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

Hírlevél

Ingyenes képzés Intézetünkben – weblap- és 
kiadványtervezés

Akkreditált E-segítő közösségi animátor tanfolyamunk „Közösségi 
nyilvánosság szabad eszközei; közösségi kiadványok megjelentetése 
– szükséges kiadványszerkesztői, grafikai, webes publikálási 
ismeretek ” című modulját kínáljuk ingyenesen 

azon közművelődési szakemberek számára, akik még nem vettek 
részt az „Építő közösségek Bács-Kiskun Megye 15 településén” 
című TÁMOP 3.2.3-as konstrukció által finanszírozott képzési 
programon.  

Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézmények szakmai 
munkatársai, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek, 
közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek 
közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, 
önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai

A továbbképzési program moduljának célja: az azt elvégzett 
közművelődési szakemberek képesek legyenek intézményi honlap 
alapszintű kialakítására önálló üzemeltetésére, karbantartására, 
valamint intézményi kiadványok, szórólapok tervezésére és 
szerkesztésére.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: felsőfokú 
iskolai végzettség, ECDL Start tanfolyammal egyenértékű tudás 
(bemeneti szintfelmérés alapján, külön hangsúlyt fektetve a 
fájlkezelés, fájltípusok ismeretére).

A továbbképzési program képzési idejének összes óraszáma: 40 óra 
(30 óra elmélet és gyakorlat, 10 óra konzultáció)

A továbbképzési program moduljának szakmai és 
vizsgakövetelményei: A tanfolyamot sikeresen elvégzett képes 
legyen intézményi honlap tervezésére és megvalósítására, alapszintű 
kiadványok tervezésére, megvalósítására. A modul záródolgozata 
egy konkrét honlap tervezése és megvalósítása.

További információ: 76/481-320, 
Letölthető jelentkezési lap: 

Nyilvántartási szám: 00646-2009
programakkreditációs szám: PLB-0255

Ingyenes angol nyelvtanfolyam közművelődési 
szakemberek számára

A képzésre elsősorban azoknak a szakembereknek a jelentkezését 
várjuk, 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 olyan 
kulturális intézmény, szervezet alkalmazásában áll, amely intézmény 
(vagy fenntartója) vállalja, hogy az adott személyt a projekt végétől 
számított legalább 1 évig alkalmazza. (nyilatkozat)

B1 szintre felkészítő tanfolyam: kezdők részére javasolt, TELC 
alapfokú nyelvvizsgára készít fel
B2 szintre felkészítő tanfolyam: alapfokú nyelvvizsgával vagy azzal 
egyenértékű nyelvtudással rendelkező érdeklődőknek javasolt, TELC 
középfokú nyelvvizsgára készít fel
A tanfolyamot az 1/2000. (I.124.)NKÖM rendelet alapján a kulturális 
szakemberek szervezett továbbképzéséhez alapított, az akkreditációs 
bizottságai által elfogadott képzési programmal rendelkező 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bács-Kiskun Megyei 
Egyesülete együttműködő partnereként a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató 
Intézete szervezi.

A képzés 120 órás időtartamú, várható kezdete: 2010 december, 
várható befejezés 2011. március

A képzés helyszíne:
6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet
Intézetünk akkreditált, termeink a minőségbiztosítási szabványnak 
megfelelően technikailag teljesen felszerelt. (írásvetítő kivetítő 
vászonnal, videólejátszó, kétkazettás magnó, projektor, 
televíziókészülék, hangfalak, CD lejátszó, laptop, tábla)

A képzés INGYENES. A képzést a TÁMOP 3.2.3/08/2 „Építő 
közösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó 
tanulásért nyertes pályázata alapján Bács-Kiskun Megyei 
Közművelődési Intézet finanszírozza.

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ igényelhető az 
ügyfélszolgálaton:
Haskó Renáta
6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
tel.: (30) 2299- 414
fax: (76) 481-320
e-mail: 
Letölthető jelentkezési lap: 
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Bemutatjuk

-Kiskőrös alföldi viszonylatban nem számít kisvárosnak. 
Ennek következtében is az intézményetek, mint települési 
szinten közművelődési feladatot ellátó szervezet nyilván 
komoly feladatokkal szembesül. Milyen koncepcióval, 
stratégiával végzitek a munkátokat?

-Tesszük a dolgunkat, de tudjuk, hogy bármennyit teszünk, 
az nem biztos, hogy elegendő, minden igyekezetünk 
ellenére. A város kulturális rendezvényeinek 80%-a nálunk 
zajlik. Ezek egy részét mi szervezzük, más részüknek 
otthont adunk. Szervezünk színházi előadásokat (egy 
évadban négy felnőtt és négy gyermekelőadás), rendezünk 
kiállításokat (a legkülönfélébb profilokban). Ebben az 
évben eddig 18 kiállításunk volt. Otthont adunk a 
csoportjaink bemutatkozásának, előadásaiknak,  a Megyei 
Közművelődési Intézet  Bács-Kiskun megyei ifjúsági 
néptáncválogatójának is. A város oktatási intézményei is itt 
tartják a rendezvényeiket. 

-A hagyományos programszervezésen kívül a közösségek 
támogatása, közösségi művelődés, új tanulási formák 
tekintetében mi a helyet?

-Teljesen nyitottak vagyunk. Bárki aki eddig betért a 
házba, és kérte a segítségünket, az meg is kapta, még soha 
senkit nem kellett elutasítanunk. A ház meglehetősen 
nagyméretű, sok csoportot be tudunk fogadni. Vannak 
csoportjaink akiket anyagilag is támogatunk. Ilyen a 
szlovák hagyományokat ápoló Szlovák Nemzetiségi 
Népdalkör és Citerazenekar,  a Szivárvány Nemzetiségi 
Néptánccsoport valamint a mazsorett csoportok. Ezen 

csoportok csoportvezetőinek tiszteletdíját, alkalmanként az 
utaztatási költségeiket (buszköltség) fizetjük, fellépéseket 
szervezünk számukra. A többi csoportunkat is 
természetesen támogatjuk, térítésmentesen használhatják a 
ház infrastruktúráját. Ezek a csoportok önszerveződőek, 
magukat működtetik, azonban azt a szakmai segítséget, 
amit tudunk mögéjük tesszük; pályázatokat ajánlunk és 
írunk nekik. A lehetőségeinken belül minden szakmai 
segítséget megadunk.

-Kiskőröst, mint kulturális egységet milyennek látod, 
milyen kihívásoknak kell megfelelnetek?

-Talán a legerősebb jellegzetességünk az, hogy a városban 
nagyon jelentős az őshonos szlovákság. Erre a 
hagyományra ma már több program is épül, ilyen a 
Városalapítók Napja-Rétesfesztivál, az Almabál amit 
éppen most szervezünk, Sültkrumpli zmacskalóval stb. A 
Petőfi Szülőház éppen mellettünk van, ez is a város 
értékes öröksége, amelyre építenünk kell. Sok, Petőfihez, 
vele kapcsolatos évfordulókhoz kapcsolódó rendezvénye 
van a városnak, többek között a Petőfi-Szilveszter, ami 
országos, sőt egyre inkább nemzetközi rendezvény. 
Emellett erőteljesen mezőgazdasági város Kiskőrös, a 
helybeliek jó része, persze más munka mellett, gyümölcs 
és szőlőtermesztéssel, borászattal is foglalkozik. Számos 
erre épülő programunk is van. Mezőgazdasági témájú 
előadásoknak, ismeretterjesztésnek adunk helyet és 
lehetőséget, a legutóbbi éppen Bálint gazda előadása volt

-Mindezen munkában nyilván nagyon fontos a személyed, 
aki az intézményt irányítod. Mik azok a hatások, 
elgondolások amelyek a munkád során vezetnek?

-11 éve vagyok igazgató, de előtte 20 évig dolgoztam a 
könyvtárban. Sajátos helyzetű az intézmény. 
Közművelődési megállapodás keretében működtetjük, non-
profit kft a szervezeti formánk. Fele annyi dolgozóval 
rendelkezünk, mint az előzőekben. Azonban sokkal 
nagyobb rugalmasságot biztosít ez a szervezeti forma. 
Reggel 8-tól legalább este18-ig nyitva vagyunk, illetve a 
rendezvényekhez igazodóan gyakran éjszakába menően is. 
Ezt 5 fővel kell megoldanunk. Éppen ezért mindenki 
szükség szerint nagyon sokféle munkát végez. A műszaki 
munkatársunk a karbantartás mellett végzi a hangosítást is, 
ha kell falat fest, vagy éppen mind az öten rakjuk össze a 
színpadi dekorációt. Benne van a pakliban, hogy néha 
mindenkinek kell színpadot söpörni, asztalokat cipelni. 
Régen például két főállású takarítónő volt a  házban, most 
egy, aki annyit dolgozik amennyire szükség van, ha kell 12 
órát, ha elegendő akkor 2 órát.
Amikor nagyrendezvényeink vannak tudunk külső 
embereket is behozni. A mi non-profit KFT-k egy nagyobb 
cégcsoport része, amely többek között a helyi kábeltv-t is 
üzemelteti, amely műsorszórás mellett saját városi 
műsorokat is készít. Ez nagymértékben hatékonyabbá teszi 
a munkánkat. Rádió, képújság is van, melyet segítünk 
megtölteni hírekkel, illetve a saját programjaink is nagyon 
hatékonyan meg tudnak jelenni. Ez nekik és nekünk is jó. 
Ebből a cégcsoportból igény szerint tudunk hozni külső 
segítséget. Például a stúdió technikusai segítenek 
hangosítani, a kábeltv dolgozói felrakják a 
transzparenseket, molinókat vagy a tv bemondónője jön 
hozzánk konferálni.

Szabó Gyuláné népművelő
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Szabó Gyuláné
Iskolái:
Általános iskola: Állampuszta-Mikla, Akasztó
Középiskola:  Gimnázium és Mezőgazdasági 
Szakközépiskola, Kalocsa
Felsőfokú végzettség: Óvónőképző Intézet, Kecskemét
Debreceni Tanítóképző Főiskola, könyvtár-
népművelés szak
Egyéb szakmai végzettség: Rendezvénymenedzsment, 
rendezvényturizmus, diploma megújító akkreditált 
végzettség

Munkahelyek:
1970-1977-ig Hunyadi úti Óvoda, Kiskőrös óvónő
1977-1988-ig Petőfi S. Városi Könyvtár Kiskőrös 
feldolgozó, gyermekkönyvtáros, olvasószolgálati 
csop.vez.,ellátóközp. vezető
1988-1990-ig Ifjúsági Ház vezető,Kiskőrös
1990-1995-ig Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 
Kiskőrös igazgató
1995-1997-ig  Wattay Szakközépiskola, Kiskőrös 
könyvtáros
1997-2000-ig Kiskőrösi Kábeltelevizió Kft, Kiskőrös 
irodavezető
2000- Petőfi Sándor Művelődési Központ, Kiskőrös 
igazgató

2000. július 1-je óta Közművelődési Megállapodás 
keretében a Kunság- Média Kht működteti a Petőfi 
Sándor Művelődési Központot, amelynek azóta az 
igazgatója. Feladata a város vezetésével való 
kapcsolattartás, a művelődési ház dolgozóinak 
szakmai irányítása, pályazatfigyelés és írás, a város 
nagyrendezvényeinek előkészítése, koordinálása, a 
művelődési ház minden rendezvényének 
koordinálása, színházszervezés, a ház gazdasági 
irányítása valamint kapcsolattartás az országos 
szakmai szervezetekkel, továbbképzéseken, 
konferenciákon való részvétel.

-Jövőre nézve milyen utakat látsz magatok előtt?

-Jövőre fel fogják újítani a ház nagy részét, kicserélik a 
nyilászárókat, akadálymentesítik a házat, a kis 
foglalkoztató termek esetén megfelelő fény, hangosítás 
lesz beépítve, ami változásokat fog hozni. Remélhetőleg 
színvonalasabb rendezvényeket, akár konferenciákat is 
szervezhetünk. Mindezekre a jelenlegi infrasruktura nem 
ad lehetőséget. Amiben gondolkodom, hogy a közösségi 
szerveződésekben aktívabbak szeretnénk lenni. Nem csak 
befogadnánk, hanem mi magunk is generálnánk ezek 
létrejöttét és gondozását. A továbbiakban is arra 
törekszünk, hogy megfeleljünk a  kiskőrösi és a kistérségi 
lakosság elvárásainak és ki tudjuk elégíteni kulturális 
igényeit.

Média és civil közösségek - konferencia 
Békésen

A nonprofit közösségek hatékony működésének egyik 
gátja az online média lehetőségeinek gyenge 
kihasználása. Bár egyre több szervezetnek van saját 
honlapja, ezek a honlapok nagy energia befektetéssel, 
minimális látogatót tudnak vonzani. Az idő múlásával 
pedig a technológiai és szemléletbeli lemaradás egyre 
csak növekszik.

Hogyan lehet másként, hatékonyan gondolkodni arról a 
lehetőségről, ami soha nem látott közelségbe hozta 
híreink, tudásunk megosztását, koncentrálását?

Mit tudunk kezdeni ezzel a karnyújtásra lévő 
lehetőséggel?

Tovább nő lemaradásunk, vagy fel tudunk zárkózni?

Ezen kérdések megválaszolásához kívánunk 
konferenciánkkal hozzájárulni.

A jó példák megismerésével megtehetjük az első 
lépéseket azon az úton, amelynek célja nemcsak a 
felzárkózás, hanem a legkorszerűbb ismeretek 
elsajátítása és gyakorlati alkalmazása.

Az Életfa Kulturális Alapítvány 2010. december 10-én 
pénteken 10 órától 

“Közösségi média - civil közösségek” 

címmel szakmai konferenciát rendez, amelyre 
szeretettel várja a nonprofit közösségek tagjait, 
képviselőit.

Helyszín: Békés Városi Kulturális Központ, Békés, 
Jantyik Mátyás utca 23-25.
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Pályázatajánló

Pályázati felhívás

"Katona Józsi elkomorodik"
(Lázáry René Sándor / Kovács András Ferenc) 

A Katona József Társaság és a Forrás Szerkesztősége esszé- és 
tanulmánypályázatot hirdet Katona József születésének 220. 
évfordulója alkalmából. 
Katona Józsi elkomorodik - írta Lázáry René Sándor a Forrásban 
megjelent versében. Színműírásunk és színjátszásunk okán valóban 
elkomorodik-e? - erre keressék a pályázók a választ. 
Pályázni lehet tanulmánnyal és esszével is maximum 60 000 karakter 
terjedelemben. A pályázó foglalkozhat a kortárs drámaírás vagy 
színjátszás helyzetével és drámatörténeti vagy színháztörténeti 
eseménnyel egyaránt. 

Pályadíjak: 
I. hely: 150 000 Ft 
II. hely: 100 000 Ft 
III. hely: 50 000 Ft 

Az arra érdemes pályamunkákat a Forrás közli. 

Beküldési határidő: 2011. június 1. 
Cím: Forrás Kiadó - 6001 Kecskemét, Pf. 69

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYAR-SZERB 
KÖZÖS HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEKRE 

(HUSRB/1002)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Szerb Köztársaság 
Kormányának Európai Integrációs Irodája pályázatot hirdet a 
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Program keretében.
Milyen tevékenységekre kapható támogatás?
A határ menti térségben támogatás nyerhető el gazdasági és 
társadalmi összefogást erősítő programokra, környezetvédelmi 
projektekre, határon átnyúló kulturális útvonalak és üzleti 
együttműködések kialakítására valamint K+F tevékenységekre.
Kik pályázhatnak?
Nonprofit szervezetek, többek között helyi önkormányzatok, 
önkormányzati társulások, alapítványok, egyesületek, nonprofit 
kft/zrt, oktatási intézmények, kamarák. A projektpartnerek között 
legalább egy magyarországi és egy szerbiai partnernek kell lennie a 
támogatásra jogosult területről.
Mennyi támogatás áll rendelkezésre?
A pályázati felhívás keretében 12 359 230 euró Közösségi forrás áll 
rendelkezésre. A projektek Szerbiában az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA), Magyarországon az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA) és a Magyar Köztársaság 
társfinanszírozásával valósulhatnak meg.
Hasznos tudnivalók:
A pályázati csomagról bővebb információt a Közös Technikai 
Titkárság által szervezett Információs Napokon tudhat meg, 
amelyeket a következő időpontokban és helyszíneken szervezünk: 
2010. november 29. - Subotica (Szabadka), 2010. november 30. - 
Szeged, 2010. december 1. - Baja, 2010. december 6. - Novi Sad 
(Újvidék), 2010. december 7. - Zrenjanin (Nagybecskerek).
Részletekért kérjük, keresse fel a

 honlapot.
Hogyan lehet jelentkezni?
A pályázatokat angol nyelven, a program Közös Technikai 
Titkárságához (KTT) kell benyújtani, Budapestre. 

A benyújtás határideje 2011. február 14. A határidőn túl 
benyújtott pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

A felhíváshoz kapcsolódó pályázati dokumentáció, a pályázatok 
beadásával kapcsolatos tudnivalók és további, részletes információk 
a  honlapról tölthetők le.

Magyar Mese - pályázati kiírás

A irodalmi oldal a dévai Corvin Kiadó 
támogatásával mesepályázatot hirdet. A pályázaton részt vehet minden 
magyar nyelven alkotó, 18. évét betöltött személy. 
A pályázat témája: Magyar mese. 
Legfőbb elvárás a pályázók felé: a mese szereplőinek magyar neve 
legyen, és a történet, vagy annak legalább egy része egy létező magyar 
településen játszódjon. Valamint a szerző néhány mondatban mutassa 
be a települést a mesébe szőtt leírással.
Határon innen és túl bármely magyar (egykori magyar) település lehet a 
mese helyszíne.

Pályázat célja: Megmutatni a gyermekeknek, hogy a magyar világ igazi 
mesevilág. Játékosan megismertetni a gyerekekkel minél több magyar 
települést (határok nélkül), és hitet adni nekik ahhoz, hogy a 
magyarokkal is történhetnek szép, csodás dolgok.

Pályázat formai feltételei: A meséket Word dokumentumként (.doc), 
mellékletben csatolva kell elküldeni a 

 e-mailcímre. A dokumentum 
elején legyen feltüntetve a szerző valódi neve, ha van, akkor az írói 
álneve és az e-mail címe!

Minden pályázó legföljebb három mesével nevezhet (mert három a 
magyar igazság), melyek eddig még nem jelentek meg nyomtatásban. A 
mesék terjedelme nem haladhatja meg (egyenként) a 9000 karaktert, 
szóközökkel együtt. A tartalmilag, vagy formailag nem megfelelő, 
illetve helyesírási hibáktól hemzsegő meséket a zsűri nem értékeli.

A pályázathoz mellékelni kell egy aláírt (beszkennelt) nyilatkozatot 
arról, hogy a pályamű saját alkotás, és a szerző hozzájárul írása 
közléséhez a http://www.mesepalyazat.hu weboldalon, a Corvin Kiadó 
nyomtatott kiadványaiban, valamint a Szilaj Csikó hetilapban.

Nevezési díj nincs.
A beérkezett alkotások e-mailen visszaigazolásra kerülnek.

A pályázat beküldésének határideje: 2011. április 30.
Eredményhirdetés: várhatóan 2011. július

Díjazás:
Megfelelő színvonalú pályázatok esetén a Corvin Kiadó megjelentet 
egy mesekönyvet, melyből minden benne szereplő mese írója egy-egy 
tiszteletpéldányt kap.

A legjobbnak ítélt három pályamű megjelenik a Szilaj Csikó hetilapban 
is. A mesekönyv, illetve a pályázaton nyertes mesék bemutatására a lap 
kiadója 2011. augusztus 12-14 között közönségtalálkozót szervez a 
Magyarok Országos Gyűlésén.
További díjak: a Corvin Kiadó "Kispajtás" című folyóiratában való 
megjelenés; könyvek; vásárlási utalvány; natúrkozmetika csomag; 
egyedi kézműves termékek, apróbb ajándékok.
A Díjak aloldalon részletesen felsorolva megtalálható az összes díj.

A pályázattal kapcsolatban minden információ megtalálható a 
 oldalon, ahol a zsűritagok 

mintaként szolgáló meséi is olvashatók.



Hírek, aktualitások

Hírlevél

A Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

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: 76/481-320

e-mail: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

Egészségfejlesztés és Közművelődés 
Konferencia

A Megyei Közművelődési Intézet és az 
EgészségPorta Egyesület idén is megrendezte az 
Egészségfejlesztés és Közművelődés Konferenciát, 
melynek témája és alcíme idén a „Népi 
gyógymódok, hagyományok, kultúra, egészség” 
volt.

Az idei konferencián hallhattunk előadást 
a Bács-Kiskun megyei népi gyógymódokról 
Mészáros Zsuzsanna néprajzkutatótól, a holisztikus 
természetgyógyászatról Dr. Taraczközi István 
orvos-természetgyógyásztól, a gyógyfüvek, 
gyógyteák alkalmazásáról Dr. Raskó Balázs 
gyógyszerésztől, a homeopátiás gyógyításről Dr. 
Kránitz Edit homeopátiás orvostól, az 
Egészségkultúra s az egészségfejlesztés 
kapcsolatáról  Dr. Hanusz Klára gyermekorvostól 
valamint az egészségügy hétköznapjairól Dr. 
Mócza György megyei főorvostól.

A résztvevők gyógyteákat, aszalványokat és 
biosüteményeket kóstolhattak a Napsugár BioÁBC 
és Teázó jóvoltából, valamint Álomdiéta pizzát 
fogyaszthattak ebédre.

Az előadások alatt és azok szünetében 
rizikószűréseken, érvizsgálaton, hallásvizsgálaton 
és íriszdiagnosztikai elemzésen vehettek részt az 
érdeklődők.




