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A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Közművelődési  Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

Szeptember végén szavalóverseny

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési 

Szakmai és tanácsadó Intézete, és a Magyar 

Versmondók Egyesülete nemzetközi vers- énekelt vers 

és prózamondó versenyt hirdet „Szeptember végén 

címmel.

A találkozó 2011. szeptember 30-án lesz Kiskőrösön.

Részvételi feltételek: A vers- énekelt vers és 

prózamondó versenyen részt vehet minden 14. életévét 

betöltött hazai és határon túl élő magyar nyelvű amatőr 

vers- és prózamondó, illetve énekes szólista és együttes.

A versmondóknak az alábbiakból kell készülni:

legalább kettő, 5 percet nem meghaladó Petőfi vers 

vagy versrészlet, próza, énekelt vers.

Legalább egy vers, prózai mű Bács-Kiskun Megyéhez 

kötődő alkotótól.

A kiíró igényt tart a megzenésített versek illetve 

előadásuk előzetes zsűrizésére, ehhez az előadni kívánt 

darabokat lejátszható hangzóanyagon (CD, DVD, 

kazetta) a meghatározott pályázati határidőig a 

pályáztató rendelkezésére kell bocsájtani.

Jelentkezési határidő: szeptember 15.

További információ: 76/481-320, 

hirlevel@bacskultura.hu, 

http://bacskultura.hu/szeptembervegen

„Kommunikáció és protokoll az oktatási 

és közművelődési intézményekben” című 

új akkreditált, 60 órás képzés indul 

intézetünkben.

A program célja a településeken élő oktatásban, 

közművelődésben, önkormányzatokban és egyéb 

közintézményekben dolgozó munkatársak felkészítése, 

alkalmassá tétele alapvető kommunikációs és protokoll 

feladatok ellátására.

Lehetőleg minden településen legyen olyan személy, aki 

képes szakszerűen ellátni a testvér-települési, falunapi 

rendezvények, ünnepek, jeles napok protokolláris feladatait, 

tanácsot adni a tisztségviselők ilyen irányú kérdéseire, 

megoldani a protokoll-szervezéshez kötődő problémáikat.

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 képzés követelményei: a résztvevő ismerje a 

kommunikáció, a személyközi befolyásolás fogalmát, 

alapvető modalitásait, szabályszerűségeit, a protokoll és 

kommunikáció fogalmának összefüggéseit. Legyen fogalma 

az illem, etikett protokoll alapszabályairól, és tudja 

alkalmazni azokat a gyakorlatban. Ismerje és alkalmazza a 

hétköznapi, munkahelyi protokoll szabályait, ismerje és 

képes legyen a gyakorlatban alkalmazni a vendéglátás, az 

általános viselkedéstechnika szabályait, legyen képes egy 

adott település protokoll-életének teljes körű szervezésére, a 

protokoll feladatok szakszerű végrehajtására.

Legyen képes az adott szakmai területen általános 

szaktanácsadásra, a hozzá fordulók segítésére.

A képzést a szükséges számú jelentkezés esetén indítjuk el. 

További információ: Haskó Renáta, 76-481-320, 

tanfolyam@bacskultura.koznet.hu

Országos népzenei minősító lesz 

Szabadszálláson, szeptember 5-én.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési 

Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete és a KÓTA 2011. 

szeptember 5-én, hétfőn 10.00 órától rendezi meg a 16. 

Országos és Térségi Népzenei Minősítőt Szabadszálláson, a 

József Attila Művelődési Otthonban (Kossuth u. 4.).

A minősítőre, a Dr. Kálmán Lajos 90. születésnapja 

alkalmából, a fogadó intézmény által megrendezett 

ünnepségsorozat részeként kerül sor.

Kálmán Lajos Országos Népdaléneklési Verseny 

lesz Kecskeméten

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai 

Tanácsadó és Szolgáltató Intézete a KOTA támogatásával idén is 

meghirdeti a Kálmán Lajos Országos Népdaléneklési Versenyt a 

magyarországi és határon túl élő magyar középiskolások részére.

A verseny ideje és helye:

2011. szeptember 30. péntek 9.00 óra

Kecskeméti Református Gimnázium Díszterme (Kecskemét, 

Szabadság tér 7.)

A KÓTA tavaly saját minősítési rendszerébe tagosította a 

versenyünket, így a versenyen KÓTA általi népzenei minősítés 

kiosztása történik. Arany-, ezüst, bronz-minősítés és Aranypáva-

díj szerezhető.

Bővebb információ: Kullai Anikótól kérhető:

Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6000 Kecskemét, 

Katona József tér 8., Tel/fax: 76/481-320;

E-mail: ugyfelszolgalat@bacskultura.koznet.hu; 

web: www.bacskultura.hu
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Bemutatjuk

Tóth Péter

-Mondj magadról néhány szót, mi vitt téged arra, hogy amatőr 

szavalóként is tevékenykedj?

-Általános iskolában sokszor indultam versmondó versenyeken. 

Gyorsan világossá vált számomra, hogy a versmondás egy olyan 

"lehetőség", ahol megmutathatok magamból olyan érzéseket, 

gondolatokat, amelyeket egyébként nem tennék meg a hétköznapi 

életben. Középiskolában azonban éles váltás jött, egy új szerelem 

a kosárlabda. 16 éven keresztül játszottam a Miklósi Kék Rókák 

NBII-es kosárlabda csapatában. A versektől nem szakadtam el. 

Saját szórakoztatásomra, épülésemre folyamatosan tanultam a 

verseket.

-A civil életben mivel foglalkozol?

-Testnevelő és történelem tanárként végeztem 2003-ban 

Budapesten, az ELTE-n. Négy évet tanítottam 

Szalkszentmártonban, és most már az 5. tanévet kezdem a 

kunszentmiklósi Varga Domokos ÁMK-ban, ahol valamikor én is 

tanultam. Emellett kosárlabda edzőként is dolgoztam, illetve a 

megyei Diáksport Tanács kunszentmiklósi körzetének vagyok a 

titkára, sportszervezője.

-Mit jelent számodra a versolvasás, az irodalom és mit ad hozzá 

az, hogy elő is adod némely olvasmányodat?

-Olyan világot, ahová én is, de bárki kicsit elvonulhat a minden 

napok elől, után. S lehet "iránytű" is, útvezetés az élethez. Az az 

érdekes hogy a költőket élhettek bármely korszakban, olyan 

kérdések is foglalkoztatták, amelyek minket is, XXI. századi 

embereket. A különbség talán annyi, hogy a költők meg is tudják 

fogalmazni, versbe szedve ezeket a gondolatokat. A szerepem csak 

annyi, hogy a Jóistentől kapott tehetséggel átadjam, megmutassam 

ezeket a verseket. Fontos feladatomnak tekintem ezt.

-Milyen közege, fogadtatésa van ennek?

-Több városban, előadáson voltam úgy, hogy a műsor végén 

odajöttek nézők, gratuláltak. Hozzátették, hogy mielőtt eljöttek 

meghallgatni, nem igazán tudták hogy mit várjanak. Kiáll egy 

ember és felolvas 50 percen keresztül? Ez nem volna elegendő. Az 

előadásaim pódiumestek. Kellékekkel, zenei betétekkel, mozgással, 

s a versek - papír segítsége nélküli - folyamával. Fontosnak 

találom, hogy a verseket fejből tudjam, hiszen így lehet igazán 

kapcsolatot teremtenem a nézőkkel. Könnyebb - a versek által - 

magamról, és róluk(a nézőkről), a világunkról, a bennünket 

foglalkoztató dolgokról beszélni. Azt gondolom, pozitív 

fogadtatása van ezeknek a vers-esteknek, s igény is lenne rá. Ami 

nehéz, az a szervezés. De azt gondolom, ha valaki eljön, megnézi, 

meghallgat egy ilyen műsort, feltöltekezve megy haza. Volt olyan 

József Attila-estem, ahol azt mondták, hogy nem is tudták, hogy az 

adott vers József Attiláé. Mondták, hogy otthon újra elolvassák. 

Sokszor azt is megemlítették, hogy igazán az előadásom nyomán 

értették meg a verset. Bizony más olvasni, aztán hallani. E kettő 

biztosítja azt, hogy a szöveg jelentékennyé váljon a befogadó 

számára.

Van egy másik befogadói közösség is: a versmondók, a versmondó 

versenyek közössége. Ez egy másik történet.

-Ez a másik  is érdekes. Az amatőr előadók közössége. Ezt 

milyennek látod, milyen közösséget alkottok?

-2009-ben miután továbbjutottam a József Attila országos döntőre, 

épp Szabadszállásról, belecsöppentem Tatabányán egy olyan 

versenybe, ami túlmutatott azon, hogy most itt van 80-100 ember 

és le akarja győzni a másikat. Nem erről szólt a dolog, és ez 

roppant szimpatikus volt számomra. Érdekes, hogy már rögtön 

ezen a versenyen összebarátkoztam két olyan versmondóval, akivel 

mai napig tartjuk a kapcsolatot. Mindketten kitűnő versmondók, 

Jánosi Marci barátomat például megnéztem Szentendrén, egy 

Radnóti összeállításban. Hajvert Ákos, aki Vajdasági Magyar 

Versmondók Egyesületének az elnöke, pedig már többször hívott 

meg hozzájuk Bácsfeketehegyre, az ottani irodalmi táborokba, 

versmondó versenyekre. Külön öröm számomra, hogy Ákossal 

2010-ben közösen kaptuk meg az amatőr versmondók legnívósabb 

magyarországi kitüntetését, a Radnóti-díjat. Szóval egy igazi baráti 

közösség kovácsolódott össze az elmúlt években, akik tényleg 

tudnak örülni egymás sikereinek. Persze van a másik véglet is: 

azok, akik nehezen tudják elfogadni, hogy például én gyakorlatilag 

a semmiből, 2009-ben megjelentem a magyarországi versmondók 

népes táborában, és gyakorlatilag két év alatt sikerült olyan 

versenyeken díjat kapni, amire esetleg mások már több éve várnak. 

De hál'Istennek ez a kevesebb.

- Nemrég pedig a Latinovits Zoltán Vers- és Prózamondó 

Találkozón vettél részt Balatonszemesen, ahol az első 

helyezésedért Latinovits-díjjal jutalmaztak. Mit jelent 

számodra ez a díj?

Azt, hogy az ember a semmiből elindulva, végig járva azt a 

bizonyos szamárlétrát: rengeteg munkával; gyakorlással; 

csalódásokkal, de töretlen hittel; harcolva nem csak önmagával, de 

az örök kérkedőkkel s irigyekkel; bízva az isteni gondviselésben; és 

a segítő baráti kritikákkal felvértezve elérheti a célját. Nekem ezt 

jelenti a Latinovits Zoltán –díj. A Színészkirály, aki a versmondás 

hazai „megreformálója” volt,  Balatonszemesen halt meg, itt is 

található a sírhelye. Művészetének ápolására immáron tizenhetedik 

alkalommal rendezték meg ezt a kárpát-medencei versmondó 

találkozót. Van egy elődöntő szombaton, majd a vasárnapi döntőbe 

már csak a legjobbakat juttatja a zsűri. 2007-ben vettem részt 

először a versenyen, akkor elbuktam az elődöntőn. Nagyon nagy 
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Bemutatjuk

Tóth Péter versmondó

Díjai:

- József Attila Országos Vers- és Prózamondó Verseny, 

különdíj

- Ratkó József Országos Vers- és Prózamondó 

Verseny, különdíj

Első helyezések:

- Ozorán, az Illyés Gyula,

- Győrött a Radnóti Miklós szavalóversenyeken

- Pestszentlőrincen a Nagy László–Szécsi 

Margit–Kondor Béla Országos Vers- és Prózamondó 

döntőn.

- 2011 júniusában a XVII. Latinovits Zoltán Országos 

Vers – és Prózamondó versenyen első helyezést ért el, 

és megkapta a Latinovits Zoltán – díjat.

Győrben megkapta a nem hivatásos versmondók 

legnívósabb díját, a Radnóti – díjat.

Fellépései:

József Attila-pódiumestjét határainkon túl is bemutatta 

az ott élő magyaroknak :

2010 februárjában Berlinben, a Collegium 

Hungaricumban, márciusban pedig Prágában a 

Magyar Kulturális Intézetben.

A kecskeméti SZIÉTA művészeti stúdió 

szervezésében, rendezésében kapott szerepet a Móricz 

Légy jó mindhalálig című műve alapján készült 

musicaljében, mint Igazgató.

Városa, Kunszentmiklós polgármesterével, egykori 

magyar tanárával közösen készítettek el egy két 

szereplős Radnóti-estet, amelyet városukon kívül 

sikerrel mutattak be a Vajdaság több városában is.

csalódás volt, de 2008-ban ismét ott voltam. S ismét nem jutottam 

döntőbe. Aztán 2008-2009 telén Balogh Mihály tanár urat megkértem, 

hogy segítsen egy József Attila – est összeállításában. Aztán jött a közös 

döntésünk: próbáljak meg más versmondó versenyeken is elindulni, 

aztán meglátjuk mi sül ki belőle…Szárnypróbálgatásokkal telt tehát ez 

az év: különdíj az Országos József Attilán, Ratkó Józsefen, és végre 

döntő a Latinovitson, itt is egy különdíjjal! A versmondás folyamatosan 

az életem részévé vált, felfedezve egy új világot magamban, és a 

versekben is. 2010-ben újabb különdíj a Latinovitson, ősszel pedig 

Radnóti- díj és két első helyezés az Illyés Gyula és a Nagy László 

országos vers – és prózamondó versenyeken. Közben pódiumestek 

Kunszentmiklóson, Szegeden, Vajdaságban, Berlinben, Prágában.  Idén 

pedig mindent feltettem egy lapra: olyan szövegeket választottam (Nagy 

László: Szindbád; Simonyi Imre: Zokogás mélyhegedűre és dobokra), 

amivel nagyon nagyot is lehet bukni, vagy éppen az ellenkezőjét elérni. 

Az elmúlt 3-4 esztendő rengeteg élménnyel, előadóesttel, versenyekkel, 

utazásokkal külföldön és belföldön, s mindenek előtt barátságokkal 

gazdagított. Ezek is benne van ebben a díjban..

-További terveid? 

-A díjak felelősséggel járnak, azonban „a múlt sikere nem igazol 

semmit” – Hobo szavait magamra nézve is érvényesnek tartom. Mindig 

várom, keresem az újabb kihívásokat. Szívesen kipróbálnám magam 

színpadon úgy, hogy nem egyedül, hanem csoportban, csapatban 

dolgozhatom.

Nem vagyok, nem voltam és nem is lettem „versenyló”. Nem célom, 

nem kell és nem is lehet minden versenyt megnyerni. Szeretnék most 

már kicsivel többet foglalkozni az előadóestekkel, Miska bátyámmal és 

Havas Judit művésznővel jelenleg egy Ady-esten dolgozunk. Nagy 

kihívás, eddig nem igazán mondtam Adyt, nehezen is adja magát. Ezt a 

műsort remélhetőleg ősszel, Kunszentmiklóson is sikerül bemutatni. 

Tervben van egy erdélyi verskörút is, egy kedves csíkszeredai barátom 

segítségével, illetve ott a Radnóti – műsorunk is Bődi Szabolcs 

polgármester úrral, és persze az Adventi Versünnepről se feledkezzek 

meg.

Intézetünk igazgatója, Imre Károly Bessenyei 

György-díjat kapott

A díj azoknak a népművelőknek adományozható állami 

kitüntetés, akik a művelődési intézményekben, üzemekben és 

egyéb területeken kiemelkedő közművelődési tevékenységet 

folytatnak.

Imre Károly több mint harminchárom éve dolgozik 

népművelőként. Munkáját Soltvadkerten kezdte, majd a 

Keceli ÁMK közművelődési igazgatóhelyetteseként dolgozott 

1991-ig. Rövid ideig a kecskeméti katona József 

Gimnáziumban tanított s emellett a diákok kulturális, 

közművelődési munkáját irányította, segítette. 1992-től 1999-

ig a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai és 

Közművelődési Intézetének igazgatóhelyettese, majd a 

Közművelődési Intézet megalakulása óta igazgatója. Vezetése 

alatt az intézet több olyan fejlesztést és programot indított, 

amely a közművelődési szakma megújulását szolgálta, s 

ezáltal országos elismertséget és szakmai körökben 

megbecsültséget szerzett. Vezetői munkája mellett 

felnőttképzésben oktatóként és közösségépítő, -fejlesztő 

tevékenységet folytat. 
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Pályázatajánló

Civil érdekérvényesítés és 

közösségfejlesztés  2011-2012

Az Ökotárs Alapítvány a Trust for Civil Society in CEE 

forrásainak felhasználásával pályázatot ír ki magyarországi 

civil szervezetek érdekérvényesítő képességét növelő 

programokra.

A program célja a civil szervezetek érdekérvényesítő, 

érdekképviseleti és a közösségi részvételt szolgáló 

tevékenységeinek megerősítése és fejlesztése, elsősorban - 

de nem kizárólag - vidéki településeken, bármely témában 

vagy ügyben, amennyiben az a köz javát szolgálja. 

Mit értünk civil érdekérvényesítés alatt?

Minden olyan tevékenységet, amely elősegíti a civil 

szervezetek és az általuk képviselt társadalmi csoportok, a 

szélesebb értelemben vett közösség, az érintett emberek 

érdekeinek megjelenítését a helyi és regionális 

döntéshozatali folyamatokban; a helyi társadalom, 

lakosság aktivizálásának, összefogásának serkentését és a 

közigazgatás befolyásolását civil szervezetek 

közreműködésével, mindezt a közjó érdekében.

A felhívás keretében - egyebek mellett - az alábbi 

tevékenységekre lehet támogatást kérni:

civil szervezet(ek) érdekérvényesítő kampányai, akciói 

konkrét ügyekben (különösen az olyan modellértékű 

tevékenységek, amelyek eredménye máshol is 

hasznosítható)

konkrét ügyekben az érdekérvényesítést szolgáló 

állásfoglalások, előkészítő és háttéranyagok készítése, 

illetve (szükség esetén) a bírósági jogérvényesítés

a helyi és regionális döntéshozatalban való közösségi és 

társadalmi részvételt szolgáló civil hálózatok, 

munkacsoportok és más együttműködések létrehozása 

és/vagy továbbfejlesztése

a civil szervezet(ek) tagságának, társadalmi bázisának, 

elismertségének növelése, a szervezet fejlesztése a 

hatékonyabb érdekérvényesítés céljából – valamilyen 

konkrét (szervezeti vagy szakmai) programhoz kötődően

az érdekérvényesítés és a társadalmi részvétel oktatása, 

elsősorban a helyi civil és regionális szervezetek ezirányú 

képzése – konkrétan felmerülő igény kapcsán

Az Ökotárs Alapítvány ebben a programban nem támogat 

olyan projekteket, amelyek csak nagyon indirekten, 

általánosságban kapcsolódnak az érdekérvényesítés 

témaköréhez, és az adott szervezet(ek) vagy a 

célcsoport(ok) életében nem kötődnek valamilyen kézzel 

fogható, konkrét ügyhöz, programhoz, folyamathoz.

Pályázatot Magyarországon bejegyzett, tevékenységüket 

vidéken is kifejtő civil szervezetek nyújthatnak be. A 

befogadott pályázatok TRUST azonosító jelet kapnak. 

Megpályázható felső összeghatár nincs meghatározva, de a 

korábbi támogatási összegek nagyságrendjéről a 

honlapunkon található adományi listákból 

tájékozódhatnak. A most kiírt pályázatra rendelkezésre álló 

keret összesen 8 760 000 Ft.

Indokolt esetben az Ökotárs Alapítvány egy-egy projekt 

megvalósításához mentori segítséget is tud biztosítani.

A pályázatokat az adomanyi.okotars.hu oldal online 

űrlapkitöltő rendszer használatával lehet beadni. Az online 

űrlap használatával kapcsolatos információkat a Használati 

utasítás menü alatt találják. Amennyiben nehézségük 

merül fel a rendszer használatával, kérjük keressék 

munkatársainkat az alább megadott elérhetőségeken!

Beadási határidő: 2011. október 10.

A döntés eredményét ezen az oldalon tesszük közzé. 

Ennek napja: 2011. december 1. 

A pályázók ezt követően 1-2 héten belül e-mailben kapnak 

értesítést a döntésről (az esetleges elutasítás indokáról is).

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra minden 

pályázónak lehetősége van, ezért kérjük, hogy a beadás 

napját követő hetekben figyeljék a pályázatban megadott 

email címük postafiókját, mert a hiánypótlást kérő levelet 

oda fogjuk küldeni.

Bővebb információt Balogh Emese 

(adomanyi@okotars.hu) programvezetőtől, technikai 

ügyekben Sólyom Éva igazgatói asszisztenstől 

(solyom@okotars.hu) kaphatnak.

Elérhetőségünk 

Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 17-19. VI. emelet

Tel/fax:1/411-3500

Email: adomanyi@okotars.hu, 

solyom@okotars.hu

Web: http://www.okotars.hu

Az alábbi támogatási elvek az Ökotárs Alapítvány minden 

adományi programjára érvényesek.

Az Ökotárs Alapítvány adományi programjai keretében 

olyan civil szervezetek tevékenységét kívánja támogatni, 

amelyek a környezet, a helyi közösség és az egész 

társadalom számára haszonnal járnak, és a fenntartható 

fejlődést szolgálják.

Előnyben részesülnek azok a tervek, amelyek:

-a problémák gyökereire rendszerszemléletű megoldásokat 

kínálnak, túllépve a szokásos megközelítéseken

-erősítik a civil szervezetek mozgalmi jellegét, közvetlen 

akciókkal érik el céljaikat

-növelik a civil szervezetek társadalmi bázisát, tagságát, 

lakossági kapcsolataikat, társadalmi elismertségüket

-fokozzák az együttműködést a civil szervezetek és a 

társadalom más szereplői (egyéb civil szervezetek, az 

állami, önkormányzati és üzleti szektor) között

Az adományi programok NEM támogatnak: politikai 

szervezeteket, vagy azok jelöltjeit, tudományos 

alapkutatásokat és ösztöndíjakat, beruházásokat (pl. 

települések infrastruktúrájának karbantartását, ingatlan 

vásárlását), általános működési és eszközbeszerzési 

költségeket, táboroztatást, oktatási intézményhez kötődő 

környezeti nevelési tevékenységet, állami és 

önkormányzati feladatok átvállalását
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Pályázati felhívás - EACEA/13/11

Fiatalok lendületben program

Ifjúsági támogató rendszerek - 4.6. alprogram - Partnerségek

(2011/C 221/07)

1. Célkitűzések és leírás 

A pályázati felhívás célja a régiókkal, településekkel, civil társadalmi 

szereplőkkel és a vállalati társadalmi felelősségvállalásban aktív 

szervekkel kialakított partnerségek támogatása annak érdekében, hogy 

hosszú távon olyan projektek jöjjenek létre, amelyek önmagukban 

egyesítik a Fiatalok lendületben program különböző intézkedéseit. 

Ez a mechanizmus arra hivatott, hogy az erőforrások egyesítése és a 

gyakorlatok összegzése révén ösztönözze az Európai Bizottság - 

amelyet e téren az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 

Ügynökség képvisel - és az ifjúságpolitika területén tevékenykedő 

különféle szereplők közötti szinergiákat és együttműködést, hogy a 

program a lehető legnagyobb hatást gyakorolja és a kedvezményezettek 

száma magasabb legyen. 

1.1. Konkrét célkitűzések és prioritások 

A szóban forgó partnerségek konkrét célkitűzései a következők 

legyenek: 

- a régiók, települések, civil társadalmi szereplők és a vállalati 

társadalmi felelősségvállalásban aktív szervek ösztönzése arra, hogy 

részt vegyenek az európai ifjúsági és nem formális oktatási 

tevékenységekben, 

- az előbbiek mint az ifjúságpolitika terén tevékenykedő, a fiataloknak 

és ifjúságsegítőknek nem formális tanulási lehetőségeket biztosító 

szervek kapacitásépítésének támogatása, 

- fenntartható hálózatok fejlesztésének, a legjobb gyakorlatok 

cseréjének, valamint a nem formális oktatás elismerésének az 

ösztönzése. 

Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik az 

alábbi prioritásokat: 

A Fiatalok lendületben program állandó prioritásai: 

- a fiatalok részvétele, 

- kulturális sokszínűség, 

- európai polgárság, 

- hátrányos helyzetű fiatalok részvétele. 

A Fiatalok lendületben program éves prioritásai: 

- az Önkéntesség Európai Éve (1), 

- a fiatalok munkanélkülisége, 

- inkluzív növekedés, 

- globális környezeti kihívások és az éghajlatváltozás, 

- kreativitás és vállalkozói készség. 

Előnyben részesülnek továbbá azok a jól felépített, hosszabb időkeretet 

átölelő projektek, amelyek a tervek szerint multiplikációs hatást és 

fenntartható eredményeket érnek majd el.

1.2. A partnerség jellemzői 

E pályázati felhívás célja egy olyan program kidolgozásának 

támogatása, amely a Fiatalok lendületben program által ösztönzött 

tevékenységek közül egyet vagy több tevékenység kombinációját 

foglalja magában. 

A tevékenységi program lehet: 

- a pályázó által közvetlenül végrehajtott program (A eljárás), 

- vagy a projekt megtervezésében és végrehajtásában nagymértékben 

részt vevő, a pályázó által a pályázat benyújtásakor megnevezett 

„társszervező partnerrel/partnerekkel” együttműködésben végrehajtott 

program (B eljárás). 

A tevékenységi programban mindkét esetben (mind az A, mind a B 

eljárás esetében) lehetőség van „társult partnerek” részvételére. A társult 

partnerek részt vesznek a projekt tervezett tevékenységeinek 

végrehajtásában, azonban nem ugyanolyan mértékben és szinten, mint a 

társszervezők. 

2. Támogatható pályázók 

Pályázatot a következők nyújthatnak be: 

- regionális vagy helyi szintű közintézmények, 

- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő 

nonprofit szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben 

programban részt vevő legalább 8 programországban tagszervezettel 

rendelkeznek, 

- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a 

vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében 

tevékenykednek. 

Amennyiben a projekt tevékenységi programját egy vagy több 

társszervezővel együtt valósítják meg (B eljárás), ez(ek) a 

társszervező(k) a következő(k) lehet(nek): 

- regionális vagy helyi szintű közjogi szervezetek, 

- nonprofit nem kormányzati szervezetek, vagy 

- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő 

nonprofit szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben 

programban részt vevő legalább 8 programországban tagszervezettel 

rendelkeznek, 

- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a 

vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében 

tevékenykednek. 

Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek jogi státusszal 

rendelkeznek, valamint a programországok valamelyikében a pályázat 

benyújtási határidejének időpontjában legalább 2 éve hivatalosan 

bejegyzett szervezetként működnek. 

A programországok a következők: 

- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh 

Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 

Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, 

Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, 

Szlovákia, Szlovénia, 

- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, 

Liechtenstein, Norvégia és Svájc, 

- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós 

programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban 

meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és 

rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország. 

3. Támogatható témák és pályázatok 

A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez 

kapcsolódó, nonprofit jellegű tevékenységeket kell tartalmaznia. 

E pályázati felhívás keretein belül a következő tevékenységek jogosultak 

támogatásra: 

- nemzetek közötti ifjúsági cserekapcsolatok, 

- nemzeti és nemzetek közötti ifjúsági kezdeményezések, 

- Európai Önkéntes Szolgálat, 

- képzés és kapcsolatépítés. 

A pályázóknak az egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó 

specifikus feltételrendszernek megfelelő tevékenységi programot kell 

benyújtaniuk. Ezenfelül a tevékenységi programnak a projekt 

koordinálását és a partnerség láthatóságát biztosító tevékenységeket is 

magában kell foglalnia. 

A tevékenységi programot 2012. március 1. és 2012. szeptember 1. 

között meg kell kezdeni, és legfeljebb 2 évig (24 hónapig) tarthat. 

Kizárólag a kijelölt határidőig (2011. november 3.) beküldött, a hivatalos 

pályázati űrlapon, az EU hivatalos nyelveinek egyikén hiánytalanul 

kitöltött, gépelt formában benyújtott pályázatokat veszik figyelembe. A 

pályázatot egyetlen egységes csomagban, egy példányban (az eredeti 

példány) kell beküldeni. A pályázaton szerepelnie kell a keltezésnek és a 

pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy 

aláírásának (eredeti aláírásokra van szükség). A pályázati űrlaphoz 

csatolni kell a pályázó szervezet hivatalos levelét, a pénzügyi és 

működésbeli képességeit igazoló dokumentumokat, és az űrlapon 

hivatkozott minden egyéb dokumentumot. 

A pályázóknak az egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó 

finanszírozási szabályoknak és az uniós társfinanszírozás 5. pontban 

részletezett felső határának megfelelő költségvetést kell benyújtaniuk. 

4. Elbírálási szempontok 

A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján 

történik: 

4.1. Minőségi kritériumok 

Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a minőségi 
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kritériumok 80%-ot tesznek ki. 

Az értékelésben a következő minőségi kritériumokat veszik figyelembe: 

- A projekt kapcsolódása a felhívás célkitűzéseihez, prioritásaihoz és 

témáihoz (30%) 

E tekintetben a következő szempontokat értékelik: 

a) a projekt megfelelősége a Fiatalok lendületben program általános 

célkitűzéseinek; 

b) a projekt megfelelősége a pályázati felhívásban szereplő 

célkitűzéseknek és prioritásoknak, beleértve a 2011-re vonatkozó éves 

prioritásokat is.

- A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50%) 

E tekintetben a következő szempontokat értékelik: 

c) a tevékenységi program magas színvonala a tartalom és a módszertan, 

az egyértelműség és a következetesség szempontjából; adott esetben a 

partnerek együttműködésben betöltött tényleges szerepe leírásának 

egyértelműsége, valamint a partnereknek a projekt/együttműködés 

létrehozásával kapcsolatos tapasztalata és motivációja; 

d) általában véve a Fiatalok lendületben program, konkrétan pedig az 

Európai Bizottság és a pályázó közötti partnerség láthatósága; 

e) a projekt hatóköre; más szóval multiplikációs hatása, illetve 

különösen fenntartható hatása, valamint hosszú távú életképessége; 

f) fiatalok aktív részvétele a projektben; 

g) a projekt eredményeinek terjesztésére és felhasználására irányuló 

intézkedések minősége; 

h) a költségvetés összhangja a munkaprogramban tervezett 

tevékenységekkel. 

4.2. Mennyiségi kritériumok 

Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a mennyiségi 

kritériumok 20%-ot tesznek ki. 

- A projektben szereplő résztvevők és projektszervezők profilja és 

száma, nevezetesen: 

a) a projektben részt vevő országok száma; 

b) a projektben közvetlenül érintett fiatalok - a hátrányos helyzetű 

fiatalokat is beleértve - és ifjúságsegítők száma. 

5. Rendelkezésre álló költségvetés 

A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására 

elkülönített teljes költségvetés mintegy 2 300 000 euróra tehető. Az 

egyes projektekre nyújtott támogatás maximális összege 100 000 euró. 

Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem 

haladhatja meg egy-egy projekt teljes támogatható költségeinek 50%-át. 

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a 

rendelkezésre álló teljes támogatási keretet. Ezenfelül, noha a projektek 

kiválasztásában törekedni fognak a kiegyensúlyozott földrajzi 

lefedettségre, az országonként finanszírozott projektek számának 

meghatározásakor a legfontosabb tényező a minőség lesz. 

6. A pályázatok benyújtásának határideje 

A pályázatokat legkésőbb 2011. november 3-ig kell elküldeni a 

következő címre: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

'Youth in Action' Programme - EACEA/13/11 

BOUR 4/029 

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 

1140 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

- postai úton, a postai bélyegzőn szereplő dátum alapján, 

- expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást biztosító cég általi 

átvétel dátuma alapján (a pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredeti 

átvételi elismervény másolatát).

Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok. 

7. További információk 

A részletes pályázati útmutató, a pályázati űrlap és az egyedi 

finanszírozási szabályok megtalálhatók az alábbi internetes címen: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/cal

l_action_4_6_en.php 

A pályázatokat az erre a célra készült pályázati űrlap felhasználásával, a 

megfelelő mellékletekkel és a kért információk megadásával kell 

benyújtani.

Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2011 

- felhívás 

Felhívás a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek 

kulturális tevékenységéért díj jelölésésére.

A jelölések beérkezésének határideje: 2011. 

szeptember 30.

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 

a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek 

számára díjat alapított kulturális, közművelődési 

tevékenységük elismeréséért

"PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE"

(a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) elnevezéssel.

A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.

Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzeti és etnikai 

kisebbséghez (bolgár, roma/cigány, görög, horvát, lengyel, 

német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, 

ukrán) tartozó személyek, szervezetek kaphatják, 

akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a 

Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek körében 

az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, 

fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-

medence népeinek együttéléséhez. (Például: a kulturális 

közélet, a közművelődés, nemzetiségi média, nem hivatásos 

művészetek, nemzetiségi kultúra mecénása stb.)

A díjak átadására évente egyszer a Magyarországi Nemzeti 

és Etnikai Kisebbségek ünnepnapjához kötődően december 

11-én kerül sor, melynek rangját a Magyar Művelődési 

Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által rendezett 

Nemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja. 

A Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbségek - 

többségében amatőr előadói - saját anyanyelvükön 

prezentálják, népszerűsítik sokszínű, gazdag hagyományaikat 

egy-egy attraktív színpadi produkció által.

A díjak száma maximálisan mindösszesen 8 db lehet.

A díjat - a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 

Lektorátus Nemzetiségi Kulturális Szakértői Tanács, 

valamint a Roma Kulturális Szakértői Tanács tagjainak 

javaslata alapján - a Magyar Művelődési Intézet és 

Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója adományozza.

A díjazásra szóló felhívás nyilvános. Megjelenik: az MTI-

ben, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 

Lektorátus http://www.mmikl.hu (Pályázatok és Kisebbségi 

Kulturális Programok Osztálya menüpont alatt), a 

http://www.erikanet.hu valamint a 

http://www.nemzetisegek.hu honlapokon, a nemzetiségek 

országos folyóirataiban és nemzetiségi médiában.

A díjazásra jelöltek felterjesztése az MMIKL nemzetiségi 

munkatársai által összeállított jelölőlapon valamint annak 

mellékleteként maximum 3 oldalnyi indoklással történik.

A díj átadása laudátióhoz kötődik.

Elbírálás szempontjai:

1. szakmai életút/életmű elismerése, 

2. adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós működése 

és a nemzetiség kultúrájában betöltött kiemelkedő 

tevékenysége,

3. az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése 

Magyarországon, illetve külföldön, 

4. nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erősítése.

A felhívás és a jelölőlap letölthető a 

http://www.mmikl.hu, honlapról vagy igényelhető a 

225-6043; 225-6041 telefonszámon.

A jelöléseket szíveskedjenek a Magyar Művelődési Intézet és 

Képzőművészeti Lektorátus címére (postai vagy elektronikus 

úton) legkésőbb 2011. szeptember 30-ig elküldeni:

MMIKL 

"Nemzetiségi Gála" 

Lukács Mária osztályvezető, e-mail: 

lukacsm@mmikl.hu 

1011 Budapest, Corvin tér 8. 
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Pályázatajánló

Változatos megyéink az Európai Unióban

A Hungarofest Nonprofit Kft. és a kormányhivatalok közös művészeti 

pályázata.

A Pályázat bemutatása:

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó 

Hungarofest Nonprofit Kft. a megyei és fővárosi kormányhivatalokkal 

közösen, a megyék közti együttműködés jegyében, a Kormányablakok 

népszerűsítése céljából művészeti pályázatot hirdet annak érdekében, 

hogy fiatal magyar művészeink, ifjú magyar tehetségeink és kreatív 

elméink bemutatkozhassanak és bekerülhessenek a köztudatba, ezzel is 

szemléltetve országunk kulturális életének sokszínűségét egy, az ország 

összes megyéjét összefogó kezdeményezésen keresztül.

A pályázat feltételei:

Minden Magyarország területén belül állandó lakcímmel bejegyzett 18. 

életévét betöltött, 35 év alatti magyar állampolgár pályázhat már 

meglévő, vagy újonnan elkészített saját művészeti alkotásával. Minden 

pályázó legfeljebb egy művészeti alkotással pályázhat. A pályázónak 

abban a megyében kell pályáznia, ahol állandó lakcíme is be van 

jegyezve.

A pályázók kizárólag saját eredeti szerzői alkotásukkal pályázhatnak, 

ellenkező esetben a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem 

kaphat. Ha ez a díjátadást követően válik ismertté, a pályázó köteles a 

díjat visszaszolgáltatni.

A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a 

pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy 

az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói illetve 

személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt 

nem sért.

A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a 

felsoroltak közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázatban.

Minden olyan kulturális, művészeti alkotással lehet pályázni, amely egy 

művészeti ágat képvisel, vagy akár a művészeti ágak közötti 

választóvonalak elmosódását szemlélteti, legyen szó képzőművészetről, 

iparművészetről, irodalmi művek bemutatásáról, népművészetről, 

mindezek vizuális megjelenítéséről. Olyan műalkotásokkal lehet 

pályázni, amely üzenetében, tartalmában és megjelenésében a 

Kormányablakokhoz köthető, amely díjazás esetén a Kormányablakban 

vagy Kormányhivatalban állandó elhelyezést nyerhet. Tudományos 

munkával és zenei művekkel - azok jellegére tekintettel - a pályázaton 

részt venni nem lehet.

A pályázók a felhasználás engedélyezésének jogát minden beérkezett 

pályamű esetében átruházzák az illetékes kormányhivatalra, ezzel is 

elősegítve a pályázatot követő kiállítások létrehozását. A kiállításra 

választott művek alkotóit az illetékes kormányhivatal minden esetben 

tájékoztatja. A kiállításra nem kerülő pályaműveket a pályázóknak 

legkésőbb az eredményhirdetést követő két héten belül el kell 

szállítaniuk, ez után az el nem szállított alkotások megsemmisítésre 

kerülnek.

Fontos, hogy a beérkezett alkotás a kulturális együttműködésen keresztül 

szimbolizálja a művészetben jelenlévő környezettudatosságot. A fő 

hangsúlynak a beérkezett pályaművek vizualitásán, vagyis az adott téma 

képi megjelenítésén kell lennie.

A pályázat célja az országban jelenlévő, esetenként még ma is rejtett 

innováció és kreativitás felfedezése, bemutatása, és köztudatba emelése, 

valamint mindezek Európai Unión belüli pozicionálása. A művészet 

olyan önkifejező és identitásformáló erő, amely mindennapi életünkben 

is fontos szerepet tölt be. A pályázat ezt igyekszik elősegíteni, azt az űrt 

hivatott kitölteni, amely jelenleg a mindennapi hivatali élet és a 

kimeríthetetlen alkotókedv között húzódik, az együttműködésen 

keresztül egy mindenki számára elérhetőbb közös országot teremtve.

A pályázat a kormányhivatalok képviseletében az állami szféra és a 

művészet közötti kapcsolat lehetőségeit hivatott kifejezni, ezért hivatal 

és művészet közötti együttműködés témakörben is várunk alkotásokat.

Az alkotásokat az adott megyében illetékes kormányhivatalokba kell 

eljuttatni, ezért a mű méreteinek egyeznie kell az illetékes 

kormányhivatal befogadási kapacitásával, amit a pályázóknak minden 

esetben a kormányhivatal kijelölt képviselőjével előzetesen kell 

egyeztetniük.

Az elbírálás menete:

A pályázatban részt vevő művészeti alkotásokat a pályázók feladata 

eljuttatni az adott megyében illetékes kormányhivatalba, ahol a pályázati 

határidő lezárulta után a zsűri elbírálja a pályázati feltételeknek 

megfelelő műveket. 

Az elbírálás szempontjai:

A pályázati feltételek között megfogalmazott kritériumoknak való 

megfelelés, ezen kívül fontos szempont a művészi érték, amit a 

beérkezett alkotás képvisel, annak újszerűsége és informatív jellege - 

mennyit árul el az alkotóról és a településről/megyéről/az alkotás 

témájáról/mennyire kapcsolható az Európai Unióhoz–, valamint a 

megvalósítás formátuma és minősége.

Díjazás:

Az illetékes kormányhivatal a Hungarofest-tel közösen a húsz pályázati 

helyszín mindegyikén eredményt hirdet. 

1. díj: bruttó 750 000 Ft megyénként 

2. díj: bruttó 500 000 Ft megyénként

3. díj: bruttó 250 000 Ft megyénként 

A díjazott művészeti alkotások a pályamű sajátosságait figyelembe véve 

kiállításra, bemutatásra kerülnek az adott megyei (fővárosi) 

kormányhivatal kormányablakában vagy szükség esetén azok közvetlen 

környezetében.

A további, arra érdemesnek ítélt művekből a zsűri döntésének 

megfelelően megyénként művészeti kiállítás nyílhat.

A nevezés menete:

A pályázatban részt vevő művészeti alkotásokat a pályázók feladata 

eljuttatni az adott megyében illetékes kormányhivatalba, ahol azt a 

pályázati feltételek maradéktalan teljesülése esetén a kormányhivatal 

egy munkatársa átveszi. A beérkezett pályamunkán minden esetben fel 

kell tüntetni a pályázat címét, az alkotó nevét és az alkotás pontos címét.

A pályázat időzítése: 

A pályázatot a Hungarofest Nonprofit Kft. és a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok együttesen írják ki. A pályázati kiírás értelmében a 

pályázatok benyújtására az adott megyei (fővárosi) kormányhivatalban 

nyílik lehetőség.

Június 24. - szeptember 15.

Pályázati időszak, a pályaművek leadási határideje az illetékes 

kormányhivatalok épületeiben.

Szeptember 16. - október 2.

A beérkezett pályaművek zsűrizése kormányhivatalonként.

Október 3.

Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás, a díjazott alkotások 

bemutatása mind a 20 helyszínen a kormányhivatalok épületében, vagy 

azok közelében.

http://www.hungarofest.hu

A pályázat honlapja:

http://valtozatosmegyeink.kormany.hu/
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Értékfeltárás a helyi közösségekben című 

akkreditált tanfolyam indul Intézetünkben

A továbbképzés célja: a program olyan ismereteket közvetít és olyan 

képességeket fejleszt, amelyek segítségével érthetőbbé és 

rendszerezhetőbbé válnak a helyi társadalmak közösségi értékei és 

így hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy szakmai tudásukkal, 

értékfeltáró-közvetítő tevékenységükkel erősítsék közösségeik 

identitását és a kollektív emberi kapcsolatok minőségét.

A résztvevők képesek legyenek a településükön található természeti 

és kulturális értékek feltárására, meghatározására, rendszerezésére, 

bemutatására és népszerűsítésére, valamint megőrzésére, a 

fenntartható társadalmi fejlődéssel összefüggő hasznosítására, a saját 

szakterületükön olyan programok megfogalmazására, melyek alapján 

elősegítik a jobb, a minőségibb társadalmi létezés kialakulását.

Célzott szakembercsoportjai: települések közművelődésben dolgozó 

szakemberei, közművelődési intézmények szakmai munkatársai, 

önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai, 

közgyűjteményi intézmények szakmai munkaköröket betöltő 

munkatársai, civil szervezetek munkatársai, önkéntesei, egyetemi és 

főiskolai hallgatók.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: középfokú 

iskolai végzettség és közművelődési, közgyűjteményi vagy civil 

területen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat.

A továbbképzési program képzési idejének összes óraszáma: 40 óra

A továbbképzés szakmai és vizsgakövetelményei: ismerje a kultúra, 

érték fogalmát, a helyi kultúra és helyi identitás szerepét, 

jelentőségét. Képes legyen alkalmazni a közösségfejlesztés 

módszertanát a helyi értékek feltárására.

Képes legyen a településén található természeti és kulturális értékek 

meghatározására, feltárására, rendszerezésére. 

A záró dolgozat témája: a közösségi értékek világát strukturálisan és 

funkcionálisan rendszerező, az adott település társadalmának 

specifikumait hordozó értéktár készítési terv elkészítése.

A továbbképzés részvételi díja: 52 750 Ft

A továbbképzést a szükséges számú jelentkezés esetén indítjuk el.

A továbbképzés helyszíne: BKMÖ Közművelődési Intézete

6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

A továbbképzés tervezett időpontja: 2011. október 27-28., november 

3-4. 

Jelentkezési határidő: 2011. október 14.

Nyilvántartási szám: 00646-2009

Programindítás határozat száma: Közm./I/26/2011. (VIII.17.)

További információ: Tóthné Bodor Anita, 76-481-320, 

rendezveny@bacskultura.koznet.hu

Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

A továbbképzés célja: a közművelődési intézményekben, az 

önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó szakemberek 

képessé váljanak közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az 

egészségnevelés területén; járuljanak hozzá az egészséges életmód 

kialakításának megalapozásához, az egészségfejlesztéshez, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakításához és feltételeinek 

megteremtéséhez, korrekciójához a családokban és a társadalmi 

intézményekben, civil szervezetekben, a közművelődés 

eszközrendszerének segítségével.

A továbbképzésen való részvétellel elsajátítják az egészséges 

életmód és életminőség, valamint a rekreáció korszerű szemléletét, 

megszerezik az egészséges emberi magatartás kialakításához, 

formálásához szükséges kommunikációs és szociális készségeket. 

Célzott szakembercsoportjai: települések közművelődésben dolgozó 

szakemberei, közművelődési intézmények szakmai munkatársai, 

önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai, 

közgyűjteményi intézmények szakmai munkaköröket betöltő 

munkatársai, civil szervezetek munkatársai, önkéntesei, egyetemi és 

főiskolai hallgatók.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: középfokú 

iskolai végzettség és közművelődési, közgyűjteményi vagy civil 

területen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat.

A továbbképzés szakmai és vizsgakövetelményei: ismerje az 

egészséges életmód és életminőség, valamint a rekreáció korszerű 

szemléletét, váljon képessé a közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére 

az egészségnevelés témakörben.

A képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati anyag 

felhasználásával készítsen egy írásbeli záró dolgozatot 

munkatapasztalatából vett példákkal. 

A záró dolgozat lehetséges témái a tematikai egységek témakörei: 

kommunikáció – kultúra – életmód; helyi sajátosságok; 

közművelődés – közösség-egészség; tapasztalatok a közművelődési 

szakember szemével; testi – lelki harmónia – mentálhigiéné; 

konfliktuskezelés és technikái.

A továbbképzés részvételi díja: 68 375 Ft

A továbbképzést bentlakásos formában, hétvégére tervezzük. 

A továbbképzés a szükséges számú jelentkezés esetén indítjuk el.

A továbbképzés helyszíne: BKMÖ Közművelődési Intézete

6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

Jelentkezési határidő: 2011. október 14.

Nyilvántartási szám: 00646-2009

Programindítás határozat száma: Közm./I/27/2011. (VIII.17.)

A továbbképzésekkel kapcsolatban információt nyújt:

Dr. Tóthné Bodor Anita 

tel./fax: 0676/481-320, mobil: 0630/5870644, e-mail: 

rendezveny@bacskultura.koznet.hu




