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XVI. évfolyam 200. szám – 2011. január

A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Közművelődési  Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

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

Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk  E-

segítő közösségi animátor képzésünket.

1. A szakképesítés azonosító száma: PLB-0255

2. A szakképesítés megnevezése: E-segítő közösségi 

animátor

3. Képzés maximális időtartama: 90 óra

5. Elmélet aránya:  40 óra;   Gyakorlat aránya: 50 

óra

Részvételi díj: 80 000,- Ft

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 célja: A közművelődési 

intézményekben, az önkormányzatoknál 

közművelődési területen dolgozó szakemberek, 

gazdasági szervezetek munkatársai képessé váljanak 

virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek 

virtuális térben való megjelenésének tervezésére, 

ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gyakorlatot, 

valamint képesek legyenek az e-szolgáltatások 

igénybevételének segítésére, az IT eszközök, 

intézményi honlap alapszintű önálló üzemeltetésére, 

karbantartására. Ezen túl képes legyen 

segítségnyújtáson túl a közművelődési intézmények 

klienseinek motiválására, önálló problémamegoldó 

képességük növelésére.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: 

középfokú iskolai végzettség, ECDL Start 

tanfolyammal egyenértékű tudás (bemeneti 

szintfelmérés alapján)

A képzés moduljai:

I. közösségfejlesztés módszertana, 

közösségfejlesztés elektronikus fórumai, lehetőségei 

– 30 óra

II. Közösségfejlesztés szabadszoftveres eszközei; 

alapvető hardver, szoftver ismeret, közművelődés 

területén használható szabad szoftverek – 30 óra

III. Közösségi nyilvánosság szabad eszközei; 

közösségi kiadványok megjelentetése – szükséges 

kiadványszerkesztői, grafikai, webes publikálási 

ismeretek – 30 óra 

A tanfolyam teljesítésének formai követelményei: A 

továbbképzési órák 80%-án való jelenlét, E-segítő 

gyakorlaton való részvétel (5 óra) teljesítése, 3 db 8 

oldalas elfogadott írásbeli dolgozat elkészítése

A képzés a közművelődési szakemberek 

továbbképzéseként elszámolható.

További információ: Petőfi Sándor László, 76/481-320, 
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Bemutatjuk

Kispálné Dr. Lucza Ilona

-Nem csak kiállításaitok vannak és múzeumként 

működtök, hanem egyéb téren is aktívak vagytok. 

Úgy érzékelem, jelentős szerepet töltötök be a város 

életében. Milyen felfogással vezeted ezt az 

intézményt?

-Azt vallom, hogy minden dolog annyit ér, amennyit 

az emberek használni tudnak belőle. Egy városi 

múzeumnak, úgy gondolom két funkcióval kell 

rendelkeznie. A városlakókhoz és a városon 

kívüliekhez is kell szólnia. A lehető legszélesebb 

réteg számára kell Petőfit és a szlovákság 

életmódját, szokásait, a régi viselkedésmódokat 

megjeleníteni. Ennek következtében közművelődési 

és pedagógiai programjaink is vannak.

-Milyen helyet foglaltok el a városi közművelődési 

rendszerben?

-Pontosan abból fakadóan, hogy a tevékenységi 

területünk jól behatárolt, nem vagyunk átfedésben 

más városi intézménnyel. Van egy olyan városi 

programunk, amelyben minden közművelődési 

szervezet részt vesz, együtt szervezzük a Magyar 

Kultúra Napját. Ami alapvetően ránk vonatkozik az 

a közgyűjteményi terület, illetve a szlováksággal 

kapcsolatban a néprajz. Petőfi folytán, ha van 

irodalmi rendezvény, azt nyilván vállaljuk. A 

kisebbségi önkormányzatok minden évben itt tartják 

a Petőfi nem csak magyarul című 

szavalóversenyüket. Ebben az évben próbálkoztunk 

a versmondó maratonnal, aminek nagy sikere volt, 

úgy tűnik hagyományos rendezvényünk lesz. 

Keressük az új lehetőségeket a humán erőforrásaink 

jelentette korlátokon belül.

-Honnan indultatok?

-Úgy vélem a helyzet adta ezt a fajta gondolkodást 

is. Adott dolog, hogy az 1880-ban megnyitott Petőfi 

Emlékház az első ilyen az országban. Mivel megyei 

múzeumi szervezet tagja volt, a helyi lakossággal 

valamiféle távolság volt, a helyi vezetés nem igazán 

érezte magáénak. Úgy éreztem, amikor '98 január 1-

jén megkaptam a lehetőséget arra, hogy vezessem 

ezt az intézményt, hogy a helyzeten változtassak. 

Elsődleges célom volt, hogy a helyiekkel 

ismertessem meg és szerettessem meg az 

intézményt. Ezután '98 áprilisában a helyi vezetés 

egy intézménybe integráltra közgyűjteményeket, így 

hozzánk került a szlovák tájház, ami nagyon 

hasznosnak bizonyult. Lényeg az, hogy ez motivált 

arra, hogy többfelé próbáljunk nyitni. Ezt 

ösztönösen tettük, és az idő igazolt minket, hiszen 

egyre több helyen jön divatba a nyitott múzeum az 

országban.

-Mi az életutad, ami meghatározta azt a szemléletet, 

amivel dolgozol?

-Ha az ember szeret ott lenni, ahol él és dolgozik, az 

megsokszorozza az erejét. Úgy gondolom, hogy 

olyan valaki vagyok aki nyitott szemmel van a 

világra, az egész életem ilyen észrevett lehetőségek 

sorozata. A múzeum úgy került képbe, hogy orosz 

szakos lévén orosz csoportokat vezettem a 

múzeumba is, és megszerettem. Nagyon rövid 

mérlegelés után vállaltam el a múzeum vezetését, 

ebben mögöttem áll a család is, sokszor csak késő 

este kerülök haza.

-Nyilván az értékrended, ízlésed is meghatározza, 

hogy az intézményt milyen irányba viszed. Beszélj 

erről kicsit.

-Alapvetően az a legfontosabb, hogy színvonalas 

legyen amit csinálunk, nincsen nálam a bölcsek 

köve, ha úgy érzem, bár legyen ötletem a dologgal 

kapcsolatban, hogy nem az én szakterületem, 

megbeszélem szakemberrel. Ha azt mondja, járható 

út, már be is vontam az együttműködésbe. Irodalmi 

területen el szoktam fogadni a magam ítéletét, 

hiszen alapvetően ez a pályám. Ha képes vagyok a 

színvonalat következetesen tartani, akkor állandó 

közönség is ki fog alakulni. Más oldalról azt tartom 

fontosnak, hogy minél több oldalról, minél több 

impulzussal keressenek bennünket fiatalok. Éppen 

ezért együttműködünk kistérségi és művészeti 

iskolákkal, akiknek az év végi kiállításai nálunk 

zajlanak. Nagyobb terveink is vannak, most a 

Szülőház felújítását tervezzük, ami nagyon összetett 

feladat lesz.

-Kik azok, akik visszatérő klienseitekké váltak, mit 

ad nekik, a városnak az intézmény.
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-Kiskőrös egy típusos hír nélküli alföldi város volna, 

ha nem volna Petőfije és a szlovákság és nem volna 

bora. Ha azt vesszük számba, mik azok amik 

hamisítatlan értékeink lehetnek, akkor ezek 

Petőfiben és a szlovák hagyományban bennünk 

összpontosul. Csak színvonalas programokkal lehet 

ismételten behozni az embereket, amelyekkel az 

identitását is erősítjük, vagy éppen családi 

programokat nyújtunk, de mindenképpen élményt 

biztosítunk.

-Látsz még egyéb kitörési pontokat?

-Munkával el vagyunk látva, az a gondunk van, 

hogy csökken a látogatói létszám, mi is érezzük az 

általános visszaesést. A csúcshoz képest 

megfeleződött a látogatói létszám. Szinte lefogytak 

azok a szervezett utas látogatók, akik a magvát 

adták a közönségnek. Az oktatási tárcának volt 

olyan programja, mely osztálykirándulásokat 

támogatott, melynek során a pályázott pénzt az 

útiköltségen kívül a múzeumoknál kellett otthagyni. 

Úgy gondolom, ilyen felülről jövő átfogó 

megoldások sokat segíthetnek és kitörési pontokat 

adhatnak, bár a pályázati munka nagyon sok 

erőfeszítéssel jár. Biztató, hogy hasonlóképp a 

határon túli területek megismerését is támogatja ez a 

kormányzat, talán a kettőt együtt kellene kezelni. 

Helyi viszonylatban alapvetően a túlélésért küzd 

mindenki.

Kispálné Dr Lucza Ilona

Család: Férjezett, gyermekek Viktor (1977), 

Katalin (1980)

Iskolák:

1961-1969.: Általános iskola: Kiskőrös

1969-1973.: Petőfi Sándor Gimnázium, Kiskőrös

1973-1977.: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 

magyar-orosz szak

1985-1988.: József Attila Tudományegyetem 

Szeged, magyar kiegészítő szak

1992.: egyetemi doktori fokozat magyar 

irodalomtörténetből (Madách Imre)

1992-1995.: Szegedi Tudományegyetem német 

nyelv és irodalom (átképző)

2002-2003.: ELTE Kulturális menedzser szak

Munkahelyek:

1976-1983.: Bem József Általános Iskola, Kiskőrös 

(tanár)

1983-1998.: Petőfi Sándor Gimnázium, Kiskőrös 

(tanár)

1998-: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum ( vezető)

Nyelvismeret: orosz nyelv, német nyelv, szlovák 

nyelv alapszint

Jelentősebb szakmai munkák: 

Kiállítási kiadványok: Kiállítás-vezető (Petőfi 

múzeum, Szlovák Tájház)

Képzőművészeti katalógus

Állandó kiállítás forgatókönyve: Szalkszentmárton, 

Kiskőrös

Múzeumpedagógiai feladatlapok

Civil szervezeti tevékenység:

Országos Petőfi Sándor Társaság – ügyvezető elnök

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 

–  kuratóriumi elnök

Magyar Irodalmi Emlékházak Országos Egyesülete 

–  vezetőségi tag

Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos 

Egyesülete – vezetőségi tag

Magyar Irodalomtörténeti Társaság- tag

Elismerések:

Muzeológiai Nívó-díj (2004)

Sajtó-díj - Magyar Újságíró Szövetség (2004)

Toldy Ferenc- díj (2004) 

Kiskőrös Város Kultúrájáért (2005)

Bács-Kiskun megye kultúrájáért - díj (2009)

Kazinczy- emlékérem (2009)
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Pályázatajánló

Aktuális NCA pályázatok!

Civil szervezetek működésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-DA-11)

A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a 

civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését 

szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek 

működéséhez való hozzájárulás.

A működési költség a projekteket- és szervezeteket 

megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a 

törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél 

szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében 

felmerült kiadás.

Nem lehet kedvezményezett olyan szervezet, amelyek 

tagjai illetve célcsoportja, tevékenységének 

kedvezményezettjei 50%-ot meghaladó mértékben 

profitorientált szervezetek.

Teljes pályázati kiírás:

Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az 

önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programok 

támogatása

A pályázat kódja: NCA-CIV-11-A

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil 

szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését 

szolgálja.

Jelen pályázat célja a magyar társadalomban az önkéntes 

tevékenység társadalmi megbecsültségének emelése, az 

önkéntes tevékenységre történı ösztönzése, az önkéntesek 

és a fogadó szervezetek számának növelése az alábbi 

tevékenységek által.

A/1 A helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes 

akciók/programok megvalósítása a helyi közösségből 

érkező önkéntesek bevonásával.

A/2 Az önkéntesség társadalmi fontosságát hangsúlyozó 

és népszerűsítő rendezvények, workshopok, kampányok, 

szakmai műhelyek, konferenciák megrendezése

A/3 A fogadószervezetek önkénteseket bevonó 

kapacitásának fejlesztése

Teljes pályázati kiírás:

A helyi kisközösségek és szakmai összefogások 

erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés 

támogatásával. A területi valamint a szakmai 

együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös 

cselekvését elősegítő tevékenységi formák

A pályázat kódja: NCA-DP-11-A

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil 

szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését 

szolgálja. A pályázat célja: A helyi kisközösségek és 

szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az 

állampolgári cselekvés támogatásával. A területi valamint 

a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil 

szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi 

formák támogatása.

Teljes pályázati kiírás:

Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és 

együttműködésének támogatása

A pályázat kódja: NCA-NK-11-A

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil 

szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését 

szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetközi 

szerepvállalását és együttműködését segítő alábbi 

közhasznú tevékenységek támogatása:

A/1: A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek 

közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti- és 

határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása.

A/2: Magyarországi civil szervezetek külföldi és 

nemzetközi szervezetekkel való együttműködése, 

tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakorlatok honosítása.

Teljes pályázati kiírás:

Civil szervezetek működését, fejlődését segítő 

szolgáltatások támogatása

A pályázat kódja: NCA-CIV-11-B

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil 

szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését 

szolgálja. Jelen pályázat célja szolgáltató rendszerek 

kiépítésének ösztönzése, meglévő szolgáltatások 

fejlesztése, szolgáltatások nyújtása.

Olyan projektek támogathatók, amelyek az alábbi összes 

kritériumnak megfelelnek:

- a hazai civil szervezetek területileg jól meghatározott 

köre számára nyújtanak sokoldalú szolgáltatásokat,

- a nyújtott szolgáltatás célja az azokat igénybe vevők 

munkájának és működésének segítése valamint 

hatékonyságának fejlesztése,

- az igények tartalmi és formai szempontból is sokoldalú 

kielégítésére alkalmas komplex programot nyújtanak be,

- a nyújtott szolgáltatások nem a pályázó saját 

szervezetének fejlesztésére irányulnak.

Teljes pályázati kiírás:
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Pályázatajánló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő szakmai 

tevékenységek, programok megvalósításának 

támogatására 

(A pályázat kódja: IFJ-KX-10-A/B/C) 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az ESZA 

Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 

6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. 

(IV.19.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet komplex 

gyermek- és ifjúsági célú szakmai tevékenységek támogatására. 

1. A pályázat célja

A pályázat célja olyan komplex gyermek- és ifjúsági célú 

szakmai tevékenységek, programok megvalósításának 

támogatása, amelyek:

„A” kategória esetében:

- a helyi, kistérségi ifjúsági munka megerősítését, a helyi, 

kistérségi cselekvési programok, munkatervek ifjúsági referensek 

és ifjúságsegítők közreműködésével és bevonásával történő 

megvalósítását támogatják, a cselekvési programok és 

munkatervek megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítva az 

ifjúsági párbeszédrendszerek (ifjúsági tanácsok és a települési 

gyermek- és/vagy ifjúsági önkormányzatok, kerekasztalok stb.) 

működésének és létrejöttének ösztönzésére. 

„B” kategória esetében:

- olyan országos jelentőségű, ifjúságszakmai programok, 

valamint az azokhoz kapcsolódó kiadványok támogatása, 

amelyek a gyermek- és ifjúsági közösségekkel közvetlenül 

foglalkozók szakmai ismereteinek bővítését, kapcsolataik 

erősítését, innovatív projektek bemutatását célozzák.

„C” kategória esetében:

- olyan helyi, mikrotérségi, kistérségi szintű önkéntes 

tevékenység támogatása, amely a fiatalok kezdeményezésére, a 

társadalom számára hasznos tevékenység szervezésével, 

produktum létrehozásával, a fiatalok közösségei által, a fiatalok 

bevonásával valósul meg; 

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 52 600 

000 Ft, azaz ötvenkétmillió-hatszázezer forint a Magyar 

Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 

törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/15/03/01 

címrendi besorolású ”Gyermek és ifjúsági célú pályázatok” 

(ÁHT: 277190) fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

„A” kategória esetében: legalább 500 000 Ft és legfeljebb 1 500 

000 Ft; 

„B” kategória esetében: legalább 400 000 Ft és legfeljebb 4 000 

000 Ft;

„C” kategória esetében: legalább 150 000 Ft és legfeljebb 500 

000 Ft

vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke

A projekt elszámolható az összes költség 100%-a, a pályázathoz 

saját forrás biztosítása nem kötelező.

Egyéb megkötések: bérek és azok járulékai kizárólag az „A” 

kategória esetén a támogatás 50%-ának erejéig számolható el. Az 

Ingatlan üzemeltetési költségek mindhárom kategóriában a 

támogatás 25%-ának erejéig számolhatóak el.

5. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás 

formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. A 

pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés 

mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át. 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a 

projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események 

költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló 

számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi 

teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de 

legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. 

6. Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. január 1. és 2011. 

szeptember 30. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot és csak 

egy kategóriára nyújthat be.

8. A pályázók köre

8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek 

megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

a) közhasznú és kiemelkedően társadalmi szervezetek kivéve 

pártok és szakszervezetek;

b) közhasznú és kiemelkedően közhasznú alapítványok;

c) közhasznú és kiemelkedően közalapítványok;

d) egyházak;

e) egyházi fenntartású intézmények;

f) önkormányzatok és fenntartásukban működő intézmények 

(amennyiben alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, úgy 

csak közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú lehet);

g) többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő 

intézmények (amennyiben alapítvány, közalapítvány, társadalmi 

szervezet, úgy csak közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú 

lehet);

h) nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű 

társaságok;

továbbá, amelyek 

- a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében 

(Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, 

továbbiakban: EPER) regisztráltak;

- regisztrált felhasználói a Nemzeti Ifjúsági Információs és 

Dokumentációs Adattárnak (NIIDA - 

), vagy a pályázat beadási határideje 

előtt regisztrál. A regisztráció a NIIDA feltöltési segédlet 

(http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/51/fajlok/NIIDA_step_

by_step.doc) iránymutatása alapján történik. A regisztrációval 

kapcsolatban további információ kérhető az adattárat működtető 

FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat munkatársától a 

 címen.

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2011. január 31., 

24:00 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az 

EPER-ben véglegesítésre került.

Teljes pályázati kiírás: 

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 

pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-4250-es 

telefonszámon, valamint a 
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A Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

a Békés Megyei Népművészeti Egyesület,

a Békés MEGYE NÉPMŰVÉSZETÉÉRT Alapítvány

a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok 

alkotókészségének fejlesztése érdekében

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPI 

KÉZMŰVES PÁLYÁZATOT

hirdet.

A meghirdetők a Dél-alföldi régióban élő, 25 évnél nem 

idősebb fiataloknak, általános és középiskolai 

diákoknak a néprajzi tájegységekre jellemző formavilág 

és díszítőelemek felhasználásával készített alkotásait 

várják 

A pályamunkák természetes anyagokból (textil, agyag, 

szalma, csuhé, vessző, gyöngy, fa, bőr, tojás stb.) 

készített gyermekjátékok és használati tárgyak lehetnek.

Egyéni alkotók maximum 5 darab,

Alkotóközösségek (szakkör, kör, klub, osztály stb.) 

maximum 15 darab pályamunkát küldhetnek be.

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

A díjazás korosztályonként történik

Gyermek kategória I.

10 éven aluliak

Gyermek kategória II.

11-14 közöttiek

Ifjúsági kategória

15-25 év közöttiek

A bíráló bizottság korcsoportonként az 

alkotóközösségeknek és az egyéni alkotóknak I., II., III. 

díjat ad ki.

Továbbá számos, a támogatók által felajánlott különdíj 

kerül kiosztásra.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók

A pályázaton való részvétel feltétele jelentkezési lap 

kitöltése.

Beküldési határidő: 2011. február 15.

Pályamunkák beküldési határideje és helye:

2011. április 04-től április 15-ig hétköznapokon 8,00 - 

17,00 óra között, Békés Megyei Népművészeti 

Egyesület 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. telefon/fax: 

66/442-122.

A pályamunkákon szerepeltetni kell:

Iskola, intézmény és az egyén vagy csoport neve, címe, 

az alkotó (alkotók) életkora, az alkotás becsült értéke, a 

felkészítő tanár vagy mester neve és címe.

A zsűrizés időpontja: 

2011. április 30 - május 1.

A kiállítás megnyitó és a díjkiosztás időpontja: 2011. 

május 6.

Letölthető az Új Széchenyi Terv Pályázati 

kézikönyve 

Orbán Viktor miniszterelnök, Fellegi Tamás nemzeti 

fejlesztési miniszter és Matolcsy György nemzetgazdasági 

miniszter 2011. január 14-én mutatta be az Új Széchenyi 

Tervet, a magyar gazdaság- és fejlesztéspolitikai rendszer 

megújításának koncepcióját. Az induló pályázatok rövid 

leírását és a megújuló fejlesztéspolitikai rendszert 

ismertető kézikönyv a http://ujszechenyiterv.gov.hu 

oldalon letölthető. A kézikönyv átlátható és érthető módon 

foglalja össze a főbb célkitűzéseket, a pályázatokat, a 

támogatási rendszer kedvező változásait, a nemzeti 

programokat. Hasznos segítséget nyújt, alapos 

tájékoztatást ad a pályázáshoz a kis- és 

középvállalkozások számára. Az érdeklődők egyszerűen 

és gyorsan kikereshetik az elérhető pályázati lehetőségeket 

és forrásokat. 

Az Új Széchenyi Terv induló csomagjában 93 pályázat 

szerepel, 1100 milliárd forint értékben. 2013-ig összesen 

2000 milliárd forint európai uniós támogatás és további 

jelentős hazai forrás, valamint pénzügyi eszköz áll 

rendelkezésre elsősorban a hazai kis- és 

középvállalkozások számára.  

Az első fejezet a fejlesztéspolitikai rendszer 

megújításának lépcsőfokairól szól. Ez a rész tartalmazza 

azokat a változásokat, amelyek a szakmai konzultációk 

eredményeképpen valósultak meg. 

A második fejezet programokra lebontva tartalmazza az 

Új Széchenyi Terv fejlesztési forrásait, a konkrét pályázati 

kiírások támogatandó céljait, az elnyerhető forrás összegét 

és mértékét, valamint a pályázat beadásának feltételeit is. 

A harmadik fejezet a kibővített pénzügyi eszközökről, a 

mikro-, kis- és középvállalkozások által is igénybe vehető 

forrásokról ír, amelyek segítségével minden 

forráshiánnyal küzdő vállalkozás pénzhez juthat. Hazai 

források segítségével, az Új Széchenyi Terv részeként és 

céljaihoz igazodva vehető igénybe a Széchenyi Kártya és 

a Magyar Fejlesztési Bank több megújult konstrukciója.

A negyedik fejezet a Nemzeti Programok egyes elemeit 

foglalja össze, amelyek nemzeti értékeink és 

eredményeink megőrzését és fejlesztését hivatottak 

elősegíteni. 

Az utolsó rész az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos 

tájékoztatási pontok elérhetőségeit, az ügyfélszolgálatok 

nyitvatartási idejét, a központi honlap, valamint az 

ügyfélszolgálatok elektronikus címeit tartalmazza.
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Hírek, aktualitások

Drámapedagógus szakirányú 

továbbképzés 2011. őszétől a 

Kecskeméti Ifjúsági Otthonban.

Időtartam: 4 félév

Oktatási napok, konzultációk: hétvégenként (péntek 

14 órától, vasárnap 14 óráig),

félévente 5-6 alkalom.

A képzés fő tárgyai: drámapedagógia és színházi 

ismeretek

A képzés önköltséges, a tandíj előreláthatólag: 

95.000 Ft/félév 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: 

drámapedagógus 

Jelentkezési feltétel: főiskolai vagy egyetemi szintű 

pedagógiai szakképzettség 

Jelentkezni lehet a Kecskeméti Ifjúsági Otthonba 

elküldött:

- Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatával

- Rövid szakmai önéletrajzzal

-Tömören megfogalmazott jelentkezési 

szándéknyilatkozattal

A képzés indításának feltétele: A képzés csak min. 20 

fő jelentkezése esetén indul.

Jelentkezési határidő: 2011. június 30.

Jelentkezés, további információk: Zum Erika, 

Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 0676/481-523

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Közművelődési Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézete szeretettel meghívja Önt  a 

Magyar Kultúra Napja  alkalmából 

megrendezendő  „Megyei Kincseink”  című 

gálaműsorára, melyre 2011. január 22-én, 

szombaton 15.00 órakor kerül sor a Hajósi 

Érseki Kastélyban (Hajós, Jókai u. 22.).

A műsorban fellépnek:

Gulyás László vándormuzsikus, Kiskunfélegyháza 

Bakanótázók Énekegyüttes, Bibó István Gimnázium, 

Kiskunhalas

Grapevine Show Dance Club, Kecskemét

Hári Viktória mesemondó, Corvina Kertvárosi 

Általános Iskola, Kecskemét

Nagy Botond mesemondó, Szent László ÁMK 

Általános Iskolája,  Baja

Kecskemét Táncegyüttes, Kecskemét

Petyovszki Zita, versmondó

Stefanut-Győrfi Dániel népdalénekes, Kecskemét

Somoska Énekegyüttes, Baja

Tisza '83 Citerazenekar, Tiszakécske

Fiedler Gréta, a hajósi általános iskola Fiedler Gréta 

országos  Kazinczy versenyt nyert diákja

A műsorvezető szerepében: Gulyás László 

vándormuzsikus 

A rendezvényt támogatja a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat és az NKA. 

A rendezvényről felvilágosítás kérhető Kullai 

Anikótól a 76/481-320-as telefonszámon vagy az

 

e-mail címen.
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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

Közművelődési intézményvezető 

képzés indul intézetünkben

A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) b) 

pontjának történő megfelelés biztosítása, mely szerint 

közművelődési intézményben magasabb vezető 

beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott 

bízható meg, aki a kulturális szakemberek szervezett 

képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM 

rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, 

pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is 

nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam 

eredményes elvégzését okirattal igazolja.

Alapítási engedély száma: Közm./A/36/2010. (XI. 

16.)

Indítási engedély száma: Közm./I/51/2010. (XI. 16.)

További cél, hogy a szakmai továbbképzést elvégző 

szakember – a megszerzett új ismeretek révén tudja 

még hatékonyabban működtetni és irányítani a 

jogszabályi és szakmai követelményeknek, valamint 

a fenntartói elvárásoknak megfelelően a 

közművelődési intézményt. Lássa át és tudjon 

javaslatot tenni az intézményi (kötelező) 

dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni 

az intézmény költségvetésének, gazdálkodásának 

főbb folyamatait.

Kinek ajánljuk a képzést?

Költségvetési szervként működő közművelődési 

intézmények azon intézményvezetői, akik újra 

pályázni kívánnak az intézményvezetői igazgatói 

állás betöltésére (jelenlegi igazgatók), valamint akik 

pályázhatnak a magasabb vezetői megbízásra 

(jelenlegi szakalkalmazottak).

Egyéb kulturális munkaköri célcsoport:

A közművelődési intézmény-hálózatban dolgozó 

olyan közalkalmazottak, akik közművelődési 

szakemberek, vezetők, akik munkakörébe szervezési 

és vezetési feladatok tartoznak.

A továbbképzési program további lehetséges 

igénybevevőinek köre:

Mindazok, akik az önkormányzatoknál a kulturális, 

közművelődési szakágazat megyei, helyi irányítói, 

vezetői, munkatársai, vagy a nonprofit, civil szféra 

Hírek, aktualitások

munkavállalói, akik eltérő nagyságú településeken és a 

szakma különböző feladatellátású intézményeinek 

vezetőiként irányítási feladatot látnak el, amelyek 

kapcsolódnak a közművelődési feladatellátáshoz.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:

Felsőfokú közművelődési szakirányú iskolai 

végzettség vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 

szakvizsgával rendelkező szakképzettség.

Egyéb feltétel: a közművelődési intézmény 

alaptevékenységének megfelelő a közművelődési 

feladatellátás területén eltöltött legalább három éves 

szakmai gyakorlat igazolása.

Indítandó továbbképzési program csoportjainak 

minimális létszáma: 10 fő.

A továbbképzési program képzési napjainak száma: 13

A továbbképzési program tantervi egységeinek száma: 
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I. Vezetési-szervezési ismeretek (30 óra) II. Pénzügyi 

és gazdasági ismeretek (30 óra)

III. Államháztartási ismeretek (30 óra)

Az indítandó továbbképzési program helyszíne, 

tervezett kezdési ideje:

Intézetünk kellő számú jelentkező esetén februárban 

elindítja a képzést Kecskeméten a Katona József tér 8 

szám alatt.

Bővebb információ: Imre Károly, 76-481-320




