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A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és
Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

A BácsKiskun Megyei Közművelődési
Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet
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:
2013. április (pontos időpont később a honlapunkon:
http: //bacskultura. hu)
Kecskeméti Református Gimnázium Díszterme
(Kecskemét, Szabadság tér 7.)
A megmérettetésre 1419 éves középiskolás diákok
nevezhetnek az alábbi kategóriákban:
 Szólista
 Kamara (24 fő)
 Együttes (5 főtől) – kérjük, az énekegyüttes nevét is
tüntessék fel a jelentkezési lapon!
A versenyre két népdalcsokorral kell készülni, az egyik egy
szabadon választott tájegységé, a másik
lakókörnyezetükhöz kapcsolódó (településükön,
megyéjükben gyűjtött, vagy a térség neves népzenekutatója
által lejegyzett dallamokból álló) füzér legyen.
Nevezhetnek tematikus (jeles napok nótái, párosítók, stb.),
vagy egy bizonyos tájegység énekeivel is, de kérjük, a
dalok válogatásakor tartsák szem előtt a népdalcsokrok
összeállításának szabályait!
Ebben segítséget nyújthat többek között Bárdos Lajos:
Népdalcsokrok című írása, vagy Bodza KláraPaksa
Katalin: Magyar népi énekiskola című (III.) munkája.
A népdalversenyről felvilágosítást Kullai Anikó
kolléganőnktől kaphatnak a 307566389es vagy 76/481
320as telefonszámon és az
ugyfelszolgalat@bacskultura. koznet. hu e
mail címen.

BácsKiskun Megyei Közművelődési
Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet
idén is megrendezi a Délalföldi Regionális

Gyermek és Ifjúsági Néptáncversenyt
Kiskőrösön a Petőfi Sándor Művelődési Központban

(Petőfi tér 4/a.)

A versenyre 2012. április hónapban kerül sor. (pontos
időpont hamarosan honlapunkon:
http: //bacskultura. hu)

Nevezni három kategóriában lehet a mellékelt jelentkezési
lapon:

 szóló ( 1 fő vagy 1 pár),
 kamara (3 fő – max. 5 pár),
 együttes

A nevezés feltételei:

1. A jelentkezők életkora 519 év között legyen.
2. Minden együttes maximum. 2 műsorszámmal,
vagy 15 percnyi anyaggal nevezhet.

A válogatón szakmai zsűri értékeli a színpadon
bemutatkozott produkciókat konzultáció keretén belül, és a
résztvevők, amennyiben igénylik, megyei arany, ezüst és
bronz minősítésben részesülhetnek.

Esetleges kérdéseikkel Kullai Anikót kereshetik a 76/481

320as és a 307566389s telefonszámon vagy az

ugyfelszolgalat@bacskultura. koznet. hu e

mail címen.
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Pályázatajánló
A Hagyományok Háza,

a Népművészeti Egyesületek Szövetsége,
a Békés Megyei Népművészeti Egyesület,

a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány
és a Kézműves Szakiskola és Alapfokú

Művészeti Iskola

meghirdeti a

XIV. ORSZÁGOS TEXTILES
KONFERENCIÁT ÉS PÁLYÁZATAIT

BÉKÉSCSABÁN
2014. március 79. között.

Célja: pályázati, bemutatkozási és tanácskozási lehetőség
az országban tevékenykedő, népi textíliákkal foglalkozó
közösségek és egyéni alkotók számára.

Országos pályázat  gyapjú a magyar textilkultúrában
A pályázatra olyan tárgyak, tárgyegyüttesek elkészítését
várjuk hímzés, viselet, nemez, csipke, szőttes területekről,
amely a Kárpátmedence és a magyar nyelvterület népi
kézműves hagyományaira alapoz. A motívumkincsek,
technikák felhasználásával a hétköznapokban használt,
viselt, új tervezésű, a XXI. század emberének tárgyi
környezetébe illő alkotásokra számítunk (lakástextil,
öltözet, méteráru stb.) A pályázat feltétele, hogy az
alkotásban a gyapjú megjelenjen.

A pályázaton olyan alkotásokkal lehet részt venni, amelyek
más pályázaton még nem szerepeltek. Kategóriák: szövés,
hímzés, csipke, viselet, nemez, játékkészítés.

A pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók:

Az országos zsűri által elfogadott pályamunkák díjazásban
részesülnek, s kiállításra kerülnek a város
kiállítótermeiben.

Amennyiben Ön a pályázaton és/vagy a konferencián részt
kíván venni, kérjük a jelentkezési lapot szíveskedjen
címünkre 2013. szeptember 30ig visszaküldeni (Békés
Megyei Népművészeti Egyesület 5600 Békéscsaba,
Orosházi út 32. sz., http://www.bmne.hu). A pályázati
előjelentkezésre azért van szükség, hogy a kiállítási
helyiségeket a beérkező anyagok mennyiségének
megfelelően tudjuk kiválasztani.

A pályázati anyagokat 2014. január 1325. között kérjük
címünkre beküldeni vagy eljuttatni.

A pályázati kiállítások időpontja: 2014. március 0728.

A beküldött pályamunkákat  függetlenül, hogy a
kiállításon szerepelt vagy sem  2014. március 29e és
április 8a között lehet hazaszállítani.

I. TEXTILES KONFERENCIA

A három napos tanácskozás keretében a résztvevők
"Gyapjú a magyar textilkultúrában" témakörben
előadásokat és korreferátumokat hallgathatnak.

A konferencia részvételi díja kb. 18 000 Ft (az összeg a
regisztráción túl a kollégiumi szállás és étkezési
költségeket is tartalmazza).

Kérjük, hogy felhívó levelünket juttassa el az Ön által

ismert népművészeknek is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Építő közösségek”  B) A korszerű,
többfunkciós (multifunkcionális)

közművelődési fejlesztéseket szolgáló
közösségi programok, együttműködések,

új tanulási formák kialakulásának
elősegítése c. pályázati felhívásához

A pályázati konstrukció fő célja – a Tudomány –
Innováció – Növekedés kitörési ponthoz kapcsolódva,
szervesen kötődve az Új Széchenyi Terv (továbbiakban:
ÚSZT) általános céljaihoz –, a TIOP és az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
(továbbiakban:ÚMVP) keretében támogatott vagy
létrejövőtöbbfunkciós közművelődési intézmények
(Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek, Agórák,
AgóraPólusok) multifunkcionalitásából adódó szinergiák
létrejöttének biztosítása. Ezzel az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Terek (IKSZTk), Agórák és Agóra Pólusok
helyi társadalomba történő beágyazódását, széleskörű
használatát szolgáló programok, közművelődési, könyvtári
fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak, nonformális és
informális tanulási alkalmak, szolgáltatásfejlesztések
létrehozása. A pályázati kiírás másik kiemelt célja, hogy a
fentiekhez megfelelő háttértámogatást biztosítson a
pályázat benyújtására jogosult IKSZT címbirtokosok,
valamint az Agóra és az Agóra Pólus intézmények részére,
hogy azok a helyi társadalom megújulásának, a vidék
kulturális fejlődésének motorjai és központjai legyenek.
Ennek érdekében a konstrukció elősegíti az IKSZTkben,
Agóra, Agóra Pólusokban a program és szolgáltatás
bővülést eredményező tartalomfejlesztést, szakmai
módszertani anyagok és programok kidolgozását, valamint
az IKSZT címbirtokos szervezetek, Agóra, Agóra Pólus
intézmények tevékenységének szakmai koordinációját,
hálózatosodását. A C komponens továbbá olyan
módszertani kezdeményezések számára kínál támogatott
tevékenységeket, amelyek elősegítik a helyi sokféleség
éltetése és fejlesztése mellett a szakpolitika egységes
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Pályázatajánló

érvényesülését.
Kötelező szakmai tevékenységek
A) komponens
1. szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához (a
pályázattal ennek kivonatát kell benyújtani a 12/A
mellékletben)
2. közművelődési és közösségi programok és
tevékenységek szervezése az egész életen át tartó tanulás
elősegítése érdekében
3. Olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák
fejlesztése, könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, és
közösségfejlesztő könyvtári programok szervezése
A Támogatható tevékenységeket részletesen az A) és a B)
komponensre vonatkozó Pályázati útmutató C1.1. pontja
tartalmazza.
B) Komponens
a) Agóra
1. tevékenység: Szakmai terv készítése a pályázat
benyújtásához
2. tevékenység: A korszerű, többfunkciós
(multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló
közösségi programok, együttműködések, új tanulási
formák elterjedése érdekében a pályázatban a támogatható
tevékenységeket és foglalkozási formákat úgy kell
megválasztani és összeállítani, hogy ezek biztosítsák Az
Agóra célközönsége számára az Agóraprogramban
megfogalmazott fő funkciók (közösségi, élmény,
szolgáltató) komplex érvényesülését (ld. TIOP 1.2.1
Pályázati útmutató A1 és A2 pontja).

Igényelhető támogatás: A komponens: 35 millió forint, B
komponens: 530 millió forint

A komponens beadási határideje: 2012. február 18.

Pályázatot nyújthat be:
A) komponens: Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az
integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és
működtetésére igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
alapján támogatott, használatbavételi engedéllyel
rendelkező IKSZTt működtető IKSZT címbirtokos
szervezetek. Az a szervezet minősül pályázat benyújtására
jogosult IKSZT címbirtokosnak, aki a 112/2009. (VIII.29.)
FVM rendelet 3. § (1) bekezdés a)c) pontjában
meghatározott fejlesztések vonatkozásában a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé benyújtotta
az utolsó kifizetési kérelmét a Pályázati útmutató 17.
számú mellékletében található lista szerint és az IKSZT
beruházáshoz kapcsolódóan – amennyiben a beruházás
építési engedély vagy bejelentésköteles – jogerős
használatba vételi engedéllyel is rendelkezik.
Teljes pályázati kiírás, útmutató:
http: //www. nfu. hu/doc/3823

MI A MAGYAR?  SZALMÁBÓL
címmel

a zengővárkonyi SZALMAKINCSTÁR, a
pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ és a

PestBudai Kézműves és Népművészeti Közhasznú
Egyesület pályázatot hirdet

Pályázhatnak: hazai és határon túli amatőr és hivatásos
kézművesek, népművészek, iparművészek, műkedvelő
alkotók.
A pályázat célja: a szalma újra felfedezése és a modern
ember esztétikai igényeit kielégítő, egyedi, művészi
felhasználásának bemutatása az adott témában. Pályázni
szalmából készült új, kiállításon még nem bemutatott,
hagyományos és új stílusú alkotásokkal lehet, melyek
bemutatják, hogy alkotójuk mit tart magyarnak, mit jelent
számára Magyarország, a magyar történelem, kultúra,
hagyomány stb.
A pályázatra érkező alkotásokat szakmai zsűri értékeli és a
2013. augusztus 9én a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési
Központban nyíló kiállításon kerülnek bemutatásra. A
kiállításhoz egy hetes kézműves alkotótábor kapcsolódik.
A szalmatárgyak, alkotójukkal történő előzetes egyeztetést
követően a SZALMAKINCSTÁR nemzetközi muzeális
gyűjteménybe kerülnek.

Beadási határidő: 2013. augusztus 1.

Beküldési cím: Fülep Lajos Művelődési Központ, 7722

Pécsvárad, Kossuth u. 31.

További felvilágosítást és az alkotótáborba való

jelentkezési lapot Tüskés Tündétől lehet kérni: (1131

Budapest, Futár u. 6. 3/9. Tel.: 3598434, email:

tuskestunde@gmail. hu)

http: //pestbudai. atw. hu/
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Hírek, aktualitások

AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA FEJLESZTÉSE A
KÖZMŰVELŐDÉSBEN AKKREDITÁLT
TOVÁBBKÉPZÉS

Program alapítás határozat száma: Közm./A/24/2011. (VIII.
17.)
Program indítás határozat száma: Közm./I/27/2011. (VIII.17.)

A továbbképzés célja:

A közművelődési területen dolgozó szakemberek képessé
tétele közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az
egészségnevelés területén. A továbbképzésen részt vevők
elsajátítják az egészséges életmód és életminőség, valamint a
rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik az egészséges
emberi magatartás kialakításához, formálásához szükséges
kommunikációs és szociális készségeket. A tanfolyam végén
záródolgozat elkészítésével adnak számot megszerzett
tudásukról

A képzés célcsoportja:
közművelődési szakemberek, önkormányzatok
közművelődéssel foglalkozó munkatársai, közgyűjteményi
intézmények szakmai munkaköröket betöltő munkatársai, civil
szervezetek munkatársai, önkéntesei, egyetemi és főiskolai
hallgatók

A képzésre jelentkezés feltétele
Érettségi és közművelődési, közgyűjteményi vagy civil
területen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat

A tervezett össz. képzési idő: 40 óra

Kimenet: tanúsítvány megszerzése

A képzés módszerei:
A továbbképzés bentlakásos formában, hétvégén
A képzés helyszíne
6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4.
A képzés kezdési időpontja
Igény szerint létszámtól függően
Követelmények
Záró dolgozat készítése

A képzés díja: 100 000.Ft, amely 3 napra a szállás és az
étkezés költségét is tartalmazza.

További információ kérhető: Polyák Alberttől az
intezet@bacskultura.koznet.hu email címen, a 76/481320
as telefonszámon,

ESEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS
rogramakkreditációs szám: Közm./I/2/2010. (I. 29)
FAT: PLB0255
A továbbképzési program célja:
A közművelődési intézményekben, az
önkormányzatoknál közművelődési területen
dolgozó
szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai
képessé váljanak virtuális közösségek építésére,
meglévő közösségek virtuális térben való
megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve
közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek
legyenek az eszolgáltatások igénybevételének
segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap
alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására.
Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a
közművelődési intézmények klienseinek
motiválására, önálló problémamegoldó képességük
növelésére.
A tervezett össz. képzési idő: 90 óra
A képzés célcsoportja közművelődési intézmények
szakmai munkatársai, kulturális és oktatási
intézmények, civil szervezetek, közművelődési
tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek
közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó
munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel
foglalkozó munkatársai
A képzésre jelentkezés feltétele
Érettségi és ECDL Start tanfolyammal egyenértékű
tudás (bemeneti szintfelmérés alapján)
Kimenet: tanúsítvány megszerzése
A képzés módszerei
Csoportos képzés heti egy alkalommal vagy
megegyezés szerint,
A képzés helyszíne
6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4es
terem
A képzés kezdési időpontja
Igény szerint létszámtól függően
Követelmények
A továbbképzési költség teljes befizetése,
továbbképzési órák 80%án való jelenlét
Esegítő gyakorlaton való részvétel (5 óra)
teljesítése. 3 db 8 oldalas elfogadott írásbeli
dolgozat elkészítése
A képzés díja: 100.000, Ft,
További információ kérhető Petőfi Sándor
Lászlótól a hirlevel@bacskultura.koznet.hu, e
mail címen, vagy a 76/481320as telefonszámon,
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Hírek, aktualitások

„A közösségek és a lelki egészség”

„A közösségek és a lelki egészség” címmel rendezte meg a
BácsKiskun Megyei Közművelődési Intézet az
Egészségfejlesztés és Közművelődés sorozatának utolsó
konferenciáját 2012. december 12én Kecskeméten a
Közművelődési Intézetben.

A résztvevők a közösségek lelki egészséget formáló
hatásairól hallhattak előadásokat. A levezető elnök Dr.
Hanusz Klára az Egészségporta Egyesület elnöke volt, aki
előadást is tartott Williems életkészségek a stressz és
kezelési lehetőségei címmel. Imre Károly a
Közművelődési Intézet igazgatója a közösségi művelődés
és a lélekgyógyítás kapcsolatáról, Talmácsi Attila, klinikai
szakpszichológus a mentálisan veszélyeztetett
társadalmakról beszélt. A szünetben Kricskovits Marica,
shiatsu oktatótól tanulhattak frissítő Doin gyakorlatot a
résztvevők. A konferenciát Polyák Zsuzsanna, a Kodály
Intézet munkatársa zárta, aki a zene lelki
egészségmegtartásban kifejtett szerepéről tartott előadást,
és meg is énekeltette a hallgatóságot.
Az egészséges ebéd után, mely a Kecskeméti Szatyor Kör
segítségével jött létre, a konferencia résztvevői
egészségszűréseken és gyakorlati foglalkozásokon
vehettek részt. Meditációs foglalkozást tartott Bús
Veronika, reiki mester, és az érdeklődők jógázhattak is
Kotroczóné Aranka jóga oktató vezetésével, a legbátrabbak
még a jóganevetést is kipróbálhatták.

A látogatók ingyenes vércukorszint, koleszterinszint,
vérnyomás és testzsírszázalék mérésen, stresszszint
mérésen, érvizsgálaton, prosztata és Candida vizsgálaton,
Bachvirágterápiás konzultáción vehettek részt, és
kipróbálhatták a Mobilmasszázst is.
A késő estig elhúzódó program kellemes hangulatban telt.
Jövőre is várjuk az érdeklődőket a konferenciasorozat
következő állomásaira.
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F E L H Í V Á S

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, BácsKiskun
Megyei Közművelődési Intézet a Magyar Írószövetség, a Magyar Versmondók
Egyesülete, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, a József Attila

Megyei Könyvtár, az Agora Nonprofit Kft meghirdeti a

„JÓZSEF ATTILA”
X. ORSZÁGOS VERS, ÉNEKELT VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

BácsKiskun Megyei elődöntőjét

„én nem csalódom – minden szervem óra,
mely csillagokhoz igazítva jár”

(József Attila)

A megyei elődöntő feltételei megegyeznek az országos döntőével az alábbiak szerint:

1. A versenyre amatőr vers és prózamondók, verséneklők jelentkezését várjuk, akik betöltötték 14. életévüket, és befejezték
tanulmányaik nyolcadik évfolyamát.
2. A jelentkezők hat verssel, megzenésített verssel, vagy prózával nevezhetnek az alábbiak szerint:
 három JÓZSEF ATTILA vers vagy próza
 két vers vagy próza a száz éve született WEÖRES SÁNDOR életművéből
 egy vers vagy próza MA ÉLŐ KÖLTŐK, ÍRÓK műveiből választva (magyar nyelvű vagy fordítás egyaránt lehet)
Az egyenletesebb elbírálás érdekében kérjük az énekelt vers kategóriába jelentkezőket, hogy valamennyi nevezett mű énekelt
vers legyen. A verseny rendezői örömmel fogadják az új megzenésített versek előadását!

3. A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal nem nevezhetnek.
A felkészüléshez a József Attila Megyei Könyvtár ajánlja figyelmükbe:

a "Verselemzések válogatott bibliográfiáját" – http: //vers. j amk. hu/

A „József Attila” X. Országos vers, énekelt vers és prózamondó verseny lebonyolítása:

Az országos döntőn a zsűri minden versenyzőtől három produkciót hallgat meg.
Az egyes produkciók ideje a megyei elődöntőn se haladja meg az 5 percet!
Az megyei elődöntőn a megadott versekből kettőt kér a zsűri.

A nevezési lap online kitölthető az alábbi címen: http: //bacskultura. hu/JA2013

vagy ugyanitt letölthető. (Kérjük csak indokolt esetben használja ezt a lehetőséget!)

A megyei elődöntőre történő jelentkezéseket kérjük, 2013. március 14ig tegyék meg.

A megyei elődöntő 2013. március 22én lesz, Szabadszálláson a József Attila Közösségi Házban

Az országos döntő időpontja: 2013. április 111213.
Helyszíne: Tatabánya – A Vértes Agorája

Rendező: Agora Nonprofit Kft

Az országos döntőbe jutott versenyzők nevezési díja előreláthatóan: 3.000, Ft, amely összeget a küldő intézmények is
átvállalhatják, s amely összeg az elnyert támogatások függvényében csökkenhet.

A BácsKiskun megyei elődöntőn való részvétel díjtalan!

A nevezési lapokat kérjük, az alábbi címre szíveskedjenek küldeni:
BácsKiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6011 Kecskemét, Katona J. tér 8.

Bővebb információ: Petőfi Sándor László, tel.: 0676481320, hirlevel@bacskultura. hu




