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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

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a minősülni kívánó 

közművelődési szervezetek önértékelést követő helyszíni szemléjének (eredmények 

ellenőrzésének) végrehajtására; az audit előkészítésére, megszervezésére, 

lebonyolítására, értékelő jelentés készítésére.

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

A képzésen résztvevők megismerik az audit fogalmát, folyamatát, az auditor személyi 

jellemzőit, az auditori és a szakfelügyeleti tevékenység kapcsolatát. Gyakorlati 

tevékenységek során elsajátítják a pályázati anyagok átvizsgálását, értékelését, 

gyakorolják az audit előkészítését, az audit és a követő-audit lefolytatását. Megismerik 

a tanúsítás és a felnőttképzési intézmény-akkreditáció fogalmát, az akkreditációhoz 

kapcsolódó tevékenységeket.

A képzés módszerei: előadás (9 óra), szeminárium (4 óra), tréning (7 óra), esetjáték (6 

óra), konzultáció (1 óra), egyéni feladatmegoldás (3 óra) - vizsga 

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: 

a képzésre kulturális intézmények felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberei 

jelentkezhetnek 

legalább 5 éves közművelődési vagy minőségügyi szakmai gyakorlat 

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/ 

Vizsgakövetelmény:

A képzés zárásaként a résztvevő az elsajátított ismeretekről írásbeli vizsga keretén 

belül számol be. A vizsga tesztkérdések segítségével, valamint egy esetpéldára adott 

értékelés alapján méri a résztvevő alkalmasságát. Az értékelés részét képezi a 

gyakorlati példák teljesítése és azok megoldásának minősége.

Előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása:

A résztvevő meglévő releváns tudását a vizsgakövetelmények teljesítésével előzetesen 

bizonyíthatja. A megfelelt minősítésű dolgozat alapján a résztvevő tudását 

beszámítjuk; a modul elméleti, gyakorlati napjain való részvétel alól felmentést 

kaphat. 

A tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A továbbképzésen való jelenlét 100%-ának teljesítése 

1 db záró vizsgadolgozat megfelelt minősítésű megoldása 

Oktató:Budainé Fehér Katalin, több éves auditori és oktatói gyakorlattal rendelkező, a 

minőségfejlesztési rendszer kialakításában részt vett minőségügyi szakember.

A képzés összóraszáma: 30 óra (5 x 6 óra)

A képzés tervezett ütemezése: 5 alkalom, alkalmanként 6 órás időtartamban.

2011. január 25-26, február 01-02., február 08. / 10.00 – 16.00

A képzés tervezett kezdete: 2011. január 25.

A képzés tervezett befejezése: 2011. február 08.

A képzés helyszíne: Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4-es előadóterem

A jelentkezés határideje: 2011. január 15.

A képzésre korlátozott számban, 20 főig tudunk jelentkezéseket elfogadni. A részvételi 

szándékot a jelentkezés sorrendjének megfelelően regisztráljuk. A jelentkezés a csatolt 

jelentkezési lap kitöltésével történik. A jelentkezési lapot személyesen, e-mailen, és 

postai úton lehet eljuttatni a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézethez.

Részvételi díj: nincs!

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 tanfolyamot az alapítási és indítási engedéllyel rendelkező Budapesti Művelődési 

Központ együttműködő partnereként a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete szervezi.

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ a BKMÖ Közművelődési Intézetének 

ügyfélszolgálatán igényelhető: 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. 6000 Kecskemét, 

Katona J. tér 8., tel.: 30/ 22 99 414, Fax: 76/481-320 Fax: 76/481-320, 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0294-04, Intézmény-akkreditációs 

lajstromszám: AL-1738
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Bemutatjuk

Népművészet Mestere díj kitüntetettjei 

megyénkben

December 14-én a budapesti Hagyományok Házában 

átadták a Népművészet Mestere díjakat. Az ünnepségen 

részt vett Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, 

Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár, Dr. Jávor András 

közigazgatási államtitkár és Kelemen László a 

Hagyományok Háza főigazgatója.

A kormány rendelete alapján a kulturális miniszter által 

felkért szakmai bizottság azokat jutalmazta, akik a 

népművészet fejlesztésében kimagasló eredményeket értek 

el és a fogásokat megőrizve, tanítványoknak továbbadva 

őrködnek nemzeti értékeink, hagyományaink felett. A hat 

anyaországban élő és négy határon túli alkotónak Dr. 

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter és Szőcs Géza 

kultúráért felelős államtitkár adta át az elismeréseket. Dr. 

Réthelyi Miklós arra kérte a díjazottakat, vegyék 

pártfogásba az ifjabb nemzedéket, minél több fiatalnak 

adják át tudásukat és a népművészetről vallott 

szemléletüket.

Megyénkből a Népművészet Mestere-díjban részesült 

Nagy Mária és Vidák István alkotóművészek, megosztva 

(Kecskemét), Schneider Péterné, bútorfestő népi 

iparművész (Harta), Verseghy Ferenc fazekas (Tolna).

Nagy Mária és Vidák István alkotóművészek 

(Kecskemét)

Nagy Mária és Vidák István a hetvenes évek elején fellépő 

„nomád nemzedék” élcsapatához tartozva Gödöllőről – a 

népművészetet forrásként felhasználó szecessziós 

művésztelep háza tájáról – indult el a népművészet 

megújhodását kereső programjával. Faluról-falura járva 

gyűjtötték magukba a falusi, tanyai ember tudását, 

emberségét, ami ma is legfőbb támaszuk.

Különös érdeklődést mutattak a fűzvessző megmunkálása, 

a kosárfonás, a gyékény feldolgozása iránt. 1972 és 1982 

között az egész magyar nyelvterületet bejárva kutatták és 

művelték a kosárkötés különböző ágait. 1979-től igazi 

nagy szenvedélyükké vált a nemezkészítés. Azóta 

folyamatosan kutatják, művelik és tanítják honfoglaló 

őseink hagyatékát, a szőr, a gyapjú megmunkálását. Az 

1980-as évek elejétől részt vettek Kecskeméten a 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely szakmai 

tevékenységének megalapozásában, a hagyomány és a 

játékkultúra műhelyprogramjának kidolgozásában.

Schneider Péterné Haraszti Mária bútorfestő népi 

iparművész (Harta)

1972-ben kezdett ismerkedni a parasztbútor festéssel. Az 

érdeklődés, a tehetség és a sors a legkitűnőbb mester mellé 

vezérelte. A bútorfestő-asztalos Himpelmann Péter 

műhelyébe kerülve nagy munkabírással és szorgalommal, 

a mester iránti őszinte tisztelettel, fáradhatatlanul szívta 

magába a mesterségbeli tudást. Kiállításokra, pályázatokra 

küldi munkáit, többször is szerepel kiállításokon, 

Budapesten, megyéjében, illetve szülőfalujában is. Az 

1990-es évtől kiemelkedő sikerekkel van jelen országos, 

régiós pályázatokon. Számos díj, oklevél, első helyezés, 

kiemelt különdíj támasztja alá választott mesterségében 

megnyilvánuló tehetségét. Több évtizedes szakmai tudását 

örömmel és sikerrel adja át a Hartán működő Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben bútorfestés iránt 

érdeklődő fiatal nemzedéknek. 

Nagy Mária

Vidák István
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Verseghy Ferenc fazekas népi 

iparművész (Tolna-Mözs)

Verseghy Ferenc fazekas népi iparművész 

tanulóként szülőfalujából, Tolnáról került 

Kaposvárra, ahol szakmájában a 

legkitűnőbb fazekas mester, Tamás László 

irányítása mellett bővítette, csiszolta 

tudományát. 1984-től önálló alkotóként 

készíti a sárközi fazekas-mázas és a habán 

technikával megalkotott remekeit. 

Rendszeresen részt vesz a Népi 

Iparművészeti minősítő zsűriken, ahol közel 

100 db termékére kapott „A” minősítést. 

Verseghy Ferenc a habán fazekasság 

értékeinek, hagyományainak feltárásában, a 

motívumok, formák, színvilág gyakorlatban 

történő bemutatásában, kísérletező 

lépéseiben szinte egyedüli a fazekasok 

körében. Három évtizedes Somogy megyei 

„kiruccanás” után hazaköltözött Tolnára, és 

itt alakította ki a habán fazekas 

hagyományok folytatását lehetővé tevő 

műhelyfeltételeit.

Verseghy Ferenc

Schneider Péterné
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Pályázatajánló

CIVILEK A CIVILEKÉRT! - PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁS

Az Érthetően az Egészségért Alapítvány az Egészségügyi Média 

Szövetséggel közreműködve pályázatot hirdet 

civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz 

kapcsolódó országos szintű kampánya támogatására

A pályázat rövid leírása:

A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os 

kampányához 75%-os támogatást nyújt az "Érthetően az Egészségért 

Alapítvány" és az Egészségügyi Média Szövetség.

A kiíró szervezet rövid bemutatása:

"Érthetően az egészségért, az orvosok és egészségügyi szakdolgozók 

jövőjéért" Alapítvány 2009-ben azzal a céllal alakult, hogy az 

egészségügyben tapasztalható információs hiányosságokat 

felismerve javítson az orvosok és a betegek közötti kommunikáción, 

valamint bővítse ismereteiket. Független egészségügyi nonprofit 

szervezetként az alapítvány küldetése:

1. A prevenció mint egészség-megőrzési életforma tudatosítása a 

társadalom legszélesebb köreiben.

2. Az egészségügy hazai helyzetének és a problémákra adható 

megoldásoknak megismertetése.

3. A fenntartható kommunikáció megteremtése orvos és beteg között.

4. Az orvosok munkáját és a laikusok megértését segítő üzenetek 

terjesztése, rendszeres tájékoztatás.

Az alapítvány küldetését figyelembe véve döntött arról a kuratórium, 

hogy közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel 

pályázatot hirdet társadalmi szervezetek számára, amelynek 

segítségével a civil szervezetek egészségügyi intézmények 

várótermeiben (orvosi rendelőkben, szakrendelőkben, kórházakban) 

hívhatják fel a figyelmet tevékenységükre valamint kampányt 

folytathatnak a társadalmi szervezeteknek felajánlható SZJA 1% 

gyűjtésére..

A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek 

társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a 

civil szervezetek számára személyi jövedelemadó felajánlásokat 

elősegítő alábbi tevékenységek támogatása:

A 2010. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz 

kapcsolódó országos szintű kampányok lebonyolítása, amelyek: 

- Ösztönzik a felajánlókat, hogy a pályázaton nyert civil szervezet 

részére ajánlják fel 1%-aikat, 

- Mozgósítják az adóbevallókat az 1%-os felajánló nyilatkozataik 

szabályos megtételére.

- Lehetőséget biztosítanak civil szervezetek számára, hogy alternatív 

módon, egészségügyi intézmények hiteles környezetében 

kampányolhassanak. 

Pályázati feltételek:

- Pályázhat minden társadalmi szervezet, amely jogosult 1%-os 

felajánlások fogadására és a jelen pályázati kiírás pályázatát nem 

zárja ki.

- A pályázati űrlap hiánytalan kitöltése.

A rendelkezésre álló forrás mértéke: 72 000 000 Ft

A pályázati támogatás minimuma: 4 500 000 Ft

A pályázati támogatás maximuma: 18 000 000 Ft

A pályázati támogatás mértéke: 75%

Nem nyújthatnak be pályázatot:

a) pártok,

b) párt által alapított alapítványok,

c) párt részvételével létrehozott egyesületek,

d) biztosító egyesületek.

Nem részesülhet támogatásban az a társadalmi szervezet, amely

a) az Alapítványhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a 

támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló 

szakmai beszámolóban, vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő, 

vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

b) a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség 

kezdeményezte.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a 

megvalósítás módja vagy eredménye:

a) bűncselekménynek, vagy bűncselekmény elkövetésére való 

felhívásnak minősül;

b) alapvető emberi, vagy alkotmányos jogot sért; a nemzeti, etnikai, 

nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és 

a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen 

a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének 

követelményébe ütközik.

A pályázat menete és az elbírálás:

Az Egészségügyi Média Szövetség három tagvállalata országosan, 

pályázónként minimum 150, maximum 600 db, egészségügyi 

intézmények várótermeiben kihelyezett hirdetési felületet biztosít a 

pályázó civil szervezetek számára. A felületek hirdetési költségeit 

75%-ban az "Érthetően az Egészségért Alapítvány" és az 

Egészségügyi Média Szövetség támogatja. 

A nyertes pályázók az általuk megpályázott mennyiségben, 

egészségügyi intézmények várótermeiben, plakátokon 

kampányolhatnak az SZJA 1%-okért.

A nyertes pályázók a hirdetési felületek mellett lehetőséget kapnak 

arra, hogy hirdetési felületeik mellett szórólapok kerüljenek 

elhelyezésre, melynek gyártását (kreatív alapján) és kihelyezését az 

"Érthetően az Egészségért Alapítvány" vállalja. Így a váróteremben 

várakozók nem csak az egészségügyi intézményben találkozhatnak a 

nyertes pályázók 1%-os kampányával, hanem szórólapon 

emlékeztetőül magukkal is vihetik.

A pályázatokat az "Érthetően az Egészségért Alapítvány" és az 

EMSZ által felkért szakértőkből álló bíráló bizottság bírálja el.

A kampányok időtartama 4 hónap, 2011. február 1-jétől, 2011. május 

30-ig tart.

Mit jelent ez pontosan?

Ez azt jelenti, hogy egy sikeresen a "150-es kampányra" pályázó 

szervezet 4 500 000 Ft pályázati támogatásban részesül (150 db x 

7.500 Ft x 4 hónap).

Ha "600-as kampányra" pályázik sikeresen, akkor a pályázati 

támogatás mértéke 18 000 000 Ft.

A pályázaton nyertes társadalmi szervezetek számára az "Érthetően 

az Egészségért Alapítvány" vállalja még:

- A plakát készítését és kihelyezését kreatív alapján (35x25 cm-es 

méretben) 

- A szórólap elkészítését L/4 méretben

- "600-as kampány" esetén 20 000 példányban

- "300-as kampány" esetén 10 000 példányban

- "150-es kampány" esetén 5000 példányban

Miért a várótermi kommunikációt választotta az alapítvány 

kuratóriuma a pályázati támogatások eszközéül?

Mert a GfK Hungária Kft. közvélemény-kutatása szerint a nyertes 

pályázók plakátjait 1 500 000-2 000 000 ember láthatja havonta. 

Lásd a pályázati dokumentációban lévő prezentációban.

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. január 15.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - CIVILCOM EGYESÜLET

"Szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra-

fejlesztése"

CIVILCOM - 2010/I.

A pályázat háttere

Az ezredforduló egyik legnagyobb feladataként tekintett fenntartható 

fejlődéshez, a növekvő gazdasági teljesítményhez új beruházásokra, a 

termelői és kibocsátói kapacitások növelésére van szükség. Az elmúlt 

évtizedben ennek megfelelően ugrásszerű fejlődésnek indult a 

számítástechnikai iparág, mely kapcsán a megnövekedett termelésnek 

köszönhetően, újabb ágazattal bővült az ökorendszert veszélyeztetők 

sora. A számítástechnikai eszközök, perifériák, alkatrészek és egyéb 

kiegészítő kellékek gyártásával foglalkozó multinacionális 

nagyvállalatok a világgazdasági trendeket követve folyamatos 

volumen-növekedést értek el.

Az output növelése azonban együtt jár a károsanyag-kibocsátás 

emelkedésével. Ezek a nem kívánt melléktermékek a levegőbe kerülve 

drasztikus hatással lehetnek a globális éghajlatra. Ahhoz, hogy a 

folyamat lassuljon, megálljon és egyszer majd pozitív irányba 

forduljon, meg kell tenni a megfelelő lépéseket.

A "kék bolygó" megóvása érdekében környezetbarát, ún. "zöld" 

intézkedések szükségesek. Ezek egyik legfontosabb csoportja az 

éghajlatot veszélyeztető gázok kibocsátásának csökkentésére irányul.

A világ számos országában megtalálhatóak azok a "zöld" intézkedések, 

melyek a számítástechnikai iparág károsanyag-kibocsátását hivatottak 

ellenőrizni. A kék Energy Star jel, amelyet az EPA (amerikai 

környezetvédelmi hivatal) hozott létre 1992-ben, az energiatakarékos 

számítógépek vásárlását hivatott elősegíteni. Az EPA vonatkozó 

követelményeit 2006-ban felülvizsgálták, és megszigorították. 

Gyakorlatilag minden nagyobb számítógép-gyártó készít Energy Star 

jellel ellátott termékeket, de legszélesebb kínálattal a kész számítógép-

konfigurációkat forgalmazó cégek büszkélkedhetnek. Az Európai 

Bizottság és az EPA egyezménye alapján az EU-ban is bevezették az 

Energy Star tanúsítványt. Az EU Energiaügyi és Közlekedési 

Főigazgatósága által működtetett honlapon megtalálhatóak az EU erre 

vonatkozó rendelkezései és az Energy Star követelményeket teljesítő 

termékek listája.

Az EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool - 

elektronikai termékek környezeti hatásvizsgálata) huszonnyolc 

különféle kritérium alapján, hatékonyság és fenntarthatóság 

szempontjából sorol számítástechnikai termékeket arany, ezüst és 

bronz kategóriákba. Az EPEAT célja, hogy segítse a fogyasztókat a 

környezetbarát technológiák kiválasztásában. A rendszert számos 

állami intézmény és nagyvállalat is igénybe veszi.

Az EPEAT minősítési rendszert alapul véve a Conservation Fund és a 

Carbonfund.org a világ legzöldebb olyan IT cégeit kívánják tömöríteni, 

melyek csatlakozni kívánnak az energiatakarékosságért és 

széndioxidkibocsátás csökkentésért harcoló nemzetközi nonprofit 

Climate Grouphoz.

Az Európai Unió Kibocsátás Kereskedelmi Rendszere (EU ETS) az 

energiaigényes iparágak (energia, vaskohászat, kerámia, cement- és 

üveggyártás) legnagyobb telepeit és termelő egységeit foglalja magába.

Körülbelül 10 500 üzem tartozik ide, amelyek az Unió GHG 

kibocsátásának 40 százalékáért felelősek. A különböző gyáregységek 

kvótáit a Nemzeti Elosztási Tervben (NAP) határozzák meg. Ezt a 

tagállamok állítják össze és az Európai Bizottság fogadja el. Ha egy 

vállalat túllépi a számára megszabott mennyiséget, kvótát vásárolhat 

attól, amelyik nem használta fel a számára szabott keretet.

A szabályozás minden EU tagország számára kötelező. Eddig három 

kereskedési időszakot határoztak meg (2005-2007, 2008-2012, 2013-

2020). 1 tonna széndioxid kibocsátási egysége 1 EUA (European Union 

Allowance). Ez képezi az elosztás alapját. A nem kihasznált kvóták 

szabadon értékesíthetők. A meghatározott mennyiség túllépése 

büntetéssel jár.

A pályázat célja

Az elmúlt években Magyarországon is egyre több multinacionális 

nagyvállalat jelent meg, melyek számítástechnikai eszközök 

gyártásával foglalkoznak. Az iparág képviselőinek, az EU 

követelményrendszerének megfelelően, kötelező jelleggel részt kell 

venniük a vállalatok "zöld-politikájának" népszerűsítésében, a 

környezetvédelem és fenntartható fejlődés terén elért eredményeik 

publikálásával.

A fenti mutatók növelése érdekében a cégek partnerség-kezelő 

programokkal, kommunikációs kampányokon keresztül segítik a 

környezetvédelem és fenntartható fejlődés folyamatait, mindehhez 

kapacsolódva pedig a termelésből származó éves bevételeik 

meghatározott részét közösségi célokra, így a civil társadalom 

fejlesztésére, civil szervezetek támogatására fordítják.

A CIVILCOM EGYESÜLET, mint közvetítő ernyőszervezet, ezeket a 

támogatásokat gyűjti össze és pályáztatás útján juttatja el a nyertes 

szervezetek/intézmények részére.

Jelen pályázat célja a civil társadalom fejlesztése, a nonprofit 

szervezetek, egyéb intézmények mindennapi munkájának 

hatékonyabbá tétele a szükséges irodai, számítástechnikai 

infrastruktúra biztosításával.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező, 

2010. január 01-e előtt bejegyzett, alábbi szervezetek (KSH besorolás 

alapján):

- Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (321);

- Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322);

- Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (323);

- Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 

(324);

- Többcélú kistérségi társulás (366);

- Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség 

(521);

- Egyéb egyesület (529);

- Kamara (541);

- Önálló egyházi intézmény (552);

- Közalapítvány (561);

- Közalapítvány intézménye (562);

- Egyéb alapítvány (569);

- Közhasznú társaság átalakításával vagy alapítással 2007. július 1-je 

után létrejövő nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolása 599 vagy 

691);

- Egyesülés (591);

- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599).

A pályázókkal kapcsolatos egyéb megkötés (pl. tevékenység, ágazat) 

jelen pályázat keretében nincs!

A támogatási időszak, a támogatás formája, mértéke és összege

A támogatás 2011. május 01. és 2011. október 31. között megvalósuló, 

a szervezet/intézmény alapszabályában/alapító okiratában megjelölt 

tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához 

szükséges számítástechnikai infrastruktúra beszerzéséhez nyújtott 

vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot 

terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek 

pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell 

történnie.

Jelen pályázati felhívásra egy szervezet/intézmény kizárólag egy 

pályázatot nyújthat be. Konzorciumban történő pályázásra nincs 

lehetőség.

A támogatás maximális mértéke a projekt elszámolható összes 

költségének 100%-a.

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 

250 000 Ft, de legfeljebb 850 000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot magyar nyelven, a CIVILCOM EGYESÜLET 

honlapjáról ( ) letölthető adatlapon 

kell benyújtani, szervezetünk környezetvédelmi célkitűzéseinek 

megfelelően, kizárólag elektronikus úton.

Az adatlap sem tartalmában, sem pedig formájában nem változtatható 

meg!

A pályázati adatlapot és a kötelező mellékleteket 2011. február 01. 

24.00 óráig lehet benyújtani elektronikus úton a 

" " e-mailcímre. A határidőn túl beérkező 
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pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek.

Az döntési folyamat rendje

A CIVILCOM EGYESÜLET Bíráló Bizottsága a pályázatok végső 

beérkezésének határidejétől számított 45 napon belül dönt a 

támogatottak köréről. A Bíráló Bizottság döntését a CIVILCOM 

EGYESÜLET Elnöksége hagyja jóvá. Az Elnökség döntését követően 

a támogatottakat 8 napon belül elektronikus formában értesítjük.

Szerződéskötés

A CIVILCOM EGYESÜLET támogatási döntéséről szóló elektronikus 

levelek megküldését követően a támogatottak postai úton kapják meg 

a szerződéskötéshez szükséges dokumentációt, mely tartalmazza a 

támogatási szerződést 3 példányban, a szerződéskötés feltételeit 

bemutató dokumentumot és a szerződéskötéshez szükséges egyéb 

dokumentumok listáját, valamint egy útmutatót.

A CIVILCOM EGYESÜLET a beérkezett dokumentációkat 

megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges 

dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, úgy 

a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel, egy alkalommal 

hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a 

hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a CIVILCOM 

EGYESÜLET fenntartja a jogot a kedvezményezett pályázatból 

történő végleges kizárására.

A támogatásban részesülővel, a szerződéskötéshez szükséges 

valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén, a CIVILCOM 

EGYESÜLET köt szerződést. A szerződés aláírására a szerződés 

megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan 

beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos 

elszámolási kötelezettség mellett. A kifizetés feltételeit és ütemezését 

(kifizetés végső dátuma) a nyertes pályázókkal kötött támogatási 

szerződés tartalmazza.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási 

szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek 

számot adni. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a 

CIVILCOM EGYESÜLET Bíráló Bizottsága dönt.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) 

benyújtásának végső határideje a projekt befejezésétől számított 30 

nap.

HOGY LEGYEN HOLNAP IS!

A Zöld Nap Egyesület és a PONT Csoport egy közös esszé-

pályázatban arra vállalkozik, hogy felmérje: vajon mit 

gondolnak ma a civil szervezetek és oktatási intézmények 

képviselői a klímaváltozás problémájáról és a lehetséges 

forgatókönyvekről.

Mit is jelent ez a kérdés valójában, hogyan éljük meg ezt a 

mindennapokban.

A környezetvédelem mindenki számára fontos, akit érdekel a 

saját, a gyermekei és az unokái egészsége és jövője, ezért a 

klímavédelem érdekében minden egyénnek van lehetősége a 

cselekvésre.

Életkortól és anyagi helyzettől függetlenül, mindannyiunk 

közös ügye felismerni, hogy a jelenlegi helyzet nem tartható 

tovább. Környezetünk egy kincs, amivel takarékoskodni kell, 

amit óvni, védeni kell, de ez lehet, éppen a kreativitásunkon 

múlik. Ez az esszépályázat arra nyújthat kitűnő lehetőséget, 

hogy bárki megmutassa, ő mit és hogy cselekedne 

környezetéért.

A műveket a következő két kategóriában várjuk: iskolai 

csoportok (diáktanácsok, diákszervezetek, 

diákcsoportosulások) és civil szervezetek.

Pályázhatnak Kárpát-medencei, németországi, svédországi, 

kanadai és olaszországi, be nem jegyzett vagy bejegyzett 

szervezetek, csoportok.

A művek jelenünkről, jelen társadalmunkról, annak bármely 

szegmenséről szólhatnak, de kíváncsiak vagyunk a jövőképre 

is: milyen lesz a környezetünk és hogyan vélekedünk majd 

róla tíz év múlva?

Egy olyan várost vagy falut tervezzen meg a pályázó 

szervezet/csoportosulás, amely minden szempontból egy 

környezetbarát település és a fenntartható lesz hosszútávon.

Többek között megválaszolva az alábbi kérdéseket és a 

környezetükkel való kapcsolatukat:

- Milyen alternatív energiaforrás lesz a városban/faluban? 

(nap, szél energia)

- Hogyan építették át lakóhelyüket, hol élnek és hogyan?

- Milyen szállítóeszközök lesznek elérhetőek? (busz, 

kerékpár)

- Milyen hulladékgazdálkodás lesz kialakítva?

- Milyen környezetbarát elemek és termékek használatát 

tartják fontosnak?

Olyan problémákat kérünk megvilágítani (lehetnek teljesen 

egyediek, specifikusak, de lehetnek akár mindennaposak is) 

és praktikus, kivitelezhető megoldásokat, javaslatokat találni 

ezek csökkentésére-megszüntetésére, amikkel helyi, 

regionális szinten érintkezésbe kerülnek.

A művek terjedelme 2-10 gépelt oldal lehet (Times New 

Roman betűtípus, 12-es méret, 1,5-es sorköz) elektronikus 

vagy nyomtatott formában. A leírásokhoz képeket, videót, 

rajzot, térképet is csatolni lehet.

A pályázatok beküldési határideje:

- 2010. december 5-től 2011. február 10. éjfélig lehet 

elküldeni.

Cím:

- Zöld Nap Egyesület, Kézdivásárhely 525400, Kovászna 

megye, Románia, Hóvirág u. 12. 17/4.

Elektronikus postacím: 

A pályamunkán kérjük feltüntetni a következőket:

- a szervezet, 

- csoportosulás neve, 

- postacím

- villámposta cím

- telefonszám.

A pályamunkákhoz kérjük csatolni:

- egy oldalas szervezeti-, csoportosulási bemutatót.

A beérkezett pályamunkákat egy háromtagú zsűri bírálja el.

Elsősorban a praktikus, kivitelezhető megoldásokat, és nem a 

problémák leírását díjazzuk.

A beérkezett alkotásokat teljes terjedelmükben 

megjelentetjük portálunkon.

A legjobb esszéírók között az alábbi díjak kerülnek 

kiosztásra:

- CMS - JOOMLA portál: 

- domain regisztráció 1 évre és tárhely - a Zöld Nap 

Egyesület és a PONT jóvoltából, 20 oldal beállítása/leírása 

az illető iskoláról/civil szervezetről, menük, modulok, 

pluginok, komponensek telepítése, néhány testreszabott 

grafikai megoldás az oldalon, adminisztráció stb.

- Pályázatfigyelés 

- A csomag testre szabott, egy hónapon keresztül állandó 

jellegű pályázatfigyelést tartalmaz az Önök projektötleteire 

és az intézmény fejlesztésére irányuló pályázati források 

bevonására. A pályázatfigyelés történhet egy-egy konkrét 

projektre vonatkozóan vagy általánosabban az intézményt 

érintő pályázati lehetőségekre vonatkozóan.

- Arculatterv: 

- logó, 

- névjegykártya, 

- fejléc, 

- meghívó, 

- boríték, 

- jelvény, 

- 3 különböző esemény plakátjának elkészítése

- Könyvjutalmak
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Hajóson adták át az idei Pilinszky-díjakat

A felújított, egykori érseki kastélyban, Hajóson adták át november 26-án 

az idei Pilinszky-díjakat. A költő nevét viselő közalapítvány kuratóriuma 

a beérkezett huszonkét javaslat alapján végül Fehér Zoltán tanárt, 

helytörténészt, NikowitzOszkár és Nikowitz Oszkárné Bencz Rózsa 

tanítókat posztumusz, Szász András írót, újságírót és Zalatnai Pál 

grafikusművészt díjazta az oklevélből és plakettből álló elismeréssel.

Díjazásra méltó személyre korábban bárki javaslatot tehetett 

írásban,részletes indoklással a Pilinszky János Alapítványnál. A november 

10-ig beérkezett jelöléseket az alapítvány szakmai kollégiuma bírálta el.

– Az alázat az igazi tudás és az igaz megismerés kapuja. Minden nagy 

tett, minden valódi erkölcsi és szellemi erőfeszítés előfeltétele. Már a 

dolgok természetéből fakad, hogy aki feladatán elmélyül – 

„megfeledkezik önmagáról”. A hiúság, az önzés, az érdek nem csak 

erkölcsi rossz, de szellemi akadály is, s nem egy kitűnő alkotást fosztott 

meg attól hiú tökélye, hogy valóban közkincs, halhatatlan alkotás legyen 

– idézte Pilinszky János alázatról szóló gondolatait Imre Károly 

kuratóriumi elnök a díjátadó ünnepségen.

Az idén húsz éves kuratórium szándéka, hogy évente egyszer díjazásban 

részesítse azokat a Bács-Kiskun megyében élő ésdolgozó pedagógusokat, 

írókat, költőket, művészeket és újságírókat, akik munkásságukkal, 

életművűkkel és kiemelkedő alkotásaikkal hozzájárultak a nemzeti 

kultúra értékeinek, emlékeinek védelméhez, megőrzéséhez és 

fejlesztéséhez, a köz- és magánerkölcsök nemesítéséhez, és ezért 

közmegbecsülésre méltók.

A díjátadó ünnepséget a felújított, korábbi érseki kastélyban november 26-

án délután rendezték meg. Az elismeréseket a Pilinszky János Alapítvány 

kuratóriumának elnöke Imre Károly adta át Fehér Zoltán tanár, 

helytörténésznek, Nikowitz Oszkár és Nikowitz Oszkárné Bencz Rózsa 

tanító-házaspárnak posztumusz, Szász András író, újságírónak és 

Zalatnai Pál grafikusművésznek.

A tudományos kutató- és feldolgozó munka mellett Fehér Zoltán jelentős 

ismeretterjesztő tevékenységet is folytatott közművelődési előadásaival, 

helytörténeti múzeum szervezésével, szakkörök vezetésével, honismereti 

kutatómunkájával, könyvtárosi munkájával. Sokrétű szakmai, pedagógusi, 

közművelődési és ismeretterjesztő tevékenységéről publikációinak, önálló 

könyveinek, szakfolyóiratokban közölt tanulmányainak egész sora 

tanúskodik. 1973-ban Ortutay Gyulától vehetett át emlékérmet, 1997-ben 

a honismereti mozgalomban végzett munkáját jutalmazták, 2001-ben 

Bátya község önkormányzata Életmű-díjjal tüntette ki, 2003-ban a 

Magyar Néprajzi Társaság emlékérmét vehette át, 2007-ben a Falvak 

Kultúrájáért Alapítvány lovaggá avatta.

Nikowitz Oszkár és Nikowitz Oszkárné Bencz Rózsa Kelebia 

Vitéztelep, illetve Kisszállás Négyestelep kulturális életének meghatározó 

alakjai voltak 1931-től 1975-ig. A Nikowitz házaspár az erkölcsös, 

hazafias, autonóm, önellátó paraszt-polgárság megteremtésén 

munkálkodott a klebelsbergi kultúrpolitika nyomvonalán olyan átütő 

sikerrel, hogy e helyi társadalmat csak az erőszakos iskolai 

körzetesítéssel, a templomiskola eladásával, azaz a helyi kultúra szellemi 

és fizikai felszámolásával tudta szétverni a központi és a helyi hatalom.

Tevékenységükkel átfogták a helyi lakosok legteljesebb értelemben vett 

kulturális-szellemi-morális életét, máig ható, elévülhetetlen értékvilágot, 

szellemi örökséget hagyva az utókorra.

Számos területen – tudomány, sport, művészet, pedagógia, közművelődés 

– jeles szakemberek kerültek ki a vitéz- és négyestelepi iskolából.

Szász András 1951-ben a partiumi Nagyváradon született. „A határon 

túlról hoztam hitemet, szokásaimat, életszemléletemet, 

magyarságtudatomat, élet- és természetszeretetemet. Ott tanultam meg, 

hogy az ember csak abból gazdálkodhat, amije van. Amit szüleitől 

örökölt, illetve ami szűkebb és tágabb környezetéből ráragadt.” – vallja 

egyik önéletrajzi ihletésű írásában. A Petőfi Népében 1991-ben jelentek 

meg első írásai. 1996-tól tizenhárom éven át vezette a lap 

kiskunfélegyházi és tiszakécskei szerkesztőségét. Újságírói tevékenysége 

mellett négy kötetben mutatta be Partium és Erdély még fellelhető 

építészeti értékeit. Két helytörténeti munkájában állított emléket 

Kiskunfélegyháza jeles személyiségeinek: Huszka József 

festőművésznek, művészettörténésznek, restaurátornak és Krizsanótzy 

Jánosnak, Kiskunfélegyháza első templomépítő plébánosának, tanítónak.

Az idén megjelent Bács-Kiskun megye lelki kincsei című kötetben húsz 

megyei település harminckét római katolikus, református és evangélikus 

templomát, valamint a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye jelentősebb 

búcsújáróhelyeit mutatja be. 2004-ben Szalézi Szent Ferenc-díjat, 2007-

ben Aranytoll Díjat és Kiskunfélegyháza Elismerő Oklevelét kapta.

Zalatnai Pál Kecskemét és Bács-Kiskun megye művészeti életének 

meghatározó alakja. Alkalmazott grafikusként dolgozik, a díj 

névadójához méltó emberséggel, igényességgel, hivatástudattal, 

felelősséggel. A szitanyomatok mellett elsősorban rézkarcokat készített, 

melyeket „vizuális röpcédulaként,” „mini konceptként”, „organikus 

minimálartként” értelmezett a maga számára. 1990-től csupán virtuális 

műveket hoz létre. Alkalmazott grafikusként többek között a múzeumi 

kiállításrendezés, a könyvtervezés a fő területe. Munkáit az esztétikai 

igényesség, a kifejezés tömörségére és egyszerűségére való törekvés 

jellemzi, hatása részben vizuális nyelvének rendkívüli tömörségével, s 

ebből fakadó művészi erejével magyarázható. Művészi és emberi létének 

legfontosabb ismérve a művészet és a munka iránti alázat. Példaadó 

személyiségének humanitása, a művészetek iránti és szociális 

érzékenysége, segítőkészsége, empátiája. Ő tervezte egyebek mellett a 

Katona-ház és a Hajósi Érseki Kastély kiállításának arculatát, valamint a 

Pilinszky-díj emlékplakettjét is.

A Félegyházán élő Szász Andrást és a gyermekéveit a városban töltő 

Zalatnai Pált a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 

elnöke, Laczkóné Szabó Klára is méltatta, majd megajándékozta a 

szervezet nevében.

A díjátadón Betlenné Dajkó Ágnes és Jakab Erika fuvolisták, a 

Jámbor Zsolt vezette kecskeméti Református Gimnázium fiúkarának és 

Petyovszky Zita, a hírös városi Bolyai János Gimnázium tanulójának 

előadását élvezhette a közönség.
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Hírek, aktualitások

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: 

Minden kedves olvasónknak boldog karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben gazdag újévet 

kívánunk!

A kiadvány megjelenését támogatja:




