jelezzékidőben, hogy a pályamunkákhoz milyen színű terítő illik, mivel ezt előremeg kell vásárolni a rendezőknek. Kérjük legalább háromféleszínvariációt adjanak meg. Természetesen szívesen vesszük, ha a pályázóa saját maga által kiválasztott terítőt hozza el a kiállításra.A terítékhez rendelkezésre álló terület az előző évekből már ismert 8szögletű installáció, melynek magassága kb. 30 cm, átmérője 170180 cm.Minden pályázó csak egy darab posztamenst vehet igénybe.
A résztvevők kiválasztása a rendező szervek  Kecel VárosÖnkormányzata, Fazekas Alkotóház Kalocsa  javaslata alapján történik.Az idei pályázaton, mint ahogyan az eddigiekben is egy alkotó részesülkomoly anyagi elismerésben, melynek összege: nettó 500 ezer Ft, azazFélmillió Ft!Kecel, 2010. szeptember 6.Haszilló Ferenc, Kecel város polgármestere, Kovács László fazekasmester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Közös a világunk – IntegrArt 20102011.

Filmverseny
MUTASD MEG MAGAD!

Ha elmúltál 18 és még nem vagy 36, szeretsz filmezni, demég nem rukkoltál elő az ötleteiddel, akkor most ragadjkamerát és egy 510 perces kisfilmben mutasd megmagad! Szólalj meg! Hallasd a hangod! Meséld el azéletedet, hogyan élsz most, hogyan lehetne jobbá, szebbétenni, milyen akadályok, nehézségek vagy éppen milyenörömeid vannak?Olyan alkotó kedvű fiatalok jelentkezését várjuk, akikvagy maguk élnek valamilyen fogyatékossággal, vagy afilmjük valamely szereplője. A lényeg, hogy a film témája,mondanivalója kapcsolódjon az esélyegyenlőség,akadálymentesség, a társadalmi integráció gyakorlatbantapasztalható megnyilvánulásaihoz, problémáihoz,lehetetlenségeihez.Műfaji megkötöttség nincs. Készíthetsz videoklipet,reklámfilmet, riportot, életképet, dokumentumfilmet,bármit, ami a fenti témákkal kapcsolatos. Az elkészítettalkotásokat DVDn várjuk a nevezési lap kitöltésévelegyütt.A beérkező pályaműveket neves, szakmai zsűri bírálja el.Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2011. március 26ánkerül sor egy integrált nap keretében, ahol a díjazottakfilmezéssel kapcsolatos, értékes ajándékokban éspénzjutalomban részesülnek.
Beküldési határidő: 2010. december 15.
Beküldési cím: De juRe Alapítvány 1112 Budapest,Neszmélyi út 36.A borítékon kérjük feltüntetni: Mutasd meg magad! IntegrArt filmverseny.A nevezési lap letölthető a www. drahu. org. huhonlapról.További információ kapható telefonon keddi és csütörtökinapokon 1115 óra között a 06(1)3103820, a 06(1)3103583as telefonszámokon, emailben az
info@drahu. org. hu címen.Kontakt: Dubniczki Csilla.

http: //bacskultura. hu/tamop
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A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA Közművelődési Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 20102011.évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbitémakörökre:1. A Közművelődési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet olyan helyi,hagyományosan több éve megrendezésre kerülő, gyermek és ifjúságikorosztály részvételével megvalósuló, amatőr művészeti közművelődésiprogram támogatására, mely 2011. január 1 2011. április 30. között kerüllebonyolításra.Altéma kódszáma: 2008Pályázhatnak magyarországi és határon túli: közművelődési intézmények, megyei közművelődési szakmai tanácsadóés szolgáltató szervezetek, a 2009. január 1jén már bejegyzett, az alapító dokumentum szerintalapfeladatként kulturális, közművelődési tevékenységet folytatótársadalmi szervezetek és alapítványok, közművelődési célú nonprofit gazdasági társaságok.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A kollégium nem kíván saját forrás és nevezési díjat előírni. A támogatásforrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. éviCXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alapfejezet.A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.Egy pályázó erre az altémára csak egy pályázatot adhat be, amely csak egyprogramot tartalmazhat.A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 millió forint.Támogatás kérhető: előadók megbízási díjára (járulékok nélkül), megbízási díjak számlás dologi kifizetésére (előadók, közreműködők,zsűritagok, a szakmai program megvalósulását közvetlenül segítőközreműködők megbízási díja), szakmai anyagok költségeire, reklám és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!) utazási és szállítási költségekre (előadók, zsűritagok), csoportos étkeztetésre (előadók, zsűritagok) az igényelt támogatásmax.10%a, szállásköltségre (előadók, zsűritagok), nyomdaköltségre, bérleti díjakra.A kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét célmegvalósítására adja.A pályázathoz csatolni kell: a pályázó tevékenységének rövid bemutatását (max. 1 oldal), a program részletesen kidolgozott tervezetét (amelynek tartalmaznia kella rendezvény célját, tervezett időpontját, helyét, a résztvevők ésegyüttműködők körét, a tervezett közreműködői és látogatói létszámot, azesemény leírását, az előzményekre való utalást. (max. 3 oldal); a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett a programleírásához csatolni kell a jogcímek szerinti részletes költségvetést is. Arészletes költségvetés összegének jogcím szerint is egyeznie kell aköltségkalkuláció összegével, amennyiben a pályázónak 2010ben az NKA KözművelődésiKollégiumánál még nem volt nyertes pályázata, úgy a pályázó szervezet2009. évi közművelődési tevékenységéről benyújtott statisztikai jelentésinternetes szállítólevelének másolatát (kizárólag az OSAP 1438 statisztikaijelentés http://kultstat.okm.gov.hu portálról kinyomtatott onlineszállítólevél másolata fogadható el).Az elbírálás szempontjai: a tervezett program bemutatása, közművelődési jelentősége, a program költségvetésének realitása, a pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala.A kollégium nem támogatja: a hivatásos művészeti találkozókat, a Népművészeti és a Mozgókép Szakmai Kollégium illetékességi körébetartozó rendezvények megvalósítását.Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletesleírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját, látogatói ésközreműködői létszámát.A Közművelődési Szakmai Kollégium a 2011. május 1jét követően

megvalósuló közművelődési programok támogatására újabb pályázatot2011ben ír ki.Azokkal a programokkal, melyek a Közművelődési kollégium 2010.évielső pályázatán már támogatásban részesültek, nem lehet újra pályázni.2. A Közművelődési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet közművelődésiszervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatására.Interneten terjesztendő, reklám célú videoszpotok készítésére, terjesztésére,melyek a pályázók saját közművelődési programjait, művelődőkisközösségeit népszerűsítik a felhasználói kör(ének) bővítése érdekében.Altéma kódszáma: 2085Pályázhatnak magyarországi és határon túli: közművelődési intézmények, megyei közművelődési szakmai tanácsadóés szolgáltató szervezetek, a 2009. január 1jén már bejegyzett, az alapító dokumentum szerintalapfeladatként kulturális, közművelődési tevékenységet folytatótársadalmi szervezetek és alapítványok, közművelődési célú nonprofit gazdasági társaságok.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatásforrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. éviCXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alapfejezet.A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.A megvalósítás ideje: 2010. november 1. 2011. április 30.Pályázónként egy pályázat adható be, melyben maximum 3 videoszpotelkészítésére, összesen 300 000 Ft támogatási összegre lehet pályázni.Támogatás kérhető: megbízási díjak számlás kifizetésére, megbízási díjak személyi jellegű kifizetésére (járulékok nélkül).(Kizárólag a pályázati program megvalósításához közvetlenül kapcsolódómegbízási díjak számolhatók el.)A pályázathoz csatolni kell: a reklámozni kívánt tevékenység(ek) bemutatását (maximum 1 oldalasterjedelemben), a támogatási összegből megvalósítani kívánt videoszpotok darabszámát,egységárát, a videoszpotok tartalmát (forgatókönyvét) a videoszpotok terjesztési tervét (fizetett és nem fizetett megjelenések) amennyiben a pályázónak 2010ben az NKA KözművelődésiKollégiumánál még nem volt nyertes pályázata, úgy a pályázó szervezet2009. évi közművelődési tevékenységéről benyújtott statisztikai jelentésinternetes szállítólevelének másolatát (kizárólag OSAP 1438/08 statisztikaijelentés http://kultstat.okm.gov.hu portálról kinyomtatott onlineszállítólevél másolata elfogadható.)Az elbírálás szempontjai: a videoszpotok által reklámozni kívánt tevékenységek tartalma és abemutatás színvonala, a terjesztési terv megfelelősége és megalapozottsága, az elérni kívánt célközönség és a pályázati tartalom összhangjánakmértéke.Előnyt élvez az a pályázó, mely : rendelkezik saját domain címmel (www.intezmenynev.hu) és működőönálló internetes honlappal, terjesztési terve reális, ugyanakkor minél több online megjelenésifelületet vesz számba.Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma: az elkészült videoszpotok egy példánya DVD lemezen (a szakmaibeszámolóban a lejátszásához szükséges lejátszó megnevezése), a megvalósult terjesztés szöveges ismertetése (domain címek felsorolása),letöltésszám ismertetése szpotonként összesítve, a videoszpotok online megjelenéseinek képernyőfotója (print screen)megjelenési helyenként (weboldalanként), média terjesztés esetén a médium teljesítésigazolása.A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 15 millió Ft
A pályázatok 1 példányban 2010. október 25ig beérkezőennyújthatók be.Felvilágosítás: 061/3274444, 061/3274445 telefonszámokonÜgyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.3016 óráig; pénteken 8.3013óráig.Teljes pályázati kiírás: http: //nka. hu

Kortársversmondó Verseny Széki Patka László
emlékére

(Ifjú és felnőtt versmondók részére)
A Gyermekkultúráért Alapítvány versmondó versenyt hirdet azzala céllal, hogy a ma élő költőkre, írókra, azok munkásságárairányítsa a figyelmet. A találkozót Széki Patka László költő,dramaturg emlékére rendezzük 2011 januárjában, aki a színjátszásés versmondás versenyeinek ismert zsűritagja volt évtizedekenkeresztül.A találkozóra várjuk a régió (Fejér, KomáromEsztergom,Veszprém megye) középiskolás és felnőtt versmondóit, deszívesen látunk résztvevőket az egész ország területéről.A versenyre 2 művel lehet nevezni:egy ma élő magyar költő verse, műfordítása; vagy kortárs magyaríró prózarészlete, műfordítása – különös tekintettel a régióban élőalkotókra bármely 1945 után született mű (vers, próza,műfordítás) magyar szerző tollából vagy a világirodalomból.
Nem fogadunk el saját verset!A versválasztáshoz figyelmükbe ajánljuk a Szép versek idén éselőző években megjelent köteteit. A zsűrit író, költő éselőadóművész alkotja majd, akik a versek, prózák jobbmegértésében is segítenek.
A találkozó időpontja, helyszíne: 2011. január 8. (szombat),Veszprém, Vár u. 29., (Dubniczay palota)
2010. december 1jéig várjuk a jelentkezéseket a következőcímen: gyermekkulturaert@gmail. comBővebb információt a 20/9709568as telefonszámon kaphatnak.
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Pályázat ORSZÁGOS NÉPZENEI
MINŐSÍTŐ megrendezésére

A BácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiSzakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete pályázatot ír kiaz Országos Népzenei Minősítő megrendezésénekhelyszínére.A minősítés célja:A minősítés a KÓTA által meghatározott és működtetettrendszer, amely az énekes és hangszeres nemzeti népzeneihagyományok őrzését és továbbadását szolgáló szólisták,csoportok és közösségek tevékenységét értékeli, s egybena minőségi munkavégzésre serkent.
A minősítés rendszere:
Elérhető szakmai fokozatok: Bronz fokozat Ezüst fokozat Arany fokozat Aranypáva–díj (Kaphatják zsűri döntése alapján azországos minősítőn Arany fokozatot elérők között iskiemelkedő teljesítményt nyújtó szólisták és együttesek.)
A három fős zsűri tagjait a KÓTA NépzeneiSzakbizottsága delegálja, a zsűri díjazását aKözművelődési Intézet vállalja.
Pályázni lehet:
A pályázatokat a helyszín és a lehetséges időpontokmegnevezésével, valamint a lebonyolításban vállalt szerepkifejtésével 2010. december 15ig az alább megjelöltelérhetőségekre várjuk.
A Közművelődési Intézet vállalja a minősítőmeghirdetését, a jelentkezőkkel való kapcsolattartást, azsűritagok felkérését, díjazásuk, utaztatásuk biztosítását.
A pályázónak kell biztosítani a megfelelően előkészítetthelyszínt, az öltözőket, a résztvevők megfelelő fogadását,az esetlegesen igényelt étkezés biztosítását (önköltségesvagy felajánlás formájában) és a helyi sajtóval történőkapcsolattartást.
További információ kérhető Kullai Anikótól a 76/481320as telefonszámon,az ugyfelszolgalat@bacskultura. koznet. huemail címen vagy a 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.alatt.

Kortársversmondó Verseny Széki Patka László
emlékére

(Ifjú és felnőtt versmondók részére)
A Gyermekkultúráért Alapítvány versmondó versenyt hirdet azzala céllal, hogy a ma élő költőkre, írókra, azok munkásságárairányítsa a figyelmet. A találkozót Széki Patka László költő,dramaturg emlékére rendezzük 2011 januárjában, aki a színjátszásés versmondás versenyeinek ismert zsűritagja volt évtizedekenkeresztül.A találkozóra várjuk a régió (Fejér, KomáromEsztergom,Veszprém megye) középiskolás és felnőtt versmondóit, deszívesen látunk résztvevőket az egész ország területéről.A versenyre 2 művel lehet nevezni:egy ma élő magyar költő verse, műfordítása; vagy kortárs magyaríró prózarészlete, műfordítása – különös tekintettel a régióban élőalkotókra bármely 1945 után született mű (vers, próza,műfordítás) magyar szerző tollából vagy a világirodalomból.
Nem fogadunk el saját verset!A versválasztáshoz figyelmükbe ajánljuk a Szép versek idén éselőző években megjelent köteteit. A zsűrit író, költő éselőadóművész alkotja majd, akik a versek, prózák jobbmegértésében is segítenek.
A találkozó időpontja, helyszíne: 2011. január 8. (szombat),Veszprém, Vár u. 29., (Dubniczay palota)
2010. december 1jéig várjuk a jelentkezéseket a következőcímen: gyermekkulturaert@gmail. comBővebb információt a 20/9709568as telefonszámon kaphatnak.

A Pilinszky János Alapítvány felhívása
Az Alapítvány létrehozóinak szándéka, hogy évente egyszerialkalommal díjazásban részesítse azokat a BácsKiskun Megyébenélő és dolgozó pedagógusokat, írókat, költőket, művészeket ésújságírókat, akik munkásságukkal, életművükkel és kiemelkedőalkotásaikkal hozzájárultak a nemzeti kultúra értékeinek/emlékeinekvédelméhez és fejlesztéséhez, a köz és magánerkölcsöknemesítéséhez és ezért közmegbecsülésre méltók.
A Pilinszky Alapítvány 2010ben három díjat kíván átadni. A díjoklevélből és plakettből áll.A díjazásra méltó személyre bárki javaslatot tehet írásban, részletesindoklással.A javaslatokat 2010. november 10ig a Pilinszky János Alapítványlevelezési címére, Imre Károly kuratóriumi elnök nevére címezve kellkell eljuttatni. (BácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiSzakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, 6000 Kecskemét, KatonaJózsef tér 8.)
A beérkezett javaslatokat az Alapítvány Szakmai Kollégiuma bíráljael és ítéli oda a díjakat.A Pilinszky János Alapítvány díjainak átadására 2010. november 25én, a költő születésének napján kerül sor.Imre Károly, a Pilinszky János Alapítvány Elnöke




