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Ú J M I N I S Z T E R I K I T Ü N T E T É S 

Csokonai Vitéz Mihály alkotói- és közösségi díj 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Cso
konai Vitéz Mihály alkotói- és közösségi díjjal új minisz
teri kitüntetést alapított. 

A tárca a díjak életre hívásával elismerését fejezi ki 
azoknak a nem hivatásos, amatőr alkotóknak és művésze
ti csoportoknak, akik kiemelkedő művészeti értékterem
tő-, terjesztő-, hagyományt átörökítő, művészetpártoló 
munkát végeznek, illetve akik a közösségi kultúra te
rületén, hosszú időn keresztül, kiemelkedő eredményt 
értek el. 

A z Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában 
különösen fontos a nemzeti identitást erősítő közösségi 
kultúra léte, értékeinek ismerete, alkotó művelése. 

A Csokonai alkotói és közösségi díj létrehozásával a 
kulturális minisztérium ezeket a tevékenységeket kívánja 
ösztönözni. 

A Csokonai- Alkotói Díj évente 7 egyéni alkotómű
vésznek, művészetpedagógusnak, vagy művészeti együttes 
vezetőnek adományozható a nem hivatásos, amatőr szín
játszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zene
művészet, képző-, fotó-, film-, videó-művészet, táncmű
vészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és elő
adó népművészet területén. 

A Csokonai- Közösségi Díj évente 5 amatőr együttes
nek, nem hivatásos művészeti alkotó közösségnek adomá
nyozható az egyéni díjjal azonos szakterületeken. 

A kitüntetések először 2003-ban, a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából kerülnek átadásra. 

A Közművelődési Főosztály levélben kérte valamennyi 
országos hatókörű amatőr művészeti egyesület, szövetség 
vezetőit, ajánljanak több művészeti ágban is jártas szak
embereket a kitüntetettekről döntést hozó kuratóriumba. 
Egyúttal kértük a civil szervezeteket, hogy küldjenek ki
tüntetési javaslatokat. 

Megszólítottuk továbbá valamennyi megyei önkormány
zat közművelődéssel foglakozó osztályainak és a megyei 
közművelődési intézményeknek a vezetőit, hogy decem
ber elejéig postázzák a Csokonai díj elnyerésére vonatko
zó felterjesztéseiket. 

Reméljük, hogy az évről-évre beérkező kitüntetési ja
vaslatok, és az elismerést kiérdemlő alkotók és alkotó kö
zösségek igazolják főosztályunk törekvéseit. 

Kovácsné Bíró Ágnes 

Kisközösségi rádiók indulhatnak 
Magyarországon 

(A pályázati láírás rövidített összefoglalója) 

Az ORTT a korábbihoz képest igen egyszerűsített p á 
lyázati feltételek megjelölésével, helyi kisközösségi rádiók 
működési lehetőségeinek megteremtésére hirdetett pályáza
tot. Ezek a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi 
életet bemutató; vagy speciális cél, illetve liallgatói célcso
portnak (például kisebbségek, korcsoportok, spec. közös
ség stb.) szánt liözösségi programú rádiók három évre szóló 
jogosultságot szerezhetnek. (Mely további három évre 
megújítható). Csak nem nyereségérdekelt vagy közműsor
szolgáltatói státuszú műsorszolgáltatásra nyújtható be liérelem 
- keresliedelmi rádióm nem. 

Néhány példa, kiknek a számára kínálhat lehetőséget 
összefogásra, közösségi megszólalásra ez az egészen új for
ma; településrészi- szomszédsági szerveződések, teleházak, 
művelődési ottlwnok, aprófalvak liözösségei, kórház, fiatalok
kal foglalkozó intézmény, bentlakásos intézmény (kollégium, 
szociális intézmény, börtön), liönyvtár, egyetemi campus, 
lakótelep-lakótömb; időszakos műsorszolgáltatásra valami
lyen fesztivál, vagy hasonló folyamatos rendezvénysorozat, 
tábor. 

A lásliözösségi rádiózásnak nem célja a helyi rádiózással 
összemérhető nagyságú ellátottság biztosítása — főkét a szom
szédsági körzet az igazi „terepe". Ezért a kisközösségi 
rádiók nem növelhetik utólag a vételkörzetüket, és nem 
alakulhatnak kereskedelmi rádióvá. 

A kisközösségi rádiók vételkörzete kisebb a helyi rádi
ók megszokott vételkörzeténél. (Vételkörzet alatt azt a te
rületet értjük, amelyen belül a szabványos vevőantennával 
felszerelt átlagos vevőkészülékliel a műsor monó illetve sztereó 
üzemmódban, jó minőségben fogható.) Kisközösségi rádiók 
esetében sztereó vétel esetén a vételkörzet várhatóan leg
feljebb az adóállomástól számított kb. 1 km sugarú körre 
terjed ki . A monó vétel határa ennél valamivel nagyobb. 

Hogy minél több kisközösségi adóállomás egymás, va
lamint az egyéb célú műsorszóró rádióadók kölcsönös za
varása nélkül működhessen, a kisközösségi adóállomás 
maximális effektív sugárzási teljesítménye néhány Watt 
lehet, de nem haladhatja meg a 10 W értéket. 

Pályázati ajánlatában: 
a) a pályázónak meg kell jelölnie az általa elérni kí

vánt speciális hallgatói csoportot. 
b) s be kell mutatnia, hogy a vállalt célt, hallgatói 

csoportokat milyen műsorszámok révén kívánja elérni és 
ezen tipikus műsorszámokról rövid leírást kell adnia. 

Pályázati ajánlatot nyújthat be 
-magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, 
- a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
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