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A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar
Közművelődésért Konferenciasorozat

kecskeméti állomásán
A konferencia aktualitását és fontosságát is jelezte az, hogynem csupán megyénkből, hanem az ország távolabbi, tájairólis érkeztek kollégák a rendezvényre.
A konferencia az alábbi napirend szerint valósult meg:
9.4510.00: köszöntő a Kecskeméri Református Gimnáziumdiákjai és Buda Ferenc Kossuthdíjas költőközreműködésével
Megnyitó beszédet Halász János, a Nemzeti ErőforrásMinisztérium parlamenti államtitkára mondott, melyneksorán felvázolta a kulturális stratégiaalkotás alapvetőszempontjait, pilléreit.
10.0010.15: Cserép László, a Nemzeti ErőforrásMinisztérium Közművelődési Főosztályánakfőosztályvezetőjének előadása hangzott el "A KözművelődésiFőosztály stratégiaalkotási feladatai" címmel
Előadások az alábbi témákban hangzottak el:
Civil szervezetek és ifjúság, előadó: Engert Jakabné, a Nők aNemzet Jövőjéért Egyesület elnöke, önkormányzatiképviselő
Fesztivál és ifjúság, előadó Farkas Gábor, az Európa JövőjeEgyesület elnöke,
Felsőfokú szakképzés és ifjúság, előadó: Döbör András,Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula PedagógusképzőKar Szakképzési Központ igazgatója
Ifjúság és önkormányzat, előadó: Katonáné Szabó Gabriella,

Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere
Oktatás és ifjúság, előadó: Mák Kornél, Kecskemét MegyeiJogú Város alpolgármestere
Az Európai Unió által az ifjúságpolitika támogatásárabiztosított források, előadó: Téglásy Kristóf, a NemzetiErőforrás Minisztérium Ifjúságügyi Főosztályánakfőosztályvezetője
Ezt követően A magyar közművelődésről című könyvbemutatása történt,: Dr. Németh János, a Nemzeti ErőforrásMinisztérium Közművelődési Főosztályának vezetőfőtanácsosa előadásában.
A városházi szekciót JÖVŐNK ÉPÍTŐKOCKÁI;Gyermekek és fiatalok a közművelődésben, a korosztályisajátosságokra épülő kultúraközvetítés címmel Józsa Katalin,a Kecskeméti Ifjúsági Otthon igazgatójának előadása zárta
14 órától a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban szakmaiműhelyeken vettek részt az érdeklődő kollégák.

A konferencia ideje alatt megtekinthető volt Bahget Iskanderszír származású fotóművész Kecskemét témájú fényképeibőlválogatott kiállítása is valamint a Bolyai János Gimnáziumtanulói a Kecskemét – A szecesszió városa című kiállítássa, aKecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási MűszakiFőiskolai Karának hallgatói az általuk megépített, díjnyertesMegaméter II. energiatakarékos járműve.
A rendezvény során a résztvevők megízlelhették a helyispecialitású tejespitét, melyet a Széchenyi IstvánIdegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola ésSzakiskola diákjai sütöttöttek, valamint a helyi gazdák általbiztosított KertMagyarország kóstolót.
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Pályázatajánló
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSa Társadalmi Megújulás Operatív ProgramEgészségre nevelő és szemléletformálóéletmódprogramok c. pályázati felhívásáhozA lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikaiaktivitás szakmai támogatása és a szabadidősportolói közösségek bővítéseKódszám: TÁMOP6.1.2/11/2

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓFORRÁSJelen pályázati kiírás célja, hogy a közösségicélkitűzésekhez illeszkedő módszertani megalapozásttartalmazó tematikus program kereteit biztosítsa, és annak(rész)eredményeit felhasználva támogassa olyanrendezvénysorozatok/sportbörzék szervezését, amelyek ösztönzik valamennyi célcsoport életmódformálását, fizikaiaktivitását, ráirányítva a figyelmet a sport, a testmozgásjótékony hatásaira  bővítik a szülők, pedagógusok,szakemberek fizikai aktivitással kapcsolatos ismereteit mindezt a sport és egészségtudományos,sportmenedzsment és egyéb sport és testnevelésszakpedagógiai ismeretek egyidejű átadásával, korszerű,innovatív eszközök alkalmazásával, közérthetően együttteszik meg.A program kiemelt célja továbbá, hogy a célcsoport minélszélesebb rétege számára átadja azokat a korszerűsportszervezési és menedzsment típusú ismereteket, jógyakorlatokat, melyek aktív sportolói közösségekkialakulásához vezethetnek.A társadalmi befogadás a sportban és a sport általcélkitűzés mentén a program fókusza különösen kiterjed ahátrányos helyzetű célcsoportokra is, így az  azegészségfejlesztésen túl  társadalmi integrációjuknak iseszköze lehet.Cél, hogy a projektek mérhető módon és strukturáltanirányítva ösztönözzék a lakosság  különösen a gyermek,ifjúsági és fiatal felnőtt korosztály fizikai aktivitását,segítsék a minőségi sportszolgáltatásokhoz való gyors ésegyenlő esélyű hozzáférést, és sportolók, szakemberek,sportszolgáltatók közötti tudatos információ éstapasztalatcserét, a szemléletformálást.Rendelkezésre álló forrásA pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokrarendelkezésre álló keretösszeg 800 000 000 forint, melyből400 000 000 forint az "A" komponens szerinti programmegvalósítására, 400 000 000 forint a "B" komponensszerinti program megvalósítására áll rendelkezésre.Felhívjuk figyelmüket, hogy a komponensenkéntelőirányzott keretösszegek a támogatási igényekfüggvényében módosulhatnak, amennyiben az "A"komponens keretében nem kerül lekötésre a teljeselőirányzott keretösszeg, a maradvány átcsoportosításrakerül a "B" komponensre.Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a MagyarKöztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.Az "A" komponens esetében a projekt lebonyolítása sorána Középmagyarországi régióra jutó egészségügyifejlesztési célú TÁMOP forrásokat a megítélt támogatás30,7%a terheli.A projekt keretében az Európai Szociális Alap (atovábbiakban: ESZA) és Európai Regionális FejlesztésiAlap (a továbbiakban: ERFA) közötti átjárhatóság alapjánaz ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolhatóköltségek összegének maximum 10% a fordítható. A "B"komponens esetében a Középmagyarországi régióbantámogatás nem ítélhető meg.A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti

átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységekfedezetére elszámolható költség nem fordítható.
B. PÁLYÁZÓK KÖREJogi formaI. KSH besorolásJelen pályázati kiírás valamennyi komponense esetében azalábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, astatisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): Sportegyesület, sportszövetség, országos sportágiszakszövetség (KSH 521); Egyéb egyesület (KSH 529); Egyéb alapítvány (KSH 569); Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572); Nonprofit részvénytársaság (KSH 573);II. Egyéb feltételek: "A" és "B" komponens esetében: A pályázó szervezet jogutódlással létrejött szervezetek esetén a jogelődszervezet  nyilvántartásba vételének/cégbejegyzéséneknapja legalább 1 évvel meg kell előzze a pályázati felhívásmegjelenésének napját. "A" komponens esetében: A pályázó szervezet létesítőokiratában (alapszabályában/társasági szerződésében)legalább 2011. január 1től szerepelnie kell az alábbfelsorolt tevékenységek valamelyikének, vagy ennekmegfelelő tartalomnak: sporttudomány, sportegészségügy,sportszervezés és  menedzsment, pedagógia testnevelés éssport műveltségterülethez, illetve a sportszakma vonatkozómás műveltségterületeihez (pl. teljesítményélettan,edzéselmélet stb.) kapcsolódó tevékenység, fizikaiaktivitásra, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés. "B" komponens esetében: A pályázó szervezet létesítőokiratában (alapszabályában/társasági szerződésében)szerepelnie kell legalább 2011. január 1jétől az alábbfelsorolt tevékenységek valamelyikének, vagy ennekmegfelelő tartalomnak: szabadidős és sportrendezvényekszervezése, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés.Mindkét komponens keretében a fent felsorolt szervezetekkonzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhezkonzorcium létrehozására irányuló együttműködésimegállapodást kell kötni az útmutató 10. számúmellékletét képező megállapodás minta alapján. Akonzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arravállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annaktámogatása esetén a projektdokumentációbanmeghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorciumtagja csak olyan szervezet lehet, amely a PályázatiÚtmutatóban meghatározott követelményeknek megfelelés támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogyaz aláírt konzorciumi együttműködési megállapodástszkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVDn szerepeltetni).A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorciumok maximum 5 tagból állhatnak Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozásA konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnakmeg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározottkövetelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz apályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbátámogatásban részesül.III. Együttműködő partnerek köre:Az "A" komponens esetében a káros szenvedélyekkel (különösen: dohányzással,túlzott alkoholfogyasztással, szerhasználattal),egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel, prevencióvalfoglalkozó társadalmi szervezetek, költségvetési szervek.
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Az "A" komponens esetében az együttműködő partnerekbevonására vonatkozóan kötelező előírás nincs.A "B" komponens esetében: a helyi önkormányzatok és társulásaik, a többcélúkistérségi társulások, a regionális fejlesztési tanácsok; egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyiszolgáltatók; iskolaegészségügyi szolgálat; a köznevelési intézményfenntartók, azok jellegére,típusára tekintet nélkül; a kisebbségi önkormányzatok; a köznevelési és felsőoktatási intézmények; a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjólétiintézmények; az államháztartáson belüli sportlétesítményfenntartószervezetek; egészségmegőrzési, megelőzésiprevenciós,egészségfejlesztést, civil érdekképviseleti tevékenységetvégző civil vagy egyéb szervezetek; kulturális intézmények (könyvtár, közművelődésiintézmények).A "B" komponens esetében a pályázó szervezetkonvergencia régiónként legalább 3 (azaz összesenlegalább 18), a fentiek szerint különböző kategóriábasorolt, adott régióban székhellyel, telephellyel (szervezetiegységgel) rendelkező szervezettel köteles együttműködésimegállapodást kötni.Az együttműködő partnerekre vonatkozó általánoselőírások mindkét komponens esetében: Az aláírt, az együttműködő partner projektben vállaltszerepét és feladatait is bemutató együttműködésimegállapodásokat a pályázat mellékleteként be kellnyújtani. Nonprofit szervezet együttműködő partnerként valóbevonása abban az esetben lehetséges, amennyiben azadott szervezet az elmúlt 3 évben igazolható módon azegyüttműködési megállapodás tárgyához kapcsolódótevékenységet végzett folyamatosan az adott régióban. Az együttműködő partner támogatásban nem részesül, aTámogatási Szerződést nem írja alá. Az együttműködő partner és a vele munkaviszonyban,munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, tagságiviszonyban álló személy nem lehet a projektben térítésesszolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet.MéretJelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
C. PÁLYÁZAT TARTALMATámogatható tevékenységek köreAz "A" komponens esetében támogatható tevékenységnekminősülnek: Az egészségfejlesztő szabadidősporttal, fizikaiaktivitással összefüggő, a módszertani eredményekimplementációját, nyomon követését és akommunikációját segítő informatikai adatbázis környezetfejlesztése, és portál kialakítása, amely megfelel a jelenpályázati kiírás 18. számú mellékletét képező szakmai ésinformatikai rendszerkövetelményeknek; Adatgyűjtés és adatelemzés, mely az országos szintű,sportcélú humán, szervezeti és infrastrukturáliskapacitások feltérképezését és azok feldolgozásátszolgálja. A Kedvezményezett adatgyűjtési tevékenységéta sportért felelős minisztérium támogató nyilatkozatkiadásával segíti. A támogató nyilatkozatkiadását a kedvezményezettnek kell kérelmeznie azérintett minisztériumtól, azt a Közreműködő Szervezetkérésére be kell nyújtani. Az egészségfejlesztő szabadidősport fejlesztésévelösszefüggő szakmai sporttudományos, sportmenedzsment,sportegészségügyi stb.) háttéranyagok fejlesztése: részletesmódszertani kutatáselemzési tematika kidolgozása és a
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kutatás lefolytatása, vagy meglévő kutatás magyarországialkalmazása/adaptációja, továbbfejlesztése, így különösenaz Európai Unió előkészítő intézkedések projektjeieredményeinek, vagy egyéb, a testmozgás és a sport általiegészségvédelmet, egészségfejlesztés és neveléstközéppontba helyező európai vagy nemzetközi kutatásitémák feldolgozása, továbbfejlesztése, a tapasztalatokkiértékelése (policy analysis) a pályázat keretében. Azalábbi kutatási tématerületek mindegyikére kiterjesztve:1. Egészségvédelem a sport révén, így különösen egészségvédő és fejlesztő testmozgás, az egészségetjavító fizikai tevékenységek és az alulról szerveződősportban való részvétel előmozdítását segítő módszerekfeltárása; az egészség védelme és fejlesztése a sport által, különösfigyelemmel a fizikai aktivitási szintek fokozására azegészségügyi, nevelésioktatási intézményekben, ideértvea munkakörnyezetet is.2. Társadalmi befogadás a sportban és a sport által(szociális inklúzió), valamint az erőszak és az intoleranciamegelőzése és az ellenük folytatott küzdelem, különösen a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos egyenlőbánásmód, hangsúlyosan a fogyatékosságuk miatt sajátosnevelési igényű gyermekek tekintetében; a nemek közötti esélyegyenlőség viszonylatában, és a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetben lévő csoportokintegrációja tekintetében, különös figyelemmel aveszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekekre,fiatalokra;3. Oktatás, képzés és képesítések a sportban: a sport szerepének erősítése az oktatásban és képzésben,a formális és informális tudáselemek feltérképezése asportban, valamint a kombinált sportképzéssel és általánosoktatással kapcsolatos jó gyakorlatok a köz ésfelsőoktatásban (kettős karrier);4. Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése asporton keresztül;5. A jó irányítás ösztönzése a sportban, a sportban rejlőlehetőségek kihasználása a sport társadalmi szerepénekérvényesítése céljából, így különösen sport, szabadidős és rekreációs szervezetekhez,tevékenységekhez, a sportlétesítményekhez, sporteszközökhöz, a sporteseményekhez és helyszínekhez való egyenlőesélyű hozzáférés megteremtése adatokra épülő (evidencebased) sportszervezési és menedzsment rendszerekkidolgozásával, különös tekintettel a hátrányos helyzetűcélcsoportok tekintetében;6. Sportmenedzsment és szervezési jó gyakorlatok,különösen a településtervezés, szervezés, és irányítás,valamint az intézmények vezetése vonatkozásában;7. Innovatív és kreatív kommunikációs, média ésmarketing tartalmak a egészségfejlesztést szolgáló fizikaiaktivitás fokozásának szolgálatában, így különösen alehető legnagyobb számú és szegmentált célcsoportotmegszólító sportolói közösségek szervezését, mozgósításátszolgáló sportszervezési megoldások és sportmenedzsmentismeretek feltárása. A módszertanitapasztalati eredmények lehetőlegszélesebb körű és lehetőség szerint innovatívtechnológiákat is alkalmazó disszeminációját szolgáló, azegészségvédelmet, egészségfejlesztést és nevelést, amozgástanulásra és a fizikai aktivitásra is fókuszálóoktatást és nevelést, a sportegészségügyi ismereteket,valamint az alkalmazott sporttudományi éssportmenedzsmentsportszervezési megoldásokat európaiés nemzetközi megközelítésben középpontba helyezőkiadványok, segédletek, jó gyakorlatok, iránymutatások(guidelines), alkalmazások (internetestartalomszolgáltatás), egyéb kommunikációs eszközök
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kidolgozása és közzététele; A módszertani eredmények ismertetését és tudatosításátszolgáló érzékenyítő és szemléletformáló workshopok,rendezvények szervezése legalább a megyei (fővárosi)szintű döntéshozókvezetők, igazgatási szakemberekszámára. A "B" komponens esetében támogathatótevékenységnek minősülnek: Az egészségfejlesztő szabadidősporttal, fizikaiaktivitással összefüggő, a rendezvényekkelsporteseményekkel kapcsolatos részvétellel összefüggőadatok, indikátorok nyomon követését, mérését éskommunikációját segítő informatikai adatbázis környezetfejlesztése (portál kialakítása nélkül), amely megfelel ajelen pályázati kiírás 18. számú mellékletét képezőszakmai és informatikai rendszerkövetelményeknek; A lakosság  különösen a gyermek és ifjúsági korosztály rendszeres testmozgását szolgáló, az érintett régió(k)banlegalább öt alkalommal megrendezésre kerülősportrendezvény sorozatok, és azokkal összefüggően asportszervezésimenedzsment és sporttudományosismeretek és knowhow átadását, valamint aközösségfejlesztést és építést szolgáló sportbörzékszervezése, melyeknek tematikája és célcsoportjailleszkedik az "A" komponens keretében kidolgozottmódszertanokhoz, kapcsolódó eszközbeszerzés; Az érzékenyítést, szemléletformálást szolgálóworkshopok, rendezvények szervezése legalább asportrendezvények, sportbörzék megvalósítási helyszíneiszerinti helyi/térségi szintű döntéshozókvezetők,igazgatási szakemberek számára, valamint közoktatási,felsőoktatási és egészségügyi intézményvezetők számára.Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: A pályázat szempontjából irányadó komponens esetébena fentebb  az adott komponens tekintetében  felsorolttevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelezőtevékenység. Az "A" és "B" komponens keretében nyertesszervezetek/konzorcium(ok) a projektek megvalósításasorán együttműködni kötelesek. Az "A" komponensben a pályázó a megkezdéstőlszámított 4 hónapon belül valamennyi módszertani kutatásvázlatát és az informatikai adatbázis környezet alapjáulszolgáló műszaki dokumentációt, specifikációt kötelesolyan formában elkészíteni és rendelkezésre bocsátani,hogy az alapul szolgálhasson a "B" komponens keretébenmegvalósítandó projektek szakmai tartalmához, és apotenciális kedvezményezett(ek) azokhoz mégprojektjavaslatuk kidolgozása előtt egyenlő esélyek melletthozzáférjenek. Tájékoztatás, nyilvánosság Könyvvizsgálat amennyiben a projektre vonatkozóan amegítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ftot. Horizontális szempontokProjekt területi korlátozásaAz "A" komponens esetében a projekt megvalósításhelyszíne Magyarország területe.A "B" komponens esetében nem támogatható a Középmagyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMITÁMOGATÁSOKTámogatás formájaVissza nem térítendő támogatás.Támogatás mértékeA projekt elszámolható összes költségének legfeljebb100%a.Támogatás összegeA jelen pályázat "A" komponense keretében igényelhetőtámogatás összege legfeljebb 400 000 000 Ft lehet.A jelen pályázat "B" komponense keretében igényelhető

támogatás összege legfeljebb 400 000 000 Ft lehet.
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOKA támogatásban részesülő projektek kiválasztása apályázati útmutató B, C, D és F pontjaiban foglaltkritériumok alapján történik.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓKA pályázatok benyújtásának módja, helye és határidejeA pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és az útmutatóbanelőírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólagegyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázatikiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírtnyilatkozattal együtt 1 eredeti példányban, zártcsomagolásban, tértivevényes küldeményként vagygyorspostai szállítás igénybevételével (garantáltkézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) a következőcímre kell beküldeni:Társadalmi Megújulás Operatív ProgramKódszám: TÁMOP6.1.2/11/2Közreműködő Szervezet:ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZANonprofit Kft.)1385 Budapest, Postafiók 818.Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, acsomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft(ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C"épület címzést kell feltüntetni.Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóantüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP6.1.2/11/2), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze akitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltéssikerességéről, az adathordozó épségéről!A pályázatok benyújtása komponensenként az alábbiakszerint lehetséges."A" komponens: 2012. 02. 01jétől 2012. 02. 29ig."B" komponens: 2012. 10. 01jétől 2012. 10. 30ig.A pályázatok benyújtása és elbírálása komponensenkéntegy szakaszban történik.A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumokaz http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:Telefon: 0640/638638email: ujszechenyiterv@nfu. gov. huhonlap: http: //www. ujszechenyiterv. gov. hu
http: //www. nfu. hu
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Pályázatajánló
Országos TOJÁS TRIENNÁLÉTalálkozó és pályázatBöjti ételek receptpályázata

A Fejér Megyei Népművészeti Egyesület és a Fejér MegyeiMűvelődési Központmeghirdeti a Böjti ételek receptpályázatot

2012ben ismét megrendezésre kerül immár harmadikalkalommal Székesfehérváron a tojásdíszítők országostalálkozója. Ebben az évben a találkozó egyik fő témája a böjtiidőszak.A negyvennapos böjt, hamvazó szerdán kezdődik, és húsvétvasárnapjáig tart.A régi idők böjti fegyelme igen szigorú volt. A böjti napokon csakkenyeret, sót és növényi eledeleket volt szabad enni, és csakegyszer ehettek napjában. Ennek az épületes, önmegtagadóéletnek számos példája és nyoma maradt fenn népünk körében anagyanyáink receptes könyveiben, mutatván azt, hogy a jókedvűáldozatban öröme telik mindenkinek.
Az Országos tojás triennálén böjti ételekkel és azok receptjeivelis lehet pályázni.Az alábbi kategóriákban: főétel, egytálétel, desszertkategóriában.
A pályázatokat pontos név, lakcím, telefonszám feltüntetésévelkérjük leadniA recepteket az alábbi email címre várjuk:gabriellakomendo@fejermmk.hu ,vagy postai úton is beküldhetőek:Fejér Megyei Népművészeti Egyesület 8000 Székesfehérvár, III.Béla király tér 1.
Receptek beküldési határideje: 2012. február 3, (email címrepéntek, este 24 óráig).A kész ételek leadásának ideje: 2010. február 11én 10.0011.00ig
A receptverseny szabályai:1) A pályázatra olyan receptekkel lehet jelentkezni, melyeketelkészítve2012. február 11én 11.00ig leadnak a Országos TojásTriennálé regisztrációján.2) A legjobb recepteket, az ételek leadását követően zsűri értékeliés 2012. február 11én délután ismertetik a díjazottak névsorát.3) Figyelem!!! A zsűri figyel a tálalás minőségére is.4) Egy beküldő több recepttel is nevezhet, és akár mindenkategóriában. Ez által növelheti esélyét az ajándékokelnyeréséhez.5) A recepteket a következő módon kell beküldeni: pontoshozzávalók megadása, az elkészítés menetének részletesismertetése, hőfokok.6) A pályázók nevezéskor elfogadják, hogy a beküldött recepteketfelhasználják. A Fejér Megyei Népművészeti Egyesület kiadványtkészít az összegyűjtött receptekből, és azok szerzői jogait abeküldőtől független módon gyakorolja.
Egyesületünk semmilyen felelősséget nem vállal a receptekszármazásáért.Kérjük, hogy felhívásunkat juttassa el az Ön által ismertnépművészeknek is.Közreműködését előre is köszönjük.
Bővebb információ: Fejér Megyei Népművészeti Egyesület ,Molnárné Tamás Anetta egyesületei elnök 0670/3785053Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. Komendó Gabriella(22) 313175, (22) 313175
gabriellakomendo@fejermmk. hu

Az egészségkultúra fejlesztése aközművelődésben elnevezésű akkreditálttovábbképzés indul a BácsKiskun MegyeiKözművelődési Intézetben
A továbbképzés célja az, hogy a közművelődésiintézményekben, az önkormányzatoknál közművelődésiterületen dolgozó szakemberek képessé váljanak közvetítő ésfejlesztő szerep betöltésére az egészségnevelés területén;járuljanak hozzá az egészséges életmód kialakításánakmegalapozásához, az egészségfejlesztéshez, a rekreációs ésmentálhigiénés kultúra kialakításához és feltételeinekmegteremtéséhez, korrekciójához a családokban és atársadalmi intézményekben, civil szervezetekben, aközművelődés eszközrendszerének segítségével.
A továbbképzésen való részvétellel elsajátítják az egészségeséletmód és életminőség, valamint a rekreáció korszerűszemléletét, megszerezik az egészséges emberi magatartáskialakításához, formálásához szükséges kommunikációs ésszociális készségeket.
Célzott szakembercsoportjai: települések közművelődésbendolgozó szakemberei, közművelődési intézmények szakmaimunkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozómunkatársai, közgyűjteményi intézmények szakmaimunkaköröket betöltő munkatársai, civil szervezetekmunkatársai, önkéntesei, egyetemi és főiskolai hallgatók.
A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:középfokú iskolai végzettség és közművelődési,közgyűjteményi vagy civil területen eltöltött legalább 1 évszakmai gyakorlat.
A továbbképzési program képzési idejének összes óraszáma:40 óra
A továbbképzés szakmai és vizsgakövetelményei: ismerje azegészséges életmód és életminőség, valamint a rekreációkorszerű szemléletét, váljon képessé a közvetítő és fejlesztőszerep betöltésére az egészségnevelés témakörben.
A képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati anyagfelhasználásával készítsen egy írásbeli záró dolgozatotmunkatapasztalatából vett példákkal.
A záró dolgozat lehetséges témái a tematikai egységektémakörei: kommunikáció – kultúra – életmód; helyisajátosságok; közművelődés – közösségegészség;tapasztalatok a közművelődési szakember szemével; testi –lelki harmónia – mentálhigiéné; konfliktuskezelés éstechnikái.
A továbbképzés részvételi díja: 68 375 Ft
A továbbképzést bentlakásos formában, hétvégére tervezzük.A továbbképzés helyszíne: BKMÖ Közművelődési Intézete6000 Kecskemét, Katona József tér 8.A továbbképzést a szükséges számú jelentkezés eseténindítjuk el.Nyilvántartási szám: 006462009Program alapítás határozat száma: Közm./A/24/2011. (VIII.17.)Program indítás határozat száma: Közm./I/27/2011. (VIII.17.)
A továbbképzéssel kapcsolatban további információt nyújt:Dr. Tóthné Bodor Anita, 6000 Kecskemét, Katona József tér8., tel./fax: 0676/481320, mobil: 0630/5870644, email:
rendezveny@bacskultura. koznet. hu
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Hírek, aktualitások
„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 ésegyéb közintézményekben dolgozó munkatársakfelkészítése, alkalmassá tétele alapvetőkommunikációs és protokoll feladatokellátására.Lehetőleg minden településen legyen olyanszemély, aki képes szakszerűen ellátni a testvértelepülési, falunapi rendezvények, ünnepek,jeles napok protokolláris feladatait, tanácsotadni a tisztségviselők ilyen irányú kérdéseire,megoldani a protokollszervezéshez kötődőproblémáikat.
Célzott szakembercsoportjai: közművelődésiintézmények szakmai munkatársai, kulturális ésoktatási intézmények, civil szervezetek,közművelődési tevékenységet ellátó gazdaságiszervezetek közművelődéssel,közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai,önkormányzatok közművelődéssel foglalkozómunkatársai
A képzés követelményei: a résztvevő ismerje akommunikáció, a személyközi befolyásolásfogalmát, alapvető modalitásait,szabályszerűségeit, a protokoll éskommunikáció fogalmának összefüggéseit.Legyen fogalma az illem, etikett protokollalapszabályairól, és tudja alkalmazni azokat agyakorlatban. Ismerje és alkalmazza ahétköznapi, munkahelyi protokoll szabályait,ismerje és képes legyen a gyakorlatbanalkalmazni a vendéglátás, az általánosviselkedéstechnika szabályait, legyen képes egyadott település protokolléletének teljes körűszervezésére, a protokoll feladatok szakszerűvégrehajtására.Legyen képes az adott szakmai területenáltalános szaktanácsadásra, a hozzá fordulóksegítésére.
A képzést a szükséges számú jelentkezés eseténindítjuk el.További információ: Haskó Renáta, 76481320,
tanfolyam@bacskultura. koznet. hu

Értékfeltárás a helyi közösségekben című akkreditált
tanfolyam indul Intézetünkben

A továbbképzés célja: a program olyan ismereteket közvetítés olyan képességeket fejleszt, amelyek segítségévelérthetőbbé és rendszerezhetőbbé válnak a helyi társadalmakközösségi értékei és így hozzásegíti a résztvevőket ahhoz,hogy szakmai tudásukkal, értékfeltáróközvetítőtevékenységükkel erősítsék közösségeik identitását és akollektív emberi kapcsolatok minőségét.A résztvevők képesek legyenek a településükön találhatótermészeti és kulturális értékek feltárására,meghatározására, rendszerezésére, bemutatására ésnépszerűsítésére, valamint megőrzésére, a fenntarthatótársadalmi fejlődéssel összefüggő hasznosítására, a sajátszakterületükön olyan programok megfogalmazására,melyek alapján elősegítik a jobb, a minőségibb társadalmilétezés kialakulását.
Célzott szakembercsoportjai: települések közművelődésbendolgozó szakemberei, közművelődési intézmények szakmaimunkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozómunkatársai, közgyűjteményi intézmények szakmaimunkaköröket betöltő munkatársai, civil szervezetekmunkatársai, önkéntesei, egyetemi és főiskolai hallgatók.
A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:középfokú iskolai végzettség és közművelődési,közgyűjteményi vagy civil területen eltöltött legalább 1 évszakmai gyakorlat.
A továbbképzési program képzési idejének összesóraszáma: 40 óra
A továbbképzés szakmai és vizsgakövetelményei: ismerje akultúra, érték fogalmát, a helyi kultúra és helyi identitásszerepét, jelentőségét. Képes legyen alkalmazni aközösségfejlesztés módszertanát a helyi értékek feltárására.Képes legyen a településén található természeti és kulturálisértékek meghatározására, feltárására, rendszerezésére.A záró dolgozat témája: a közösségi értékek világátstrukturálisan és funkcionálisan rendszerező, az adotttelepülés társadalmának specifikumait hordozó értéktárkészítési terv elkészítése.
A továbbképzés részvételi díja: 52 750 Ft
A továbbképzést a szükséges számú jelentkezés eseténindítjuk el.
Nyilvántartási szám: 006462009Programindítás határozat száma: Közm./I/26/2011.(VIII.17.)További információ: Tóthné Bodor Anita, 76481320,
rendezveny@bacskultura. koznet. hu
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Hírek, aktualitások

Művészeti programok tájoltatása BácsKiskun megye településein
2011. őszén 3 165 400 Ft vissza nem térítendő összeget nyert el intézetünk a BácsKiskun megyei településekhelyi közművelődési ellátását bővítő, művészeti programok tájoltatására.A decemberben kezdődő programsorozattal immár hét éve folytathatjuk a hátrányos helyzetű településekközművelődési programokkal való ellátását. Szakmai munkánkban kiemelt helyet foglal el ez a tevékenység,aminek megvalósításához évek óta nélkülözhetetlen támogatást biztosít az NKA Közművelődési SzakmaiKollégiuma.2011. decemberétől 2012. május 31ig összesen 21 településre jutnak el rendezvényeink:
2011. december 2. Kaskantyú Cantus Nobilis Kórus2011. december 6. Érsekcsanád Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás2011. december 16. Jakabszállás Kismakkos Néptáncegyüttes2011. december 17. Páhi és Mátételke Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar2012. január 21. Jászszentlászló és Tompa Bohém Ragtime Band2012. február 11. Imrehegy Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar2012. február 11. Tázlár Radó Vilmos Színtársulat zenés műsor2012. március 14. Bácsalmás Radó Vilmos Színtársulat zenés műsor2012. április 11. Kecel Buda Ferenc és Buda Ádám zenés irodalmi est2012. április 28. Érsekhalma Langaléta Garabonciások2012. április 28. Kunbaracs Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar2012. április 28. Tiszaalpár Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás2012. május 1. Csátalja Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar2012. május 1. Szentkirály Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesületkézműves bemutató2012. május 1. Tabdi Langaléta Garabonciások2012. május 12. Pirtó Tisza '83 Citerazenekar2012. május 18. Rém Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás2012. május 26. Fülöpjakab és Borota Grapevine Tánc Klub
A Tájoltatási programmal kapcsolatban Dr. Tóthné Bodor Anita közművelődési szakember nyújt információt.(0630/5870644; 0676/481320; rendezveny@bacskultura. koznet. hu)



Hírek, aktualitások

Hírlevél
A BácsKiskun 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: 76/481320

email: hirlevel@bacskultura.koznet.hu
honlap: www.bacskultura.hu

Esegítő közösségi animátor képzés aKözművelődési Intézetben
Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézményekszakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények,civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátógazdasági szervezetek közművelődéssel,közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai,önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai
A továbbképzési program célja: A közművelődésiintézményekben, az önkormányzatoknál közművelődésiterületen dolgozó szakemberek, gazdasági szervezetekmunkatársai képessé váljanak virtuális közösségeképítésére, meglévő közösségek virtuális térben valómegjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítveközösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek legyenekaz eszolgáltatások igénybevételének segítésére, az ITeszközök, intézményi honlap alapszintű önállóüzemeltetésére, karbantartására. Ezen túl képes legyensegítségnyújtáson túl a közművelődési intézményekklienseinek motiválására, önálló problémamegoldóképességük növelésére.
A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:középfokú iskolai végzettség, ECDL Start tanfolyammalegyenértékű tudás (bemeneti szintfelmérés alapján)
A továbbképzési program képzési idejének összesóraszáma: 90 óra
A továbbképzési program szakmai ésvizsgakövetelményei:Ismerje a közösségfejlesztésmódszertanát, az közösségek elektronikus megjelenésénekeszközeit, szabadon használható irodai eszközöket.Képessé váljon ezen ismeretek által helyi közösségekvirtuális térben való támogatására, valamint közösségekvirtuális megjelenésének segítésére, tervezésére. Ezen túlaz említett ismeretek által váljon képessé azerőforráshiánnyal küzdő, közösségfejlesztéssel,közművelődéssel foglalkozó szervezetek feladataik soránfelmerülő informatikai problémák önálló megoldásáraszabadon és ingyenesen használható eszközökkel.
A továbbképzési program teljesítésének formaikövetelményei:A továbbképzési költség teljes befizetéseA továbbképzési órák 80%án való jelenlétEsegítő gyakorlaton való részvétel (5 óra) teljesítése3 db 8 oldalas elfogadott írásbeli dolgozat elkészítése

További információ: 76/481320,
hirlevel@bacskultura. koznet. hu

Nyilvántartási szám: 006462009programakkreditációs szám: PLB0255

Csokonaidíjas a kiskunfélegyháziHollókör
Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjban részesült az 50
éves Holló László Képzőművész Kör. Az elismerést január
19én Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
parlamenti államtitkára és Szőcs Géza kulturális
államtitkár adta át a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A rangos
kitüntetésről január 19én, a művelődési központban, a
Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepségen
számolt be Molnár István körvezető. Csokonai Vitéz
Mihály közösségi díjban részesült még az Osonó
Színházműhely, a Vidróczki Néptáncegyüttes, az Óbudai
Kamarakórus, a Bakony Fotóklub is.

ÉVNYITÓ SZAKMAI ÉRTEKEZLET
Intézetünk évnyitó szakmai értekezletet tartSoltvadkertem a Művelődési Központ és Könyvtárépületében 2012. február 15én (szerdán) 10 óraikezdéssel a BácsKiskun megyében működőönkormányzatok és egyéb szervezetekközművelődéssel foglalkozó irányítói, vezetői ésszakemberei részére.
Rendezvényünkön ismertetjük a készülő és ahamarosan szakmai vitára kerülő közművelődésistratégia főbb téziseit, tájékoztatót kértünk aNEFMI Közművelődési Főosztályának terveiről,munkájáról, a Nemzeti Kulturális Alapkollégiumainak működéséről, a közművelődésiterületere vonatkozó pályázati lehetőségekről,valamint a szakterület ez évi uniós forrásokattartalmazó pályázati felhívásokról.Ez alkalommal ismertetjük a KözművelődésiIntézet 2012. évi aktuális feladatait is.Részletes programot a felkérések elfogadása után emailben küldünk.




