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

Hírlevél

Szeptember végén szavalóverseny lesz 
Kiskőrösön

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési 
Szakmai és tanácsadó Intézete, és a Magyar 
Versmondók Egyesülete nemzetközi vers- énekelt vers 
és prózamondó versenyt hirdetett „Szeptember végén 
címmel.

A találkozó 2011. szeptember 30-án, 13 órai kezdettel 
lesz Kiskőrösön a  Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeumban.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

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

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató 

Intézete idén is megrendezi a Kálmán Lajos 
Nemzetközi Népdaléneklési Versenyt.

A versenyre – az előzetesen kiadottól eltérően, 2011. 
október 4-én kedden 9.00 órától kerül sor Kecskeméten a 
Református Gimnázium Dísztermében (Kecskemét, Szabadság tér 
7.).
Az épületbe bejutni idén is a Kálvin tér felőli oldalsó kapun lehet 
majd.

A versenyzők bemutatkozása idén is szakértő zsűri előtt zajlik, 
melynek tagjai lesznek:
Birinyi József, népzenekutató, a KÓTA társelnöke
dr. Alföldy-Boruss István, a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek 
főigazgatója  
Dévai János, népzenekutató, a Magyar Radió Népzenei szerkesztője

Idén minden jelentkező KÓTA minősítésben részesül, 
mivel a KÓTA saját minősítési rendszerébe tagosította 
rendezvényünket.
A versenyre, minden eddiginél több, 52 műsorszámmal nevezetek a 
középiskolás dalosok, szóló-, kamara- és együttes kategóriában. 
Így az eredményhirdetésre előreláthatólag 15.00 órakor kerül sor. 

A rendezvényre minden érdeklődő népdalszeretőt 
szeretettel várunk. 

További információ kérhető e-mailben 
(ugyfelszolgalat@bacskultura.koznet.hu), 
telefonon (76/481-320), vagy levélben (Megyei Közművelődési 
Intézet, 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.) Kullai Anikótól. A 
verseny napján a 30/7566-389-es telefonszámon érhetők el a 
szervezők.
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Bemutatjuk

Molnár Antal (Anton Molnár)

Anton Molnár, az egyik legsikeresebb, és legismertebb 
külföldön élő magyar festő. 1957-ben született 
Budapesten. Középiskolába már Malibanjárt, Afrikában, 
ahol szülei dolgoztak. A Szépművészeti Főiskola 
elvégzése után, 1986-ban az ENSZ grafikusi megbízatást 
ajánlott fel neki Genfben, majd két évvel később Párizsban 
telepedett le, de hazáját nem felejtette el. Gyakran látogat 
haza, és e látogatások alkalmával újabb és újabb magyar 
témájú képek kerülnek fel a vásznára. Számos kiállítása 
volt eddig itthon, a legközelebbi jövő év nyarán nyílik 
Budapesten. Anton Molnárban az a csodálatos, ahogy
meglátja az egyszerű tárgyakban a tökéletességet. Szinte 
fotó hűséggel mintázza meg a témát, legyen az saját 
cipője, vagy kalapja. Sajátos szögben fogja meg a tárgyat, 
hogy élesen, és furcsa szögben essen rá a fény. Ez a sajátos 
nézőpont titokzatosságot kölcsönöz a hétköznapi 
használati eszközöknek, és az aprólékos kidolgozás 
hiperrealista magasságokba emeli azokat. Technikája 
erősen emlékeztet a 15. és
17. századi németalföldi festőkére, de erős hatással van rá 
az 1980-as évek amerikai „pop art”-ja is. Olyan, mintha 
fára festene, ami külön érdekességet ad képeinek.
Anton Molnár nem csupánfestőművész, hanem 
fotóművész és grafikus művész is egyben. A 
fényképezőgép gyakran visszaköszön festményeiben, a 
festőművész a gépével egy tárgyról tükröződik vissza. A 
grafikusművész is jelen van festményein, amelyeken – 
sajátságos módon – majdnem mindig írott szöveg is van, 
amely fontos tartalmat közvetít az ábrázolt figura vagy 
tárgy mellett. Anton Molnár nem panaszkodhat, hiszen 

képeit múzeumok őrzik Miamiban, Hong Kong-ban, 
Velencén, Párizsban, Monacóban, és számos más helyen.

Bács-Kiskun Megyéhez Szabadszállás városán keresztül 
kötődik, számos barátja, ismerőse él itt. A helyi József 
Attila Közösségi Házban a róla elnevezett teremben 
állandó kiállítása található.
2011-ben számos alkotását ajánlotta fel díjmentesen 
megyei vándorkiállítás céljaira. A kiállítás anyagáról 
bővebb információ a 
http://szabadszallasvaros.hu honlapon 
található, illetve Szekeres Mihály igazgatótól kérhető. 
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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 - elsősorban - 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 a civilek érdekérvényesítését 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.

Technikai részletek
Pályázatot a Magyarországon bejegyzett, tevékenységüket 
vidéken is kifejtő civil szervezetek nyújthatnak be. A 
befogadott pályázatok TRUST azonosítójelet kapnak. 
Megpályázható felső összeghatár nincs meghatározva, de a 
korábbi támogatási összegek nagyságrendjéről a 
http://www.okotars.hu honlapon található adományi 
listákból 
(http://okotars.hu/palyazoinknak/eredmenyek_nyertes_paly
azatok) lehet tájékozódni. 
Erre a pályázati kiírásra rendelkezésre álló pályázati 
keretösszeg: 8 760 000 Ft
Indokolt esetben az Ökotárs Alapítvány egy-egy projekt 
megvalósításához mentori segítséget is tud biztosítani. 

Beadás és döntés
Pályázatot az adomanyi.okotars.hu honlap online 
űrlapkitöltő rendszer használatával lehet beadni. Az online 
űrlap használatával kapcsolatos információkat a Használati 
utasítás menü alatt találják. Amennyiben nehézségük 
merülne fel a rendszer használatával kapcsolatban, kérjük, 
keressék munkatársainkat az alább megadott 
elérhetőségeken!

Beadási határidő: 2011. október 10. 
A döntés eredményét a http://adomanyi.okotars.hu 
honlapon 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 cím postafiókját, mert a hiánypótlást kérő levelet 
oda fogjuk küldeni.

Elérhetőségünk 
Cím:1056 Budapest, Szerb u. 17-19. VI. emelet
Tel/fax:1/411-3500
E-mailen - tartalmi ügyekben Balogh Emesét: 
adomanyi@okotars.hu
E-mailen - technikai ügyekben (pályázat beküldése a 
honlapon) Sólyom Évát: solyom@okotars.hu

A kiírás teljes szövege itt olvasható: 
http://adomanyi.okotars.hu/tartalom/pro
gramkiiras

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI 
KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Közművelődési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 
tárgykörébe tartozó 2012. január 1-2012. december 31. 
között kiadásra kerülő hagyományos és internetes - 
közművelődési profilú - folyóiratok megjelentetésére. 
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. 
Nemzeti Kulturális Alap fejezet. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, illetve 
nevezési díjat.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás
Altéma kódszáma: 2001 
A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli 
magyar nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat 
tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő - 
felelős szerkesztő - ellenjegyzésével. 
Tervezett keretösszeg: 25 millió forint.

I. Hagyományos folyóiratok 
A pályázónak csatolnia kell: 
- a lapbejegyzés másolatát, 
- az utolsó 2 megjelent lapszámot, 
- új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a 
folyóirat célját, megjelenési ütemtervét, költségvetését, 
továbbá a terjesztés módjának ismertetését, a célközönség 
bemutatásával, 
- a folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező 
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Pályázatajánló

kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján. 
1. A folyóirat csak a tematikájának, szakterületének 
megfelelő szakmai kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. 
Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározza, hogy az 
adott folyóirat mely kollégiumhoz/kollégiumokhoz 
nyújthat be pályázatot. (Lásd melléklet). 
2. Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely 
évente minimum 4, de maximum 12 lapszámot jelentet 
meg!
3. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta 
megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb 
egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme 
eléri vagy meghaladja az adott évi átlagos normál lapszám 
terjedelmének 160%-át. 
4. A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2011 évi 
várható adatokhoz képest) és a 40% feletti remittenda 
arányát írásban kell indokolni. A 40% feletti remittenda 
sorsáról nyilatkozni kell (visszagyűjtés, újraértékesítés, 
ingyenes szétosztás stb.). 
5. Az évkönyv és az intézményi hírlevél típusú termékek 
jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra. A 
kollégium a tematikus lapszámokat támogatja. 
6. Azok a folyóiratok, amelyeknek sem lapkereskedelmi 
sem postai előfizetési terjesztése nincs, legfeljebb 500 
példányszámig kaphatnak támogatást. Amennyiben az 
adatlap 4.2.2 pontjában nem szerepeltet várható bevételt, 
azt úgy tekintjük, hogy csak a meghatározott (500) 
példányszámig kaphat támogatást
7. A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben 
a pályázó több szakmai kollégiumhoz is nyújt be 
pályázatot, úgy a pályázati adatlap 4. pont bevételek rovat 
4.2.3. pont egyéb igényelt támogatások között összesítve 
kell feltüntetni az NKA egyéb kollégiumától igényelt 
támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett összegeket a 
pályázat témájának részletes leírásában (kollégium 
megnevezése, igényelt összeg) kell jeleznie.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a 
folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet. 
A kollégium az igényelt támogatási összeget a 
körülmények figyelembevételével csökkentheti.
A kollégium kiemelten kezeli az online folyóiratok 
támogatását, valamint a hagyományos folyóiratok online 
megjelentetésre történő áttérését. 
A támogatott folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, 
B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, amely 
az NKA honlapjáról letölthető.
A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
a. szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó), és járulékai
b. szerkesztői honorárium és járulékai
c. szerzői jogdíjak,
d. fordítói, lektorálási honorárium, és járulékai
e. nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre: 
- szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés 
- kiadványszerkesztés, tördelés, 
- képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), 
- korrektúra, 
f. nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség - 
nyomdaszámla). 
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak 
járulékaira, valamint rezsiköltségre és visszaigényelhető 
általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem 
számolható el!
Amennyiben a pályázó a kiírásban felsorolt költségektől 
eltérő költségjogcímre is igényel támogatást, azt röviden 
indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt! 
Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes 
formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön 
pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és 
betétlappal).

II. Internetes folyóiratok 
A pályázathoz csatolni kell: 
- igazolást az internetes folyóirat nyilvántartásba vételéről 
(Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság), 
- a folyóirat hozzáférhető web-címét, 
- a honlapról készült utolsó printeket, 
- az online folyóirat célját, az aktualizálás gyakoriságát, 
költségvetését, az archiválás ismertetését, a célközönség 
bemutatásával, 
- folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező 
kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján. 
- Az internetes folyóirat csak a tematikájának, 
szakterületének megfelelő szakmai kollégiumhoz nyújthat 
be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan 
meghatározza, hogy az adott folyóirat melyik 
kollégium(ok)hoz nyújthat be pályázatot (lásd melléklet). 
- A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2011. évi 
várható adatokhoz képest) arányát írásban kell indokolni. 
- A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a 
pályázó több szakmai kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, 
úgy a pályázati adatlap 4. pont bevételek rovat 4.2.3. pont 
egyéb igényelt támogatások között összesítve kell 
feltüntetni az NKA egyéb kollégiumától igényelt 
támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett összegeket a 
pályázat témájának részletes leírásában (kollégium 
megnevezése, igényelt összeg) kell jeleznie. 
- Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak az 
online folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet. 
A kollégium az igényelt támogatási összeget a 
körülmények figyelembevételével csökkentheti. 
A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: 
- szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó), és járulékai 
- szerkesztői honorárium és járulékai 
- szerzői jogdíjak, 
- fordítói, lektorálási honorárium, és járulékai 
- előkészítési munkák az alábbi jogcímekre: 
- képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), 
- szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés, 
- korrektúra, 
- kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés), 
- publikáció megjelentetés (szolgáltatás). 
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak 
járulékaira, valamint rezsiköltségre és visszaigényelhető 
általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem 
számolható el!
Amennyiben a pályázó a kiírásban felsorolt költségektől 
eltérő költségjogcímre is igényel támogatást, azt röviden 
indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt! 
A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2011. évi 
folyóirat megjelentetéséről szóló szakmai beszámoló 
benyújtása és a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak 
elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. 
évben számíthat.



Hírek, aktualitások

Hírlevél

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

Felelős kiadó: Imre Károly igazgató

Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László

Interjú, lektorálás: Kullai Anikó

Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/481-320

e-mail: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

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




