A tanulssL szervez6 pedag6gusok nem a normativ oktatdsi kbvetelm6nyekhez, hanem a fiatalok szem6lyisdge fetd toiOutv. , azok vrigyait 6s tanulSsi aspirSci6it meg6rtve a tanul6kkal egyijtt izervezil< tanulrisi 6s 6letm6dbeti strat6gidjukat. /Stetner/
Nem abszol-uiizafjuk a fejt6ddsl6lektani szakaszokat, de elhatSroljuk magunkat att6l '
hogy ktils6, normltiv elvrirrisokat kdnyszeritsUnk tanul6inkra. /RendszerUnkben a Nemzeti-Alaptanlerv minimdlis prgramk6nt jelenhe-b meg./
Megdrt6 /Max Weber/ pedag6girink alapjdt klpezi az a gondolat, hgSV a.tandr.6s az oktatdli totyamatban r6sztvev6 6rtelmez'6-nr6don, politikai 6rdel<ekt6l mentesen ismerie m99
a tanuldf< k6pess6g- 6s ismeretanyagSt, a l.anuliishoz l<ijt6d6 bedllitdddsiit, vrigyait. Ebben a felfogtisban a tanul6si folyama.b nem md
Iasztdsa, megdrt6en elemzett tudds 6s k6pess
tanulSsi folyamatban a tandr egyfajta szelrv
nuliisi model-lben eltiinil< a tandr l<iizl6 szer
felvetet'b probl6nrSl<ra 6rvdnyes, ijnszervez6d
alakitdsiival vSlaszoljon. A probl6mdl< nreg6r'
si gyakorlatban az ok:ta-bris szj-ntere nem fiusztdn az isl<ola, vggy annal< Idtesitrndnyei. A
t6rben, eszl<ijzrenclszer6ben nyi-Lott 6s mobj-l isl<ol.dban a helyi. tiirsadalorn alapintdzrndnyei, a 'bradicioniilis 6s a mai munl<ahelyel<,
Ientik a tarrule.ls gazdasiig szirrberdt 6s eszl<
szervez6d6 tanul5s individur5lis fol'yama't, oll
hatdrozo'bt tanl<iinyvek haszndlatdval. Az aI L
lakitdsdnak alapfeltitele a tijbbszemporrtu e
Az eredmdnyes 'Lehetsdggondoz5s csak ugy l<6p
ol6giai, pszichol6giai szocidlis l<drdiseire
adunk.Eppen ez1r| olyan pedag6giai v6lasztdl
vonzza a fia'Lalok 6rdekl6ddsdt. Az egdszs1
tehetsdgmez6kijn kivdnnal< elmdlyedni, nemcsa

pi

tudds tertjletdn is.

egyiittdldsi forma lehet6v
drettd vd16 fiatalol< magu
6s
kordn feln6tt6
6s kijzijss6gi 6leti.il<et. Unmagdban ez az egyij'
napi pszicholdgiai- 6s szociSlis tanulSst te
t6se nem szorul bizonyitdsra. Nagyon fontos
talStjut< az iskolai munka, a mozgds, fizil<a
egydni igdnyel<et is figyelembe vev6 - ariinydt.
A koll6gium, mint

Az alkotds ijrijnrdnek, a kreativi tdsnat< , az enlseri. megismer6s.6s ujraszervez6dds minden
f olyama'tban, haszint j6n 6s jelenvui6uag,iU"n meg l<ell val6sulnia nemcsal< a tanuldsi
'barLjul<,
hogy a tudotosnal<
nem a f iatalot< mincJennafi jaiban Is. Epperr ez1rt. nagyon f on
jenet<
a
ndpmiivdsze'b
il
mdnyos megismer6s 6s ati<6tds rn6dszere' nrellet t a tiatalok egyUtt
€s a mijv6sze te[< all<o-tdsi mddjaival is.
A tradicioniilis l<6zmijvessdg /fazekass6g, fa
a n y a g 6s szer sz'intl<ezel€si a I a pl<ipes sd g;el< en

trisdt.

tartjuk,

hogy az egyes kolldgiumol< azonos s
terijletekel cllozzanak meg pedagdgiai gyako
kialakitand6 koll6giumok egyfajta pedag6gia
mdnsdg, Hegyhdt , ha.biirmenti ijvezet apr6f alv

igy P6csett is

rnegalapi-bandd kolldgiumok l<ij

egymdst.Ajdntatos lenne a tanul6k - ig6nyel< szerinti - "totdldsa". Tgy ezzel a m6dszerrel nemcsak a diSkok prilyalakitdsdhoz, hanem term6szetes mozgdsigdnydhez, a vid6ki 6s urbdnus kultura megismerdsdhez is szerveze-bi 6s pedag6giai alapot biztosithatniink.
A kolldgiumok tehetsdgmez6nkdnti munkanegosztdsa a rendelkezdsre dl16 dpiJlet, felszerel6s, eszkozdllomdny 6s a t6rsdg peclagdguskindlata szerint ttjrt6nne. /Igy p€lddul a
niidasdi kolldgium tdrsadalomtudomdnyi 6s idegennyelvi tehetsdggondozdst, S6sd matematikai tehetsdggondozdst mijvelhetne./

Tekintettel arra, hogy Baranya -t6rs6gdben 'Ldbb kisebbsdg 6I , szdmot l<el} vetntjnk annal lehet6sdgdvel is, hogy koll.dgiunraink nemzetisdgi 6s etnikai /n6rnet, d61szl6v,
cigriny stb./ jetleggel rnill<iidjenek. Azokban a l<ijzsdgekben, ahol mzir biztosito'bt a nemzetis6gi oktatiis intdzmdrryes f eltdtele, ot'b c6lszerlj a nemzetisdgi szdrmaziisu didkol<
ilyen iriSnyu nyelvi 6s kisebbsdgi kulLurdra rral6 neveldse.
A nrul'Lil<ulturrilis nevelds es6lyei azol<ban a 'Ldrsdgel<ben szdnrollratnal< reali.Liissal, ahol a l<isebbsdgel< n6psiirijs6ge flagy, ds ahol a nemzetisdgel< sajdt 6rtelrnis6ggel is
rendelkeznek /Mohdcs, Mecsel<niiclasd, PEcs/. A nemzetisdgi rekrutdci(t 6v'l,tzedes traum6it igen neh1z lesz szemldletben ds pedag
I6tez6 nemzetis6gi k6pz6s szerl<eze-br,'tant
kolldgiurrri 6le'L mindennapjaira, dle'bmddsze
ra keII alapoznunl< a nemzetis6gi iden'bi.Lds
d6 6s l<tjzvetit6 neveldsi programunl<a't.

A pszichol6giai fejl6d6sldlektani kutatdsok tanuls6gai szerint a serdijl6koru gyerekek felgyoriult 6rdse, a tiibbcsatornds szocidlis, intellektur5lis stb. tanulSs a
diSkok ii1sz6r61 ujtipusu megismerdsi folyamatokat 6s csoporlszetvez6d6si modelleket
vdltanak kt /hopley'/. Eppen ezdrt. indokbltnal< tartjuk, hogy a l<oll6gium kdpzdsi
strukturdjdt a sbrOlifOX pedag6gia-pszicholdgiai ig6nyeihez- igazrtsuk /Fternet/ . Ugy
16tjuk, hogy a tanul6k 6let66en - az emlitet't ol<ok.miatt - nem a 14 6ves korban tijrtdnik meg iz a bioldgiai 6s szocidlis viil'16s, amely egy mdsfajta iskolaszervezetj._
6s megismer6si strat6gid't von maga u'1.6n, hanern j6val kordbban, hozzdvetSlegesen 12
6ves korban l<ijvetkezik be ez a vdLtoztat5sol<at kihivri fordulat . EzErI az alapfoku
isl<oliizdsban r6sztvev6 12 6vesek kijrdben /a jelenlegi hat 6s hetedil<esel< l<6zoIt/ 6rdemes a koll6gium hallga't6i-b l<eresntjnk.
Az isl<ola szerkezetinel< kialat<itiSsal<or f igyeJ-emrnel- keII lennijnl< arra is, hogy a didkol< fanulrndnyuk sordn zijkken6nren besen paf iat m6dosithassanal<, ha szen6lyis6gf e jI6d6sijl< ezt megl<ivdnja.
A 'Lehe'tsiggondozrist dppen ez1rt-tijbb s;:al<aszra osztjul<, olyan szakaszol<ra, amelyek
egyrdsz'b i-tanul6k dr6si idejdt, nr6srdsz"L a -Lanulmiinyi utal< Iedgaziisi lehet6sdgeit

is biz'l"ositj6k.

A max. 60

f6s ha'bosztdlyos 'belretsiggondoz6

girnndziunt szerl<ezete a ktjvetkez6kdppen

alakulna:

1. tehetsdgfettdr6
h6napjiiban/

szakasz

/tt-tZ

6ves l<orban, a

iskolai

jelenlegi 5. osztdly utols6

fels6 tagozata /tZ-Itt 6ves korban, a

2.

tehetsdggondozds 6s elemi

3.

gimndziumi tehetsdggondozds tehetsdgterijletenkdnt /L4-17 6v/

4.

tehetsdggondozds 6s orientdciSs szakasz a felsOfoku oktatrisi intdzmdnyek
/I7 6vei- l<ort6l, a gimndziunr ijtijdil< 6v6ben / nyelvt vizsgdk
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jelenlegi 7-8. osztdlyban/

l<6pzds

l<6t

feld

5.

tehetsdggondoz6s 6s fakultativ felk6szit6s a fels6foku oktatSsi int6zmdnyekben va16 tovr5bbtanul6sra /n-J€ 6v/, a tanulmdnyok utols6. esztendejdben.

Tehetsdgfelt616 szakasz:
Az Sltaliinos iskolSs koru gyerel<ek IL-L?. 6letdv6ben kivrinjuk megtalSlni azokat,akik
valamely kimagasl6 tehetsdgijk, k6pess6giik rdvdn alkalmasak arra, hogy a kolldgium
programjdban rdszt vegyenek
n UeisXofdz6st megel6i6 iskolai 6v utols6 h6napjaiban /mdjus, junius h6napokban/ keresn6l< meg a 'tanul6kat az 6Ital6nos iskoldban 6s csalSdjukban. A tandri ajdnldsok 6s
szijl6kkel ttjrt6n6 besz6lgetdsel< sordn l<ivdnjuk kialakitani azoknak a tanul6knak a
kijrdt, akik a kolldgiurnbin 'tanulndnak. A gyerekekl<el val6 tal-5lkoz6st ugy alakitandnl< ki, hogy tOUU itkal.ommal, mds-mds tevdkenysdgformdkat szervezve, egyiittdlve ismerhessijk meg val6di l<dpessdgeiket 6s az isl<okir6l kialakitott vdgyul<a! 6s. 9LklpzeIdseike'b. Ezt az el6k6szit6,-lcijlcsijnijs isnrerl<eddst c6lz6 szakaszt a nyiSri id6szak hdrom hetdre is l<i'Lerjesz'ben6nl<, amikoris a fels6bb l<orosztrilyol<kal egytjtb rdsz'l" venndnek az iskola dletdben pI. ndprajzi triborban, a l<er.b nydri munkdlataiban s'Lb.
_IgJ-s6 tagoza'l.a:

A gimndzium els6 1<6t dvdben tanul6 I2-L4 6ves gyerel<ek ismerjdl< meg a hatdkony tanuISIi stra'tegiaXat, alakitsdk l<i azol<at a megismer6si, tanulSsi f ornrdkat , aihelyel< iindl- 16 i sme retszerz€sijkben opt imdl i san a ll<a lrrra zhatcil< .
L6nyegszerij olvasds , ijndllf jegyzetelds 6s sziivegalko'bdsi k6pessdg kialal<itdsa,
k6sziil6s az egyes szaknyelvi szijvegek meg6rtdsdre 6s hasznSlatdra.

f

eI-

Az al<arat- 6s eml6kez6k6pess6gek fejlesztdse drdmapedag6giai eljdrSsokkal, az idegennyelv tanuldsdnak rilta}5nos k6pessdgekkel val6 meger6sitdse.
Xet iOegen nyelv tanuldsdnak kezdete, pdrhuzamosan nyelvtani ds kommunikdcids l<6pess6gek fejlesztdsdvel.
A matematika 6s termdszetismereti komplexekben teljesitse a NAT ajdnl5sait, ismerje
meg a szdmitdstechnil<a alapjait.
Pedagdgiai eljdrrisokl<al, szociodrdmdkkal az iroclalom 6s eszt6tikai 6r't6kel< interiorizalalSvala #em$letess6gt6l jusson eI a tanuLS az absztrahdl6 k6pess6gig. Az emlitett rn6dszerekkel a rnijvdsiet eizkdztiiriinal<' felhaszndlssdval ismerje .meg a serdtil6kor
6s sajr5t szemdlyisdgjegyeinel< term6szet6'E, annak mozgiisdt .'/Kanards/
A kdrnyeze'b 6s a minrJennapi dletviszorryokban fellelhet6 szocidlis mintdk 6s l<onfliktusok kezel6se, porblfma inegoJ.d6 algori-tmusol< k j-aIat<i'bdsa a csoporbcn beli.ili 6s cso-

portkiizi
Ismerje
kertbEn

giai

l<apcsolatol<ban.

tjkol6giai l<iirnyezetdl, egy - a tanul6l'< iiltal v.{lasztott modellen pI.
- Iigyefj6 rnrg a 'ternrdszet ei'az emLrer lratdsdt. Legyen kdpes egyszer[i ijkol6-

nreg

rendszerek mijkijddsdnek elemzds6re, megirtdsdre.

a
Ismerje meg tdrsada|ni kijrnyezetdt. El6adiiso!<, vitdk, publicisztdk elemzdsdvel,
'bdrsadalmi,
Pohetyi tdrsidalon' mijkijdds6nek alapve't6 nrechanizmusaival l<6pes legyen
titixai esemdnyek megdr-t6 elemz6s6re. Legyen v6lem6rrye az lLetlt kijrljlvev6 tdrsadalmi int6zm6nyek rnijkijddsdr6l.

A koll6giumi egyijtt6l6s sordn tev6leges a
kormdnyzatdnak. Az iskola tev6kenysdgdnek,
mer je a koll6giumi hdztartds mijkijd6sdt, a
ra, hogy egyszerij bkondmiai szervezetek mtj
cselekv6si-iehet6sdgeit a rendszerben /pl. a kolldgiumban/.
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A nemzet 6s nemzetis6gi kiirnyezet n6prajzi 6rt6keinek megismer6s6n tul gyakorolja az
Sltala vdlasztott ndpmUvdszeti tevdkenysEgel /ellad6mijvdszet: mesemondds, 6nek, tdnc
stb., n6pi kismesters6g: faragds, fazekassSg, sztiv6s/. A tanul6 szemdlyisEg1hez kijzel.dl-1:6 tevdkenys6g kiviilasztdsdn keresztijl ismerkedjen meg a nemzeti, nemzetis6gi
kultura hdtkilznapi ds iinnepnapi szeleteivel, valldsi 6letdvel, mitoszaival.
A helyi ndprajz 6s a helytijrt6net megismer6s6n l<eresztlil ismerje meg a nemzeti ds
nemzetisdgi tdrtdnelem "pdrusait". Legyen k6pes arra, hogy sajdt faluj6nal< egy fejI6d6si szakasz6t megdrt6en eLemezze, azt sziivegszerij formdban megalkossa. A tevdkenysdg sordn saj5'bitsa eI a ndprajzi, tijrbinelmi adatgyiijtds'alapvet6 szabSlyait, illetve azok 6rt6kmentes, meg6rt6 kezeldsdt 6s tdrolSstit.
Szerezzen alapvet6 kiinyvdszeti, kiinyvtdrkezeldsi ismereteket, amelyek segitsdg6vel l<evds tandri utmutatiissal trij6koz6dni tud a kiinyvek vildg5ban. Az ijn5116 tanulSs eszkijzeinek, kdpessdgeinel< megalapozdsa.

Az ijnismeret rdsze a serdijl.6 bioldgiai 6s pszichil<ai 6rdsi folyamati{nak tuda.tos /tjn/
elemzdse, megismer6se. lvleleg drzelmi kdr-'nyeze'Lben vSllalja a barri-Li l<apcsola-Lokat,
isrnerje-bdrsai 6s iinmaga alapvet6-Lulajdorrsrigai-t.0vja pszichil<us 6s-bes'Li egdszsigdt.1'anuljon meg n6hdny alapvet6 akl.j.v pi.hentisi m6dszert pI. autogdn-brdni.nge'b, a
sport vr5l jorr 6letmddszerii tevdkerrysdgt5r,,6. Isnrelje 6s rendszeresen gyal<orol ja a betegsdg megel6z6 higieniris tevil<enysdgel<e.1. Legyerr ijnrill6 sajrit maga 6s l<brnyezetdnek

tisztdntartds6ban

Kev6s pedagdgiai segitsdggel tudjon viilasztani a rendelkez6sdre 5116 szabadid6s tevdkenysdge[ XOztitt.-/Tanufgon meg vdlasztan:- az lrLdkes olvasmdnyok, tiimegkommunikdci6s eszkiiziJk miisorai, f ilmek stb. l<ijztjtt./

Az egyes tehetsdgmezdk kimUvel6sdben - kell6 segits6ggel - tanulja meg ilnmaga 6s
kdrnyezete teljesitmdnydnek megdrt6 6rtdkel6s6t, 6n6rtdkel6sdt.
A gimndzium 2. osztdlya v6g6n a tanutdkban hatiirozott v6lemdny alal<uljon ki a'tekintetben, hogy milyen tbnetsdggondozdsi terijleten kivdnnak mozogni. Ebben a szakaszban
ugyanis a tinul6hak eI keII-dtjntenie, hogy marad-e a kolldgiumban, vagy m5s koll6gium, mris tehets6ggondoz6i szolgdltatds6t veszi-e igdnybe. A tanul6 dijnthet abban is,
hogy visszal6t-e-a hagyonrdnyoi t<Ozdptol<u rendszerbe, vagy sem. EzzeL a kolldgium a
fenbtO legnagyobb szabadsdgot adja meg ahhoz; hogy a tanul6 eldijnthesse tovdbbi tanulmiinyi ut;-naX irdnyrit. A koll-dgium szellem6ben 6s pedagdgiai gyal<orlatdban . f eIk6sziti a.tinul6t a dbntds pszichi.l<us 6s szocidlis k6pess6gdre. A drSmapedag6gia,
mint m6dszer all<almaziisa a legkijliinf6libb l.evdkenys6gterijleten bevethet6 pedag6giai
eI jdrris, amely lehetOvd teszi , hogy a serdijl6l< mindennapi gondjait dle'bszerijen, votOOi Otintdsi iorozatol< helyzetekdnt 6-L jdl( rneg ds oldj:ik meg dijntdsi f elada-baikat.
enkdn

b:

6let l-5. €ve a tehetsdggonclozds intenziv szal<asza. Jellegdt tel<intve
azt rnondhatjul<, hog1, ebben a hdrom 6vben sa jd Lit jtil< eI azol<at a kdpessdgel<et a. NAT
szinvonalain, amelyet< tavotabb esnek i-t viilasztott tehetsdg terijletdt6t. Ez ala'bt az

A kolldgiumi

id6szak alai-t mdlyijlnek

tudonrdnydgaiban

is.

el a tanulSk a v:ilasztott terijlet iil'taldnos 6s speciSlis

A tdrsadalorntudomdnyi drdekl6d€sij 6s profilu kolldgiumokban taniiri irSnyitdssal ijnfejleszt6 tanulSsi stratdgidka-b alakitanal< ki. Az alaptudomdnyok mellett ttij6koz6dnak az egyes tdrsadalomtudomdnyok seg6dtudomdnyaiban is.
A komplex mtjv6szeti nevel6s sordn az eszlltika, mlivdszettijrtdneti tematikdk mellett
megismerkednek a szakesztdtik6k alapjaival. A n6pmijvdszeti alkotdsi gyakorlatok melIeI elsajdtitjdk a kdpz6mijv6,szet /rajz, szobrSszat stb./ manu6lis kdpessdgeit. A
vizudlis nevelds terdn egy, mdr XipiOUaft "iskola" m6dszereit kijvetndnk. /Lanlos F -/
6

A zenemtjvEszet elmdleti 6s mtjvel6d6si formdban tijrtdn6 megismer6sdn tu1 lehet6s6get
teremtijnk arra, hogy a hangszeres tudSssal rendelkez6k tovdbbfejleszthegs-ek 4enei k6pess6geiket. A.tervezett koll6giumok ktjrdben nagy val6szinl.isdggel egyijttmiikijdhetijnk
a telepi.ilfseken mdr mtjktjd6 zeneiskolSkkal. A zenei nevel6sben Apagyi M. kikristdlyo:
sodott zenepedag6gidjdt kivdnjuk kijvetni.
A tijrtdnelem 6s jelenismeret t6macsoportokban a helyttjrt6neti, ndprajzi ismereteken
alapulf tiirsadalomismeret, politoldgiai, nemzetisdgtiJrt6neti stb. probl6macsoportokat dolgozzdR feL a tanul6k. A megismer6si folyamat f6 szervez61e a mdr kordbbi tanulmdnyok sor5n megismert helytiJrtdneti, szociol6giai alapprobldmdl<.

A zflrdvtzsgrik id6pontjrit az 5. 6v mdsodik f 6ldvdben tervezzi.ik /janudrban/, igy a
fennmarad6 mdsf6l 6vben m6g lehet6sdgiik van a tanul6knak arra, hogy megalapozzal< egy
fels6foku tovribbtanulSs szdnd6kai
tovdbbi 6J-6 nyugati nyelv ismeretdt, illetve a-Ludorndnyos
alapnyelvdvel /pI. latinszerint egy , ; trirsaO-atomtudomiiny kuta.tiisi 6s
nal/ ismerl<edjenek-e meg a nyelvi fal<ulti5ci6 l<eret6ben.
A kolldgiumi. egytittdtfs kere'Ldben megismerl<edtrel< a h6z-bartdsveze Lds gyakorla Liival.
Megtanulnak a ldnyok f6zni, varrni, elsaj
alapszabiilyait. A t<olldgiunr hdztartdsi ds
felmerijl6 meghibiisodds elhiiritdsa rdv6n m
l<5val. Nagyon f ontosnal< tartjuk azt, hogy
dellben segitsdk egymdst, egdszsdges barii
Ebben a csllid-szeitl egyijttEfesi iormdban 'tanuljiik meg a betegs6g megel6zds 6s be-

tegdpolSs, a csecsem6gondozds pszichol6giai

is gyakorlati tennival6it.

A kolldgium multi-kulturdlis nevel6si c6I
. mesterek, ndpmljvdszetijket 5pol6 dnekes va
ndprajzi gyiijtdsek, szociogrdfia-szerij in
miives munkdban r6sztvev6 fiatalol< nemcsak
vesznek r6szt. Hasonl6 fontosnak tartjuk
szocislis szerepeket, emberi viselkeddsi
rljlvesznek bennijnket. Ebben a megkiizelitd
hanem a di6kok mindennapjaiba, szerepkdsz
tdsi kijrnyezetekdnt van jelen a kolldgiumban.
Az orientijcids szakaszbai mdr felk6szitjtjk a tanul6kat olyan speciSlis .tanulSsi formdkra,'tanulSsi trdningre, amelyek a megc6lzott fels6foku oktatrSsi rendszer vagy fakultris "bemeneti" tdnyiz6i't, vizsgaL1nyezdLt is figyelembe veszi.

ds 6s fakultativ fell<6szit6s a fels6folq$la-tt1si iAlq
sra:
A gimniizium 6. osztdlyiiban, a -banul6k 17-18. ile-bdvdben az intenziv tehe'tsiggondoz5s
r6szel<6nt teftdsii-tjilk a fiatal feln6ttel<et a fels6folcu okta'Ldsi intdzm6nyektren val6
6s
felvetelre. Az orieitdci6s szakasz f6l. esz-Lendeje feltdrt 6s l<orrig5l'L l<6pessdg-metuddstartalmal< ismeret6ben szervezzlik meg - a Lanul6kl<al egyijtt - felkdszlildsiil<

netdt.
A nagyobb tdmacsopor-tokban a tanuliisi folyamattal prirhuzamosan. ./Lasd: Tantdrgyi 6s
t6mastruktura fejLzetet/ specidlis tanulriii trdninggel Xe9{ljijk fel tanul6inkat a
iIfelv6teli vizsg6[ra. A m6dszerb tekintve l<6pess6g Es lexikdlis tudSsfejlesztds,
m6r€si
6s
alkalmazott'elsaj6titdsi
A
nrrii
Ietve elm6lyitEs zajlil< ebben a szakaszban.
m6dszerek mellett oiy.n kipr6bdlt 6s bevdlt vizsgael6kdszit6si gyakorlatot kivdnunk
bevezetni, amelyet a-szakirodalom kimerit6en leiit m6r, ,9 hazdnkban is kipr6b.iltdk
mdr ezeket a felkdsztt6, vizsgael6k6szit6 technikdkat. /Vastagh Z'/
A gimndziumi 6s tehetsdggonOozO hat 6ve't 6retts6gi zfurdvizsga kijveti, amelynek m6dszertandt a koll6giumot"Irdnyitd szakmai kurat6rium a kolldgiumokban tanit6 tandrokkal 6s tanuldkkal egyijtt dolgozza ki.

1

A kollfgiumban v6gzett tanulmdnyokr6l, valamint annak min6sitdsdr6l 6s jogositvdnyai16I a kurat6rium v6gbizonyitvdnyt ad ki.
A tanul6si id6 alakulSsa

oktatdsi id6 rendj6t mindenekelOtt a tanuldk mindennapi 6letrendje, csalddjuk id6beosztdsa, valamint 6z egyes tudds- 6s k6pessdgszeletek befogaddsdhoz - a szetvez6
tandrral kijzijsen egyeztetett, "kialkudott", a szi.iksdges idSrdfordittis hatdrozza meg.
Nem ragaszkodunk a-tanulmdnyi f616v, hdnap, n.p 6s 45 perchez kijtijtt tanitdsi 6rdk
Az

hagyomdnyos rendjdhez.

A tanuldsi folyamatot ugynevezett epohdl<ban, vagyis id6szakokban rijgzitendnk /Steiner/ Ennek l6nyeg6t a -banul6 tanulSsi - 6s halad
m6dszer arra is lehet6sdget ad, hogy az ism
j61 elkillijnithet6 szakaszokra tagoljuk. Megl
a kognitivurnok €s kdpessdgek befogadiis5nak
amely a kdpessdgek 6rdsi idej6-b jelenti.
Tecnnikait'ag erie a szakaszri mdi, az eLecie.l. j. 'benratikdt6l elt6r6 kdpessdgf ejleszt6s is
tervezhe'b6,Jeatanulb az drdsiszakaszban felada'bo!< 6s probldmdk alapjdn foglalkozzon
vdltozatlanul a megkezde'tt tdmdval. A harmarjil< szal<asz a tematika szerinti elm6lyijl6s,
ijnrilld kutatdsok, [6rddsf eltev6sel<, alterna.tiv probldmamegolddsok l<eresdsdnek epoha A negyedik szakasz a szlnLdzis 6s ellenOrzris ideje, amil<or nem norma'biv szin'belchez
m6rjilk a tanul6 eredm6nyeit, hanem tjnmaga tetjesit6kdpess€g6hez, haladdsi l<6pessdg6hez.
A ndgy epoh elt6r6 id6igdnydb6l kijvetkez6en
tanuldsi ciklusokban kell elv6geznijnk. Teki
ebben a rend$zerben - az alkalmazott projek
z6dik" az egyes napszakokban, deklardltan a
badid6s programok is igazodjanak a tanulmdn
lenti azt, hogy r5'belepedljnk a gyerekel< sza
mes tevdkenysdg vdlasztdsra, szSrakozdsra.
:

A szakirodalom gazdag leirdsokkal rendell<ez
szint el6rdsdhez milyen rendszerlj tantdrgyi

l6teznek. Fon-bosnal<'bartjuk,
ez1rt nem fogadjuk el azol<a't
gj. 6Xtatasi'gyakorlatban - [Ot6fut6 vagy ajrinlott jelleggeJ. forgalornban voltak.

mdnyrendszerek
kodjunk, 6ppen

gtyan nyitot'b kdpessdg 6s tuddss brul<'bur:6-L l<iv6nunk l<ialal<i'bani
hat6 a tanul6i 6s tarriiri elsajdtitdsi i-g6ny
szetet'b l<6pessdg 6s tuddsstruktura, atneiybe
komplexel< /N6meth L. / , az egyes ijndlld tan L
pessdg-bol<rokl<aI
Iozz6tk neg.

is,

,

atnely kijnnyen f ormSl--

amelyel< egy-egy'l.er,'61<e

A tan-Lri::gyi 6s a tanitiis tema l.il<us lconrple>reit az emberi megismerds 6s l6tszf6ra /Luk1cs/ termdszet6hez kozelitve alakitottul< l<i.
Igy f ontosnak tartjuk, hogy a kijzvetitett l<dpessdgek 6s kognitivumok tegYdk k6Pess6

tanul6inkat:

-

hijz val6 viszonyuk 6rtelmez6s6re. E k6pestdrsad
ismereti tematikus komplex eszkijztdt6t
s6ge[ kifejlesztdsdben tr
haizndljuk fel a mdr emlitett tudSstipusilEEffiudonsnyos tudds, ijnnepnapi tudds'

dnmaguk ds emberi,

mindennapi tudds/ /SLetner/.
8

A kdpess6gfejleszt,6s eszkozeikdnt a kijvetkez6 megismerdsi forrdsokat haszndljuk

fel:

= pszichol6gia, szociSlpszicholdgia 6s technikai szocioldgia, politoldgia, tijrt6ne}em, filoz6fia, valldstijrt6net, mijvdszetek, esztdtik6k 6s alkotdsi mddjai'
irodaiom ds alkotdsi m6djai, kommunikrici6 k6pess€ge: anyanyeLvr kApzds, ndprajz
fnenzett 6s nemzetisdgi/, iikol6gia, iikon6mia,
az ember 6s iinmagunk helye 6s viszonyrendszere a termdszetben tdmacsoport eszkozrendszete:
= f izil<a, kdmia, biol6gia, f tildrajz, dkoldgia,

-

tjn51l6 tantdrgyi csoportok:
= matematika 6s alkalmazott szdmitdstechnil<a
= idegen nyelvek
= sport ds nrozgiSsmUvdszetek.

:

Az iskolafejlesztds menet6t olynr6don l<ivdnjul< szervezni, hogy annak ktjzvetlen alakitdi a kolldliumokban dolgozd pbdag6gusok legyenel<. A kolldgium szellemisdg6t, .behets6ggondoz6 prof if jdt egy, a kolf dgiumok l.dtrehozdsd6rt felel6s prirtpoli'bikrit6l men'bes
XuiitOrium alakitind ki. A l<urat6iium a pedag6giai program riszletes l<idolgozdsdba
Eevonja a kolldgiumi tandrol<at, tanul.6l<at 6s szijleiket. Kialakitja a l<ol-ldgiumok jogi
6s f inansziiilis rendszer6t, sziiksdg szerint gondosl<odik a pedagdgiai 6s szervez6si
rdszfeladatokban - a koll6gium srerl6let6'L figyelembe vev6 - szakemberek bevondsdr6l.
Igy a kurat6rium n6gy, a tlrtalmi 6s technikai szervez1sdrt felel6s szakmai csoportot
no2 fetre, melyekr fiiogram- 6s szervezetfejleszt6 csoport, jogi csoport, pdnzLigyi csoport, operativ csoport. Az egyes csoportok feladatai a kijvetkez6k lesznek.

kialakitja a ndpi l<olldgiumok pedag6giai programjdt. Team
oktatdsi eszkijziik fejleszt4sft. Biztotervezi a-szijl<s6ges
az egyes fejleszt6si rdszfeladatokra megfelel6 konzultdns szakemberekel /pedag6giai tandcsadSst ell:it6 szakembereket/.

A
mu
sitja

/A-tln:5csad6k csak 6s kizrir6lag pedag6giai szolgdltatdst v6gezhetnek, diintdsi 6s
Ien6rz6si jogkiiriik a koll6giumok 6tetdUen :emmilyen formdban nincs./

iogi csoport: f eltiirja az isl<olaalapitds
Ja az isl<olaalapitds dokumentdcids felt6te
l<ijd6si szabdlyait, biztosit ja az int6zm6ny
t6s/. Szabllyozza a kolldgiumol< autondmiiij
jogi rendszer1t Megall<otja a tanulmSnyi izal<aszok v€gbizonyitv5nySnal<

eI-

A

dol<umentumait.

a jogi csoport tal egyii'L'L fel-ltdr ja az iskolaalapitdshoz sziiksdges
zinigEt. Tijbbcsatornis rrr6dszerrel biztositja a kolldgiumol< mtjkijddsdhez szijksdges pdnzU6yi 6s eszl<ijzf orrdsol<at /alapitvdnyok, f ejkv6 La , .p{L.yaza'tok
stb./. Kidolgo|.2"'^ kollfgiumok mijktjcl6s6b6l kijvetkez6 gazddlkodiisi 6s pdnzligyi rendet. Ellen6rii 6s biz'bositja a p6nzijgyi 6s gazddlkoddsi fegyelmet.

A
pE

r6szt vesz a h6rom 'beam szervezdsi 6s kivitelez1sL munkdlataiiisok kivilehezlslben 6s a fenntart:5si felt6telek kialakitdsdban.
Szervezi 6s irdnyilja az egyes iskolSk ldtrejijttdt, ugyanakkor a demokratikus koll6-

Az
ba

giumi vezet6s xeietEoen kafcsolatot tart fenn a csal6dokkal 6s a koltdgium mds, kijls6 partnerint6zm6nyeivel .
A tandri 6s tanul6i rekrutdci6 biztositdja.

1990. 6vben:

- a fellelhet6 ingatlanok szdmbav6tele: Mecseknddasd, Sdsd, P6cs, Mohdcs
- az ingatlanok rltalakitris6nak megteivezdse
- a kivitelezdsi munkdk megl<ezddse
- tehets6gfeltdrds
= az iskolaalapitds szervezeti fetbdteleinek megteremtEse /L990 szeptembercig/
- az eddigi munkdlatokkal'pdrhuzamosan ttjrt6nik az iskolafejlesztds teamjeinek
megszervez1se.

L99L. 6vben:

- a kivi'telez6si munkdl< befejezdse
- az isl<oldl< berendezdse 6s beiizernel6se
- a koll6gium/ol</ bendpesi'b6se
- a'Lehe'bsdggondozds megl<ezddse
- az ujabb kolldgiumok folyamatos rnunk6l_atai.
Az emlitett lehet6sdgek kijzijl azt a l<olldgiumot alakitjuk ki
eszkiizeink 6s szemdlyi feltdteleink biztositottak lesznek.

el6szijr,

amelyhez p1nz-

dr. Weklernd dr.

Reisz ler9z:.a
oktatdsszociol6gus

'.. _.,.i

E

szSmunl<

4o

grafikdit Kissnd Mez6fi Mdria l<dszitette.

.

/R1szLetek Kis
eI6addsrib6I

.
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A Hangya szijve'bkezeti mozgalornr6l
Jdnosnak, a Hangya Sziivetkezeti Kiizpont RT elnijk-vez1ttgazgat6j6nak

A Hangva multja
1895-ban Krirolyi Sdndor gr6f elhatdrozta, h
szdvetkezeti rendszert hoz ldtre Magyarorsz
re Almdssy Balogh Elemdrt k6rte fel, aki 19
t6ja. / .../ 1947-ig mijkijdijtt a Hangya. A h
iizlete, tijbb mint 2 ezer tagszovelkezete 6s
dolgoz6ipari: l<onzervgy5rak, bordszati l6te
dgak. Az akkori magyar gazdasdgnak hozzdvet
Fantasztikus gazdasdgi hatalom volt, de ez
nek a kezdben ijsszpontosult.

A Hangva mai eztjksdgessdpe
Ugy it6l ji.il< meg, hogy a jelen helyze'Lben l,lagyarorszdg jbvbje a rnez6gazdasiigban
van m6g egy ideig. /.../
A Hangi6nik r6szUen a viddk ndpessdgmegtarb6 l<6pess€gdnel< meg6rz1se 6s ennek. lehet6leg
a tot<62asa, r6szben egy viddki dletEt ilegl<eclvel:tet6 szerepe lenne r aTi persz'e . nem csak
a megdlhet6sen mulik,'hanem a kulturslislsz6rakozdsi lehet6s6gel<t6l is fijgg, term6szetesen a hozzdLattoz6 infrastrukturdval egyiiLt
Valamikor nagyon szdp Hangya-kiizp-ntoX v6ital< a falval< ttjbbsdgdben-. Nem csak az llzlet
volt a HangyZb, ha-em egy-hoz-zd tartoz6, akkori szinvonalnak megfelel6, szdrakozdsi Ie-

/

..

.

/

het6s6get Siztosit6 tdt;;itmeny is: boroz6, venddgl6. /,t'/.
.!
Az ijntEvdkenysdgnek els6sorban a gazdasdgbin kell-megnyilvdnulnia. A ktjzijssdgi tulajdon
mdra teljusen uiuesztette az i.l.tdil,Et, mdi egdszen kii ktjzsdgekben sem jerent sokat. Ha
viszont i gazoaiagban a zsebiikijn kezdjtik eI lteztetni az emberekkel a ktjzijs tulajdon
6rt6k6t, mEgvdltoiix a szemldret Es ai er6bb-ut6bb €rezteti a hatrisdt mds terUleteken

is.

Azt szeretn6nk, hogy az a kereskedelmi hdL6zat 6s szijvetkezeti rendszer, ami -mdra kiamiikijdni k6ptelen'
takult, felborurjoi, hiszen val6i arapokat nem tartalmaz 6s tovdbb
tovdbbadni, kockdzata meg
7:..7 Natun1 aXi"r"gu"Lte az drut, csak nagy haszonnal tudja
semmi hincs. Rzonxiiil az rirk€pzd6iinx nagyon sok esetben kimeriti a tisztessdgtelen
haszonszerz6s togalmdi. n rarakOJO XOft"Eirelikel senki sem tijr6dik, csak a.nyeresdghdnyadot kerl bemui;t;i . / . .-. / A piac n"r *[kijdit<, a termel6knek. v6dermijk nincs. Mi 6pp6n 6ket szere'bn6nk szijve'tkezeti formdban ijsszeiogni, hogy az integr6l6dris fok6t,m6rtdkdt 6s cdljdt a kistermel6k hatdrozzdk meg. /.-./

1. Az izletekndl els6dleges cdlunk a termel
ssdget csak a sajS't tagjainkkal

szemben

vdllalunk, de termdszetesen mdstdl is veszijnl<, csak olcs6bban. Minden magdngazddval
nem szerz6dlretijnk Ie, csak a sztjvetkezetekl<el.
A boltban ugyanugy olcs6bban fogja az 6rut
vdg6n visszatdrit6st. S a nem-tag nem k6rh
is, mert csak az 6 mennyisdg€re szerz6dtijn
lem csak a termel6re kijtelez6. Ne az legye

A4

'

termel6knek, hogy mit termeljenek, 6s tudnunk
is tudjuk helyezni az izLetben. /.../

is keII azt biztosan, hogy az Srut eI

2. A Hangya-ijzletek mind vegyesboltok. Nem rendelkeznek nagy raktdrkdszlettel, de
minden dru megrendelhet6. E2 vatamikor is igy miikijdijt'b. Igyekszlink a legkisebb.raktdrk6szletet ielhalmozni, hogy az Srainkat alacsony szinten tudjuk tartani. A "minden kaphat6"-t ugy keII drteni, hogy pI. butorkatal6gusokat hetyezijnl< eL az ijzletekben, a vev6 azokbdl kivdlasztja a neki keII6
litjuk. A keresked6nek ez egy nagyon j6 dolo
szdllitotta az drut, azonnal p6nze van. A bu
utdn drkezik, a Hangya-l<iizpont viszont egy n
h6tig tudja haszndlni kamat ndlkUl. Tehrit ez egy jelent6s elSny a lakossdgnak 6s nekiink is.

Ie kell vinni a viirost viddkre.

kelljen

szabadsdgot kivenni,
ne kelljen szal-adgdtni ijssze-vissza az 6nu beszerzdsddrt - kapjanak meg mindent az
iizletben. A boltban minden tag vdsdrldl< ktinyvdvel. rendell<ezik. Ennel< a rendszere ugy
van megoldva, hogy az eLad6 6s a tag ellen6rdekelt, igy vdrhat6, hogy mirrdig.a pontos
vdsdr:Iiisi ijsszeget irjrik be. Ev 'y€g6n a teljes vdsiirliisb6L J %-os vissza-L6ri.tdst kapnak a tagol<. Anri m6g nagyon ldnyeges: €r, l<ijzben minden h6napban rninrJen Lag a befize-bett rdszjegye dsszeg6nel< 50 %-dig egy h6tig hitelre v6sdrolhat.
Ezek a boltok csak l<ist6telii ii::u-L r,Ssrlrolnal< f el - mi l<osaras Srunal< lriv jul<. Egy kosdr ndvvel bdlyegzett tojdst akSrl<i l-eadha'1. A ndvvel bdlyegzis a min6sdg garancidjdt
szolgrilja. Oe koirlr ziildidget is rnegviisdrolunk. Itt is f6leg a szegdnyebb rdtegnek
szeretndnl< segiteni, de biitos vagyol< benne, hogy a m6closabb ritegek is igdnybe fogj6k
venni , hiszen azonnal Ie tudjrik vdsiirotni a besz:llli'tott 6ru ellen6rt6k6't. A boltok a
tagok tulajdondt k6pezik, -tehdt nem rni adjuk rd a p6nzt. Ez az1r-E' J-6nyeges, mert az
elad6 a tagok alkalmazottja. A bol'bos keresete ugy van megiillapitva, hogy meg tudjon
61ni a havi keresetb6l, de a val6di keresetet 6v v6gdn forgalmi jutaldk formdjdban
kapja, ami egy jelent6sebb iisszeg, de csal< abban az dsetben, ha a teljes 6vet vdgigdoLf,ozza. feFat-na valakit elzavlrnak a tulajdonosok, nem kap egy filldrt sen. /..-/
R siattitdsnSl egyetlen fuvarral megy a boltba az dru, 6s visszafeL1 ugyanaz a kocsi
iisszegytjjtt az drut 6s hozza. Ez a mi ldncunk. /.../
Boroz6kat is szeretn6nk ujra nyitni, olcsdbb termel6i borokkal.
Ndlunk el6irds, hogy kiiltsdgekkel, mindennel egyijtt az 6rrds ri'tlag 9 %. Nincs 200 %-os
kijzponti kijltsdgijn[. /.../ A, nyeres6gijnl<et sem szdtosztani akarjuk. 5 6vig a nyeres6gijnket beruhrizdiokra fogjuk forditani, f6leg a szijvetkezetek tevdkenys6gdvel ijsszef [iggO tetOotgozdipar ter6n.-Azt szere'bndnk, hogy az itthon megtermelt 5nu kdszterm6kkdnt
[erijljijn [i a XUftdldi Uz1ete]<be, csonagolv-; mert ldnyegesen ttjbb p6nzt tudunk 6rte
kapni . /.../
A Hangyeinak az a ldnyege, hogy hatalmas skdl:in iisszegyiijli az informdci6kat. Mi tudjuk, hogy mivel hovd Xef i menni . Szijve'bl<ezeteink nregalakuldsuk'161 f ogva f olyamatosan
idnak net<finX adatokat: mj.t-bermelnel<, milysn szabad kapaci'tiisu iizem van, mi az, ami
n5lul< 6ppen hirinycikk stb. S it'L miir bel6p a szdmitdstechnika. / . . - /
Eleve aki<ora l6tsz6rnot al<arunk, amel<l<ora !<el.l-, hiszen nel<ijnl< ezt a stdbot meg kell v6denijnk a t<iizgyijtis eI6'Lt mirrderr 6vberr. llliir:pedi.g tudni keII , hogy a termel6 sa jnSlni
fogja t6lijnl<-il p6,nzt. Nem azi akar:.1d, lrogS; uj "'tsz-l<ijzporrtok" jiijjenel< l6tre, hanem
hogy 6 min6l ttjbbet kap jon.
t'4i-iemmit sem -biltunk. A Uottokn'il- varr egy l<iv6te1. Hangya-bolt l<izdr6lag rajtunk keresztijl szerezhet be 6rut, l<iv6ve, lra sajdt tagjaitdl olcsdbban, jobb min6sdgben tud
beszerezni. Azt nem teheti n'eg, hogy rrdlim veszi a burgony6-b, mert az olcs6bb, a mdsilcndl veszi a nrdlndt, mert ai'of ciOUb, nrert akkor ez a btzonyos Srvddeletn nem tud
mijkijdni . Ezdrt nekijnk mindenhol muszdj az 6rr1seinket 9 %-on tartani. Viszont ezt neki bdrmelyik nap joga van ellen6riznt. /.../
Ezekben az ijzletekben

Ne

A harmadik terijlet a vidfki munkahelyteremt6s. A vildg legkijliinbijz6bb pontjain vetti.ink f eI kapcsolatokat hozzdnk hasonl6 szijvetkezeti kiizpontokkal 6s nagyobb cdgekkel.
glyan bdrmunka-tipusu munkdkat keresijnk, amelyeket betanitott munkak6nt akdr otthon is
Iehet v6gezni. F6leg a tdli id6szakban szeretndnk a mez6gazdasdgban dolgoz6kat munkdval
elldtni, de aki vdllalja, az nyiron is dolgozhat ebben a rendszerben. Ilyen pl- a

f.

tl2-

savanyukdposztds fahord6 kdszitdse. A munkdval vaIS ellritottsdgot nagyon el6t6rbe heLyezzik, a mi drdekijnk is, hogy min6l tijbb termel6nk legyen, mindl tijbb druval tudjunk kereskedni. Meg keII oldanunk, hogy ne legyen szljksdg az rng1zdsra, Az tng6zds
elviszi az embereket a falvakb6l, id6vel a csalSdokat sz6tszaggatja, lezljlleszt:-. Az
embereket plnzhez juttatjuk, mert munkdt is adunk. Ha ipari ijzeme van a falunak, v5Ilaljuk, hogy azt is eltdtjuk munkdval. Ha p6nzhez juttatjuk a falu lakossrigdt, ha ig6nyesebbd tudjuk tenni a sz6rakozdsban, az druvdsdrlSsban, akkor eI tudjuk azt 6rni,
hogy ne csak tjnmagukra, hanem a kijrnyezetre is ig6nyesebbek legyenek. Merjenek Sldozni
az infrastruktura kifejlesztds6re , AzL szeretn6nk, hogy a kormdny addkedvezmdnyekkel
segitse a mUvel6ddst. A kultura tdmogatilsa ugyanolyan befektetdsnel< szdmitson, mint
egy beruh1z6s, tehdt a tiimogatds ijsszege az ad6alapb6l leirhat6 legyen. /.../
Szervez1s

Ahol egy-egy Sgaza'Lban legaldbb l5 tag egyijt't van 6s jelentkezik n6lunk irdsban vagy
telef onon, rni utmu'ba'16t, rninta-alapszabdlyt , szerz6dds'bervezete b kijldUnl<, 6s egy egyeztetett id6pontban a jogdszaink felkeresil< 6ket, hogy a dokumentumoka-b szakszerUen k6szitsdk eI. A tagokn-l< nem kerijl p6nzbe az alapi'bi{s, kivdve az okm6nybrilyeget, amit a
cdgbir6srigon 15 l<ell majd rakni. A l<ijl-bs6geket nem szSmitjul< fel , ezt a szijvetl<ezeti
moigalorn fizeti. Kdt dolog van, ami-t a sztjvetl<ezetek kds6bb fizetnel<. l-lavon'ba 400 Ft a
mozgalomban a tagdi j, valamint havi 1000 Ft a l<ijl'tsdgtdritds, mert nern l<ell fliggetlenitett elnijk, f6kiinyvel6 lneg egyebel<. Ez6tL a l<iiltsdgtiritds6rt rendszeresen emennek
gazdasdgi is jogi szakembereinl<, is ha valami nent stimntel a kijnyvvezetdsben, akl<or nem
OtintetneX, hanem segi.tenek kijavitani. Ami kijtelez6 minden szijvetkezetben: IegalSbb
1 db rdszvdnnyel keLl rendelkeznie. A rdszvdny drtekpapir, az 5 vagyondt nijveli. A
Iegkisebb ndv6rtdl<i.i r6szvdny 10 ezer forint, ezI az induld szijve'bkeze'bek fizethe'tik.
Egy tagszijvetkezet termdszetesen annyi rdszvdnyt vdsdrolhat, amennyit akar. Aki eladja a r6szv6nyt, az eLveszti a vele jdr6 jogokat.
6nril16 tagszbvetkezetek jijnnek l6tre az otszig kijlbnbijz6 pontjain , 1gazatonkdnt kijlijnkijlijn. Minden flgazaL Ondtt6 szijvetkezet, nincs sziiksdg fijggetlenitett vezetdsre. Az
orszSg minden pontjdr6l tiimegdvel jelentkeznek, tehdt naponta 5-10 megkeres6s drkezik.
Ma kb. 1000-1500 kijzijtt van i jelentkez6k szdma.'Ma3dnem minden nap alakitunk 2-l szijvetkezetet.
Cim: Hangya Szijvetkezeti Kiizpont RT.
Kis Jdnos elnijk-vez6rigazgat6
1115 Budapest, Cs6ka u. I-IJ. TeI.: L85-4977, L66-6988.
i
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"HangYd" -hoz

A Hangya l6nyeg6ben egy szimpatil<us kezdemdn
a multba {gyazva k€pzeli el a jelen nagy fel

jelenleg kialakul'b fogyasztdsi szbve-l.l<ezetel<
amelyet f6leg a kistelepijldsen mijkijd6 kis tif
kis jiivedelmez6s6ggel, ujra 6s ujra szembesz
pdrtdllami hadjiirattal.
Rt
egyijtl tudom elkdpzelni, Iegyen a falval<ban is verseny a 'tagsdgdrb 6s nem egy-

"ttOtszemben.
m5ssal

A nez6gazdasdgi kistermelds a farmergazddll<odiis tSrnogatdsa .alapvet6 feladat. Ez nemcsak
a Hangla c6l-j5, n.nrr-i iogyasrtrisi Eztjvetkezetekd ia. Az drak, a szerz6ddses fegyelem,
a nOvEnyv6d6izer elliitds a-munkakultura gondjai, probldmdi stb. pedig tuln6nek rajtunk
a mai gazdasdgi kUrnyezetben, hiszen az alapokkal van baj.
Az 6f6]zek jefenlegi bolth6i6zata sok-sok dv keserves munkdjiinak eredmdnye, ahol nagy
drtdkek halmoz6dtak fel 6s a tagsdg frdekeit szolgiilja ez a vagyon
Rijvidesen sor kerijl a vagyonnev6siidsre az 6f6sze[n6t, aho!- a tag beleszdldsa nagyobb
i"ri, nirzen az eredmdnylOf tugg az tjzletrdszdnek az oszIaL6ka. Nem els6sorban visszat6ritdses rendszeren gondolkozunX
Programunkban ugyanrg! u.""epel az otthoni bdrmunka lehet6sdg, mint a. Hangya formdci6b;;:-E=""rii"ur-ilernoE'hurnrSnpblitilai c€Iunk /sport, eg6szsdgijgY, oktatds, szociSlis
A1

amely fellelhet6 a Hangydndl is.
Summdzva: a Hangya egy rdgi alapolon nyr[v6 szimpatikus kezdemdnyezls, amely -mijkijd6se
eset6n- term6sz6ies iersuiyhelyzetet t6remt a falvakban, de az nem helyes,. l. t r6gi
gondok

stb./ van,

6rt6keket nem ujjri akarjuk alakitani, hanem a cdl esetleg a rombolds. Egyiittes alkotd
munkdval sokat ienetUnX-a falu felemelkedds6drt, mert a c6ljaink kijzbsek.
Deme

Zoltiin

a Kozflp-Zalai AFESZ elnijke
GeIse

Az akibbi cil<ket aktualitrisa nria'b l; ',,et bi.ik 6t az Erdel< 6s Ertdk
f ormdci6s l-ap ide j. 4-es szdrrriibdl.
Szerz6je l<aposviiri, az MlvlK f 6tnurrl<a'Ltir-;a , l-legedijs Tibor.

c. szal<szerveze'bi in-

.TA|\IPONTJAINK
A kiizmljvel6ddsi tev6kenys6g- 6s intdzmdnyre
inkban bizonytalanrid vdlt, vannak, akik egy
srigrit is megkdrd6jelezik. Rohantosan romlana
s6dlegess6gdnek igdnye SltalSban csak a sz6
talomviiltds d'bmeneti id6szakdban viirhatrian
rendszer a szinte megoldhatatlan forrdshi6n
re, hogy a mijvel6d6si kiadrlsol<on 'ba]<ardkosk
szempontjrib6l mekkora hiba volna ez!
Ktjzijs dllanrpolgdri drdektink, hogy a muzeumo
o'Lthorrok nregfelel6 l<iirlilmdnyel< l<ijztj-Lt v6gez
orsziig szellemi szinvonal6nal< jatri'l6ts{thoz.

nek, meghal.ad jr5l< kornpetenciSnl<a L, nt'.iscl< vis
gezni 5ke'1.
E cikl< l<ere-Lrlben a tdrnal<ijrnek csa[< az €r'dekvi:delmi 6s drdekl<dpvisele'ui szempontjaivaI-foglall<ozom, hiszen ezek val.anrcnrryi tnt,6znt€ntp:e egyardrr-[. vonatl<oznal< 6s a]-l<almazhat[l<, rnig tagLalrni uugy g.rJaslig;i.' jel.Lenrz6l< izaknrahX6rlL miisol< tis nriisol<, c6lszerU
azol<a'L a l<onkr6t viszonyol<ra i<iclolgozni.
Kiindukiponton az, hogy hatikorry b.Lzi;o:iib6l<ol< ijsszehangol-t nrijkijddsdre van szijks69, s
ehhez meg l<ell teremterrijnk, il.lei;vc eleclni6rtyesebb6 l<eII tennijnk 6rdel<l<ipviseleti tdmpontjainl<at !
A tartalmi-gazdasdgi-szervezeti l<orszer:ijsi-L6s nrellett 6s azzal szerves kapcsolatban az
aldbbi fdrumol< azok, ameJ.yek fratha'Lris vdctelnre'b rryujthatnal< a veszilyezettsdgben./Tervdgzett tis2tessdges munl<5t'l
m6szetesen egyil<iik sem p6'Lol.ja a val6cJi ig6nyex

"iiplan

,lh

A tdmpon'bok adott sorrendjdnek kialakitiisdban tartalmi ijsszefUgg6seil< voltak az irdnyad6k, hiszen fontossdguk 6sak egy adott helyzet konkrdtsdgdban drtelmezhet6, s alkalmazdsukat is az vez6rl-t
Az elemzett lehet6s6gek mindegyike az ltdekk6pviselet egy-egY gaj6toq elemdt k1pezt,
hatdsuk eszerint drvEnyestjl, i'gyakorlatban nem csdrdthetSk-fel. Mindegyik a maga teriiletdn hat€kony, egymds heiyett-nem, vagy csak tijk6letlenijl haszndlhat6k.
1.

Az ijnkormdnyzatok az uj, demokratikus iillanrrend dijnt6 elem6t adjdk. Ldtfontossdgurhogy
mdr a kialakulisuk fiizisdban megtal6ljuk hozzdjuk az u'bat, megkeressiik a kapcsolat, a
kijlcsijnijs inf ormdci6csere in6djait. Ho6y ez a l<ipcsol.6d6s mennyire legyen szoros 6s milyen f ormdt ijltsijn , azt a hef yi adott}igok ismere'b6ben lehet eldijnteni. Meggy6z6d6sem '
hogy mai viszonyaink kijzijtt a2 6r'Le}ni.sEg nenr l-ehet apotitikus 6s passzl, ez1rt ahol
nrdd'van rd meg kell prfbdlni be is ju'tni-a vdtasztott tes'Lijle'bekbe, mert -csak ez jeIent val6cli biz'bosit6ko'b arra, hogy a rnijvel.6d6sirel< avatott kdpviselete, 6r:dekel't szt'szoL6Ta legyen a dijn'bdsek el6l<6szi-Lds6ndl, megihozatal-6n6l.
2.

a leg Ldbb tdnrrShoz nen lehe'Lne!< els6 szakhelyi brrkorutdnyzatol< lail<us szerveze'l.el<
'Iesz-,
szal<oiitot'b testUle'Lel<re tandcsa 6, dtint€s6rt6ik, igy minden bizorrnyal szijl<stig
et6kdsiitS' joggal-, ese'bleg bizonyos ese-Lel<ber-r lra'biirozati 6s felijgyele'ti jogosi-bvdnynyal is.
-besti.ile'tel< tnurrl<iijdt'6v
Siak6rtelenr a1-apj5n szervez6d6 ltitijnl< megl<iJnrryi'Li a vdlaszto-bt
a tdveddsel<t6l ei niUaft6l, giirclijldl<enyebb6 teszi a mindennapi gyal<orlatot....
Formdjul< az tgdnyek alapjdn iendkivijl viil'bozatos lehet: isl<olasz6kek, szabadmtjvel6d6-

A

si

-bandcsok, kurat6riumol< stb.

).

Piirtkapcsolatok

Megszervezfsijket csak a vakis szijks6glet in lokolhatja , o-!t szabad l6trehozni 6ke't,
ahol a feladatok ezt megkiivetelik. Ennek aI rpjdn mijkijdhetnek SIldnddan vagy -id6legesen.
Szakmdink ktit6d6se ezekhez a szervezeti l<er:t6khez mdr sokkal kiizvetlenebb 6s egydrtelmtjbb. A miivel6d6si vonatkozdsu iinkornr5nyza-tol<ban ott kel.l- lenniijl< l.igyeink k6pvisel6inek, s ldtrehozdsul<ban a kezdem€nyez6 szerepet is vSllalhatjuk.

A pdrtok hatdsa a t6rsadalmi folyama'bol<ra nyilvtinvaLS, ezdtt n6lkijlijzhetetlen a velijk
mbrtdkdrie, az egyoldalu l<ijt6ddsek ell<erijltis6re'7''
val6 kapcsolat. Ugi;1;;-o-r*n.t"q!..:t;
"uiSidift-i"rJnt<
ienctezvSnyeiken, uiztosi'bsul< szdntul<ra sajdtos
Ismer jtjk meg ig6ni"ikut ,
adottsiigainkat 6s l.ehet6s6geinl<et.
A legtij[b piirtnal< l<ial-al<ulitlarr a nrijvelrirJ6rri. l<oncepci6ja, m69 9 legnagyobbak6. is f 6l<6pp az ol<:ta'Lds t6rnal<tjr6re korlii'Loz-6cli.l<. A-jeinijul< fel tapasztala'tainl<at, szatl'ltudSsunkat'az ell<6pzelcisel< l.;idolglozlslioz 6s nregvil-6sIbd:;dhoz. i'.lagyon l-ontos, hogY a pairtol<-

ndl a helyi szinteken j.s tuda'tosuljon: a

n6irrnlivel-61<, kiinyvLiir'osol'1, 1-t-tv6-l--bdrosok' mu-

zeol6gusok sziivetsdgeseik, seg.L'LOiii a l<ul.Lurril.L l<ijz6ieL l<iaIal<ibdsiiban, ntett egy denrokratil<us tdrsadalom csakis nrlive1t lelre b.
4.

helyzetr6l legyen tdj6kozott,-a7.alapi5n
folyamatosan f igyelenrrnel l<isdrjiik
tucJjriii:
iezetfii.
tegye"megt ldfi3seit, s munkatarsai,
tevdkenysdgijket .
FeIeI6si6g[X r mijve]6ddsiigy gondozdsdban abhran is nyilvSnuljon nreg, hogy k6pviselik
6rdekeinket a kormdnyon oeitii , az orszdggyUl6si bizottsdgokban, a kl:ilkapcsolatokban,
a tijrv6nyalkotdsban.
A dijnt6sekn6l vegyik f i.gyelembe a szakrndk - s intdzm€nyesiilt k6pvisel6ik- /kamardk,
egyesuretek, rr"[ii".u iitLtiui.t - v6rerndny6t, javasratait . A murtban sa jn5latosan bebiz[nyosodott, hogy az 616 l<apcsolat, az egyi'btrniikijdds hiSnya torzuldsol<a'b sztil, elszakitja a tervezr6st, az elmdlete't a gyal<orla-l"t6l.

Ldnyeges, hogy a miniszLdliurn nrindig a valtjs

ls

5.

Intdzmdnvi szijvets6gek

Cdlszerij szakmdnk6nt megalakulniuk /pl. Mijvet6ddsi H6zak Szijvets6ge/, csak igy tudj6k
a specidlis probl6mSkat is megfelel6en kezelni. Feladatuk az int6zm6nyek vddelme, iiszszefogdsuk szervezeti kereteinek megteremtdse. A kijzijs 6rdek indittatSsdval keII felIdpniijk mindazokon a f6rumokon, amelyeken tagintdzmdnyeik sors6r6l hatdroznak.
Ennek a szervnek kellene el}itnia az tnl6zm6iyvezet6k - jelenleg a szakszervezetek keretdben csak problematikusan elldthat6 - szemdlyi 6rdekv6delm6t, termdszetesen tijrv6nyi garanciSk birtokdban.

5. Kulturdlis Kamara
Feladata a kijzmtjvet6d6si intdzmdnyek szdmdra biztositani a l<apcsolatot a kultura tijbbi
Ietdtemdnyese fel6, nregakaddlyozni a perifir:iiira sodr6drist. A Kamardnak - szdles kdrij,
sokszini.j, reprezentativ tagsdga r6v6n - tel<intdlyesnek, megjeJ-en6s6ben is nrdltSs6gteljesnel< keII l.ennie, hogy atfaitogfaliisainak sulya legyen, hatiisa legyen a fels6bb szervekre 6s a nyilvdnossdgra egyardnt.
A kamarai foima nemze'bkijzileg elisnrert, ez1rL szerepe jelent6s a kijlkapcsolatokban, az
orszdgol<

kijzijtti

cserelehet6sdgel< meg'Leremt6s6ben.

Felsoiolt sajStossdgai, tagsagi tet.tdtelei miatt ez a f6rum termr6szetszeriien a legna-

gyobb, szdleiebb hatriskijrij-intdzminyel<e'u szetvezr meg, de hatiisa l<iterjed a kisebbekre

is.

felldpds6vel, megalapozott l<ezdemdnyezdseivel drheti eI, hogy elhanyagolhatatlan, figyelmen kivijl nenr hagyhat6 'bdrsadalmi t1nyez6v6 vdljon.
Kijve'bl<ezetes

7.

Szakmai egyesiiletek

A szakmai frdekv6delem, a kiizilssdgi tijrel<vdsek fdruma. .Rendezvdnyeikkel, kiadv6nyaikkal, a nyilvdnossdga el6tti megjelen6sUkkel jdrulnak hozzd kolldgriink szakmai koz1tzetenef 3avitasanoz, rgazi Oemot<iitikus keretet adnak az egydni keidemdnyezdseknek. Osztijnzik a szakmdk fejl5d6s6t, segitik a tehe'tsdgek, 6rtdkek felkutatds6t.
Javaslatokat teszne[ a hatiiskijrijk minden szintj6n a szakmdkat 6rint6 kdrd6sek megolddsdra, elemzdseket dolgoznak ki.
Talriikozdkat, konferencidkat szerveznek, bel- 6s ki.jlftjldi tapasztalatcserdket hoznak
ijssze, kiizvetitik a tudomdny legf rissebb erednrdnyeit. Egyesijletek kijzijtti kapcsolataik
rdv6n hidat alkotnak a kijlijnbiji6 drtelnrisdgi csoportok kijzijtt. Kijtik szakmdinkat a
tudomdny, az oktatds, a mijvdsze-bek vil5gtihoz.

8.

Szakszervezetek

A legtisztdbb profilu, 6s jelenleg az egyedUli tiirvdnyi garanciSkkal, jogosultsiiggal
bir6 6rdekvddelmi szerveinli. Kijtelessdgijl< a munkavdllaldi drdekvddelem, s amig rdk6nyszertjlnek, a szal<mdk vddelnre is. Fon'Loisrigul< ternreldsi viszonyainl< ritalakulSsdnal< ktjve'bkeztdben megnijvekszik. a munl(andll<tjlisdg 1berjeddsdvel pedig l6'bdrdekk6 v51ik.
A koll.el<.b tv szetz(sddsel< hatrilydnal< az in'b6irndnyel<re tijrtdn6 all<alrnazdsa pedig egydrtelmlivd teszi a szervezetts6g szl.iks6gszerijsdgdt.
A kompromittdla'blan, atutiOt szeriez6d6, hi'teles k6pvisel6k dltal f6mjelzett, a kijzvetIen rnunkahelyi 6rdekvddelem alapelv6t megvalcisit6 szal<szervezelek a legalkalmasabbak
arra, hogy 6v jdl< a dolgoz6 enrberb, 6rvrinyre juttassdk jogait.
Ahhoi, n66y eiedmdnyesEn rnijkijdhessenek, . u llasztott tisztsdgvisel6k kdvetkezetes kitilISsa kelll's az, hogy a tagsdg meg is kiivetelje ezt t6lijk,'s B9Y emberk6nt tdmogassa
6ket.

9.

Tud6s Tdrsas6g

Minden 6rtelmisdgi szakmafejl6dds sordn megszUletik az az igdny, hogy legautentikusabb
kdpvisel6i, a tuJomdnyos igdnyij 6s szinvonalu szakmunkdk megalkot6i, a gyakorlat legjobb mesterei sz6mdra'J.egyen bgy f6rum, amely' mozgdsteret ad az egyi.jttgondolkod5snak,

l6

szintij konferencirikat szetvez 6s kiadvainyokat gondoz, iisszefogja 6s koncentrdlja
az alkot6er6t. Megjelen6se 6s fell6p6se javitja az eg6sz szaktertjlet ijssztdrsadalmi
megit616sdt, segit az idenfitdszavarok lekUzd6sdben, dsztijnzi a szakma,bels6 fejl6d6s6t, jdtdkony hatdssal.van az dnk6pzdsre.
helyes 6rtelmezds szerinti - elit intdzmdny sziiksdgszerijen kialal<ul, amint az
l(_^
j.1let6 6rtelmis6gi kiJr eljut egy bizonyos
szintre, term6sietes, szerves fejl6d6s eredmagas

m6nyek6nt.
A kijzmUvel6dds dlgr5rddja cseppet sem alacsonyabb

letlen tehrit,

drtdkij a tijbbi terijletekdndl,

hogy felmerijlt szervezlddsiik sz6nddka.
Formdjukban mijkijdhetnek kamarak6nt, kisakad6rniak6nt, tdrsas6gkdnt,

nem v6-

.

rad: megjeleniteni a legjobbat.

cdljuk

ugyanaz ma-

10. Informdci6s rendszer
Els6 pillan-bdsra furcsdnak tijnhet, hogy az informr{cids rendszert drclekv6delmi tdmpontk6nt szerepeltetem. Az ok egyszeri.i: pontos 6s friss informiicidk, gyors biijdkoz-ba-Lris
ndll<iil semmilyen irdekk6pviseleti tevdl<enysdg nem kdpzelhet6 eI, mijkijd6sl<dptelerrnd
vSlnal< az egydb forrniik 6s'mtidszer.el< j.s.
Az is nyilvdnval6, hogy szdrvdnyosan, ese-tlegesen, rendszerezetlenUl. a ha-bSsfok csijt<ken, az eredmdnyess6g rornlil<. Ez6rI hoznak l6tre mindentjt't a vil6gon inform6ci6s rendszerel<et a l<ijzijs 6rde[<et elOtdrbe lrelyezve, a szellemi 6s gazdasiigi erOfo.rrdsok egye-

si-tdsdvel.
A szdmitdgdpes tiimogatdssal megalapozot-L rendszerek nem olcs6ak - ez1rt kell hozzdjuk
iisszefogds -, de gyorsan megtdrijl a befel<-Le'bds a cdlol< eldr6sekor, emellett komoly bevdtelekhez is lehe't jutni dltaluk. /A kijltsdgeke'b csijkkenti , ha a meglevO eszkiizparkot
hasznosit j6k. /
0sszehasonlithatatlanul jobb lesz a 'tfjflkoztatds, a kiadv 6nyoz6s szinvonala, a megszerzell l6pdsel6nyijk pedig azonnal 6rv6nyesl.i1nek.

AtteXintnetjijk a legfontosabb drdekvddelmi tdmpontokat . Ezek ndmelyike m5r l€tezik,m5sokat meg keIJ- szervezni mdg. Nem csekdly munka ez, mert a mijkijd6k legtiibbjdt is mobilizdlni sziiksdges ) az uJ szervezetek l6trehoz6sa pedig uj tipusu 6rtelmis6gi magatartdst kivdn, hogy ez a r6teg ism6t eJ.foglalhassa 6t'megillet6 helydt a ktjzdletben.
Az elemzett f6rumok hatdsosak, de nem mindenhat6ak. Ha mdr mindannyian megtetttjk azt,
ami a magunk helydn t6ltjnk joggal elvdrhato, csak akl<or mondhatjuk ki az egyetlen
szentencidt: leger6sebb v6delmez6nk a lell<iismeretes nurnkdnk alapjdn it616 Sllampolgiir

!

FELIiIVAS
A mijvel6dds

jiiv6jdr6l - a jdv6 m[jvel6d6sdr6l

I.

Tdrsadalmunl< ujraszervezSd1se a l<ul'tur.{lis hagyomiinyol< szerves folyarnatriban 6s a mUvelt emberek mindennapokat gazdagit6 dletvezetds6ben lehet siJ<eres. A l<ultura 6s m[jve16d6s helyzete, szereptik a magyar ndp dletdnel< titalaki'b:is6ban tiirtdnelmi jelent6s6gij. Ez erv9nyes a nemzeti mtjvel6d6s kiemell<ed6 hagyomdnyaira, a jelenkori tijrekvdsekre 6ppugy, mint a ma jdani ijnkormdnyzatok alapjrit jelen'b6 helyi tdrsadalmak sol<szinij

kulturSlis arculatdra. Ez feltdteLezt a rniivel6dds gyakorlatSban a kulturSlis 6rtdkek
-bul
elsajdti'bds6n

az autondm szem6lyis6get, a demokratikus tSrsadalomszervez6dds

a

helyi kijz6letet, az emberi kapcsolatol<at fejleszt6 magatartds elm6lyijl6s6t, a "civil
szervezld6seket". Ez a kulturdlis modell a munl<amegosztds ndll<iilijzhetetlen rdszeivd
tette azokat a speciSlis felk6sziilts€geket igdnyl6 technikdkat, amelyeket ndlunk a
ndpml.ive16k, kiizgyijjtemdnyi dolgozdk sajdtitottak eI az elmult €vtizedekben, a kijzm[jvel6d6si int6zm6nyek szdmottev6 hdnyaddban. Felfog:isunk szerint ez6rt a mijvel6d6s
bizonytalan helyzetben tart5sa, az adminisztrativ elvonSsok szijklrit6kbrijsdger a TegI6v6 intdzmdnyh5l6zal veszllyez'tet6se sulyos hiba. Akik ezt er6sitik, tartdsitani

h

akarjiik a kijzdleti frisultsdgunkat, milli6s n6pr6tegek kulturdlis kijzijnydt, ig6nytelens6g6t is nem utols6 sorban gazdasSgi elmaradotts-gunkat is konzervafjaX. -

II.

MUvel6ddsi intdzm6nyhdl6zatunk rdszben a k6t vilzighriboru kijzijtt, kijzmtjvel6ddsi int6zmdnyeink egy rdsze az elmult harminc 6vben dpijlt. Az itt felhalmozott anyagi 6s szelIemi drt6kek, a kialakult intdzm€nyi kapcsolatok 6s mijkijddsi mechanizmusok-a nemzeti
Y99yon ftsz1t kdpezik. LegtiJbb esetben az adott lokalitds kdzdss6gi 6let6nek egyedijli
Idtesitmdnyei . MegSvdsuk 6s korszerij mijkijdtetdsijk mind a jiivend6 ijnkormdnyzato[nak,
mind a nemzetijnkdrt felel6ss6ggel tartoz6k drdeke. Az ut6'bbi id6ben bizonyos kijrijkben
vildgosan megfogalmaz6dott a mijvel6d6si intdzmdnyek mijkijdds6hez szijksdges dllami tdmoIenkori 6llapotainkat ismerve, a kdnyvtdmok nagyr6szdnel< a megszilntetdsdvel egyenja", hogy a kulturdlis int6zmdnyh6ldzat az

ztsztdlini mtjvel6ddspolitil<dt szolgdlta,
emldkeit :-d6zi. Tul azon, hogy ez az 6IIitds nem sz6mol a szakmdk ut6bbi dv'tizedben lezajlott reformjaival,'tOrtenelmietlen is.
i", vagy "posztsz'bdlini" , de az a mlikdddsi
6vt i zedeket jel I em ez'te . Denrol<r a i z6L5d6
ek demol<ratil<us miiktiddsdt is lehet6vd tezakszerijsdg alapdrtdk€nel< az drvdnyesijldntetds6re kell tijrekedni, hanem az ijnkordsijkhijz szijks6ges pdnzijgyi garanciSk ktjlt-b

III.

A mijvel6ddsi szakdrtelem olyan drtelmisdgi 'tartalmat nyert az elmult dvtizedekben,
mely garantrSlni tudja a kulturSlis intdzmdnyhiSl6zat hdimas funkcidjiit: az fttlkltz1st,
s kulturakijzvetit6st 6s a tdrsadalomfejleszt6st. Az ehhez szijks6gei technikdk 6rt6 ismeret6n tul 6k hozhatnak l6tre mijkijd6 kapcsolatot a helyi ktjz6let spontdn tiirekv6sei,
a tev6kenysdgijkben szabad polgrirok, valamint az intdzmdnyekben felhalmozott lehet6s6gek kijziitt. Sem a politika, sem ideoldgiai monop6lium, sbm a helyi hatalmak ne lehess-enek a jiiv6ben megal5z6i ennek a szakdrtelemnek, rajta keresztijl pedig az int6,zn6ny*
i.1ket igdnybevev6k sokasiig6nak. Ennek biztositdka lehet az intlzndnyi mtjktidds alapfblt6teleinek normativ kdltsdgvet6si fedezete, helyi segit6se, valamint a szakmdk 6rt€krendj6nek, 6rdekv6delmi szetvezSddseinek stabititrisa. Hittjnk szerint a kijnyvtdrosok,
ndpmtjvel6k, muzeol6gusok 6s lev6ltdrosok munkdja n6lkijl - vagy annak dtgondoJ-atlan
korldtozdsdval - az iskoldkban dolgozri pedagdglsok alapoz6 munkrija csak zsdkutcdba vezetheti a felnijvekv6 nemzeddket, kilStdstalannd t6ve ismdt hosszu id6re a magyarsdg
jiiv6j6t. Szakmdink tdrsadalmi helyzetlnek stabil.it:isa ez6rt a kormdnyzatt - Ei jOvenOO
ijnkormdnyzatt - dtjntdshoz6k halasz'bha'tatlan felel6ssdge.

IV.
Szak6r'b6i Tandcsunk e felel6ss6g felismerdse utdn annak tudatositrisi sziincldk6val l<ezdte meg munkdjii'b. Tudatositani szeretnd f elismerdseit a dtjnt6shoz6k l<ijrdben 6s a nyilvdnossdg kijlijrrbijz6 szinterein. FeIf ol<ozott felel6ssdgdrzetUnl<et a mindennapok tapasztalatai 6s f6lelmei tripkitjdk. FeLl, trogy a /koz/nivel6d6s igdreteken, frdzisokon tul
az uj kilrtilmdnyek l<ijzijtt is a kormdnyz-att 6r-bdkrend veszdlyz6ndjriba kerijl . FeI6, hogy
kulturdnl< jiiv6j6t mdg mindig nern azonosit jdl< a nemzet jijv6j6vel, a /l<oz/niivel6d6s intdzmdnyeit is szakdrtelmdt pedig nenrl.el<.intik kulturdnk alapstrukturdjdnak. Fel.5, hogy
a politil<ai-etikai j6szdnd6k napjainkban sem szijksdgszerljen pdrosul keII6 szak6rtelemmel-, ez1rt az igy szijlet6 dijnt6sek ismd'b dldozatokat kijvetelnek majd a mtjvel6d6st6l.
FeL6, hogy az egzisztencirilis bizonytalansdgban 616 kolldgrik j6 r1sze elveszti €rzlk1t
a megujulSs irdnt, a rutincselekvds ds a fiisultsiig SItaIdnos lesz.
F6lelmeinket felel6ssdgteljes cselel<vdseink enyhitik. Fetfogrisunk szerint ez a feleI6ss6g tit keII, hogy hassa a kulturdlis 6s kijz€Ieti mtjl<ijdds minden szinterdt: a kormdnyzati munl<dt, a helyi tdrsadalmakat, a nemzeti ds emberi drzdkenysdggel dI6 polgri-

rokat, valamint a szakdrt6ket egyardnt. Nincs egy6ni tul616s, nincs jdv6je az intdzmdnytipusokat egymds ellen kijritsz6 rosszeml€kij hatalmi taktikrizdsnak. Tudnunk keII
4s

kell munkdnkat, cdlja
ez6rt vdllalja a tdrvdnyalkotds
drintkezds€nek spontdn biztosit6sSt, valam
lyamatos trijdkoztatrisdt tapasztalatainkr6l,

egymdsrdl, ismernijnk
Tandcsunk

sdgos id6szakunk 5t616s6t segitve.
neilef3UX, hogy a felhivdsunkban megfogalmazottak
kijzvdlem6ny tdmogatdsdra.
Budapest

'

L99o' miijus

11'

ezt a c6lt szolgdljdk 6s mdlt6k

a

.RSZAG'' szAKERTor BT''TTSAG

Fodor Pdter, Heged[is Tibor, Romhdnyi Andrds, Szabados
Pdter, Vaddsz Jrindi, Bokor 6eIa, Gelencs6r Xitatin, P6sfay P6ter, iisszegezte Ndmeth
Jdnos Istvdn.

A

felhivdst irta Hldy Pdter,

A Miivel6ddsi 6s l(iizoktatiisi lulinisztdrium

dl. l:isf93
a kijzrnijvel6ddsi

laliisa

in'L6zrrr6nyel< eladiSsSval kapcsola'tban

Az orszdg minden r6sz6r'6l folyama'bosan 6rl<e
tdsi Minisztdriumba, hogy sok helyerr eladni

jdk adni a 'baniicsol< , vSllalatol<,

szijve bkeze

otthonokat, kiizmijvel6d€si
elhamarkodott dijntdsek eredmdnyel<dnt eg€,sz
l6ddsi kijzint6zmdny n6lkt.il.

mUkijd6 mijvel6ddsi

A MUvel6ddsi 6s KijzoktatSsi Minisz'tdrium ha-bdrozottan dll5st foglal amellett, hogy
minden telepiildsen szijksdg van 6s szijks6g lesz a jiiv6ben. i". . mijvel6d6s szervezeteire,
int6zm6nyeire, kiizbss6geiie. Ett6t a meg[y5z(:d6s{5L indittatva felhivja valamennyi tandcsi szetvezet, vdllalat, szijvetkezet fig

a Minisztertandcs J/1919. (r.20.) MT rende
z6rds6hoz, a munka hosszabb ideig tartd sz
c6lu bdrbeaddsdhoz a megyei taniicsok eL6ze

A minisztdrium felhivja a megyei tandcsok mijvel6d6si osztrilyait, hogy minden ggyes tudomdsukra jutott vagy bejef entett esettel l<ijrijltekint6en, a mijvel6dis f ontossdgdt szem
el6tt tartva fogalmazzdk meg dltdsfoglal6sukat.
A minisztdrj.um javasolja, hogy mind a fenn
vizsgiit jrik nreg, hogy egy-egy telepijli:sen mdr semmilyen lehet6s6g nincs -, a nriivel6d
lehet6s6g. ki.niill<ozik arra , hogy kulturdl-is
kezel6s6be adjdk dt ezeket az tn't9zn€nyeke'L

Mtivet6ddsi 6s Kbzok'tatdsi
Minisztdrium

tlg

A Magyar

Kulturdlis

Kamara

felhiviisa

a kistelepUldsek int6zm6nyelhez
A Mijvel6ddsi 6s Kijzoktat5si Miniszt6rium Kijzmtjvel6ddsi ds Koordin6ci6s F6oszttilya a
Magyar Kulturiilis Kamara rlszlre a l<istelepijldsi int6zm6nyek csatlakozdsdnak el6segitdliire, drdekkdpviseletijk megszervezlsdre bt'tAt-t-6 KISTELEPULESI TAG0ZAT l6tesit6s6re
180 ezer forint soron kivtjli tdmogatdst biztosit.
EzzeL a tdmogatdssal lehet6sdg nyitt a hdromezer lakosniil kisebb ldlekszdmu teleptildsek kulturdlis intdzm6nyeinek, egyesijleteinek - tagdij fize't6s ndlkijli - kamarai tagsdgdra.
EzJton k6rji.ik a telepiildsek int6zndnyvez.et6it, egyestiletek, bardti kijrijk k6pvisel6it'
hogy jelentl<ezzenek a l(amardba, ahol is drdekeike'b, v6lem6nyijket l<dpviselhetik!
Cir-ni Magyar KulturSlis Kamarc itOl> Budapest, Mikl6s tdr 1., telefon: 18-01-4Ztr/27/.
A Kamara- iroddjSban az aldbbi munl<a-tdrsal<a'b keressdk: Krisdr Mikl6s, Jandk Lajosnd.

A

feln6tt-klpzlsre, 6Ik6pzdsre vonatkozd hatSlyos jogszabdlyok

1. MT. 7/1988.rendelete az iskolarendszeren kiviili szakmai oktat6sr6l
Z. A pdnzijgyminiszter 5/1989. rendele'te az iskolarendszeren kivijl szakmai oktatSs kijlt-

s6geinek megsllapitdsSr6l, visel6sdr6l 6s elszdmolSsdr6l.
egdszl. A mtivetOO6si miniszteri t/1989. rendelete a feln6ttek szakmunkdskdpzdsdrSL, szakk6ps6gijgyi szakiskolai oktatdsdnal< megfelel6 kdpz1s1t6l, tovdbbd egyes munkakijri
zdsekr6I.
4. A mijvel6d6si miniszter 4/L9Bg. rendele'be a szakl<ozflpiskolskban 6s a szakmunkdskdpz6
iskoldkban oktathat6 szakokr6l, illet6leg szakmdkr6l sz6l6 I8/1986. MM rendelet m6dosit6siir61.
5. 3.s2. melldklet a 18/1986. MM. rendelet
ben a feln6ttek szakmunkdskdpzdse l<eretiben
gyakorlat igazoldsa ndlkijl, els6 vagy tovdbb
alapjdn is megszerezhet6, illet6leg amelyel<b
6. 4.s2. melldklet: a l8/L985. Ml'l rendelethe
ben a szakmunkiisbizonyitvdny a szal<miin belijl

jogosit.

7.-R t',tinisztertandcs 36/L990. rendelele az iskol-arendszeren kivUli magiinoktat5s egyes
kdrd6seir6l 6s az oktatdi munkal<ijziissdgel<r5l.
g.-Ar-Ailami 86r ds Munkaijgyi llivatal elntixenek I/L990. rendelkezEse az 6lk6pz1sek egyes
k6rddsei16I.
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Ndpmijvdszetdrt

Az alapitv5ny c6lja:

-a magyar ndpmijvdszet tradiciondlis 6rt6keinek meg6rz6se, megismertetdse, kijzreaddsa
-a hagyomrinyokbdl tdpldlkoz6, mlivdsziig6nyti, uj alko'biisok sztjletdsdnek tjsztijnzdse.

Az alapitvdnyra p5lydzhatnak:
ndpmtjvdszel<, ndpi iparml.iv6szek, iparml.ivdszel<, bels6 1pttdszek, akik egy6nileg, vaOY
alkot6csoporbban dolgoznak.
A pdlydzhat6 tdmiikal az alapitvdny kura-b6riunra megha'Lrirozott id6re hirdeti meg.
Pdlydzha'td t6nra:
Ndpmijvdsze.b, ndpi iparmijv6sze-t a lakdsban
A p6ly1zati t6ma c6lja az, hogy kisebb lakdsokba illeszthet6, tijbb pdldSnyban is eI6rSIIitFratd, eladhatO u;; al-XoL:i;6k szlilessenel<, amelyek a n6pmiivtlszeti hagyonrdnyl, a
mijves mestersdgek ds hdziiparok techrroldgi:5it 6ltetik tovdbb, a'mai ember 6let6ben j6I
haszniilhatdk, 6s az emberi kijrnyezetet gazdagitjdk /butorgarni'burdk, l<erdml-akdszletek'
konyhai eszkozok 6s ecl6nyek, teiitdkek, lakdstextili6k, egyedi haszndl-ati 6s disztdrgyak
fdb6t, csontb6l, f6mb6l, b6rb61, textilb6l 6s mds anyagokbdl/.

\e!'

A pdlydzati c6lban megjeliilt trirgyak elkdszi't6se id6- 6s kijltsdgigdnyes , ez1rt a prily:izat kdt l6pcs6ben bonyol6dik: 1990-ben a pd
elk6szitend6 trirgyakr6l, illetve kollel<cidk
tezettsdggel irja Ie a tdrgyat /kollekci6t/
rajzot, f6nyk6pet, mintadarabot stb. A p6ly
Idkeljen a tervhez, melyben kijzli, elfogadd
Mris pityrizaton szerepelt, Vagy kiaflitd;on, bemu'batril<on stb. nyilvdnossdgra keriilt aIkotdsokkaL p6ly6zni nem lehet.
A p6ly6zat l.eadiSsdnak helye, hatdride je:
A pdly6zati terveket 1990. oktdber ll-ig 2 p1ld1nyban kell eljuttatni a Ndpmijv.6szelt
6s' H62iipari Szijve'bkezeti Vdllalat l<ijzpontjdba /Buclapest V., Rdgiposta u. L2./. P6Lya-.
zati ijrlap a Pro Cultura titkdrsiigen i<apnlt6 /Budapes'b XIV., RjtOsi Dijrer sor L9-2L./.
Az elf ogadot'L terveket a kr-rrat6riunr 50.000 l-t-ig ter jed6 iisszeggel di jazhat ja .
A tervel elfogaddsrir6l a l<uratdrium a piilydz6l<al. 1990, december l5-ig 6rtesi'Li.
A p6Ly6zat mriiodj.k l6pcs6j6ben 1991. nrdrcius l-ig a kuratdriunr rnegbiz'jst 9d az. elfogadott iervek kiviteLezesfue 6s rneghatiirozo'tt'1. ijsszeggel tdrnogatja az all<ot6t munkdjdban.
Ha az alkot6 terv6t nem akar ja, vagy ne,n 't;udja nrag- megval6si'tani , a kura tdrium nregkis6rli, hogy a kivi'telezlsre mds szemdlyt, all<otdcsoportot, VagY gazddlkodS. szervezetet kdrjen'tef, hiszen a plaLylzatnak a2 a citja, hogy a p6lydzaton elfogadot-b tdrgyak,
illetve kollekciSk miel6bb forgalomba kerijljenek.
.

A pdlydzattal kapcsolatban 6rdekl6dni lehet:
A Pro Cultura titkdrsdg6n a 142-1913-as telefonon, Vagy szemdlyesen a Budapes't XIV. '
Ajt6si Dijrer sor 19-211 Xof f egiumi dpijlet 105 .' /Szakref erens: Vijrtjs Antaln6/.
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Kardcsony SSndor alapitvdnY

Alapit6: mtjvel6d6si miniszter
Az alapitvdny cdlja: a lakoss6g - f6k6nt ujonnan alakult, v€9Y alakul6 kiizdss6gelhez,
egyestjleteihez kapcsol6d6 miivel6d6si kezdem6nyezdsek tSmogatdsa.
A2 alapitvSny a hetyi tdrsadalom 6s helyi kultura fejlesztdsdt szolg1LTa az tjnszervez6d6 helyi l<ijzbssdgek f elkarolSsdval,
-e kijzijss6gel< l<ulturdlis hagyomSnyainak dpolSsdval 6s u jra6lesztdsivel,
-g..lyan folllamatos munka 'bglgg.lgfaval, .amely a telgRijlds bels_6 er6forr:isainak felt6rSsdra 6s kiiziissdgi cselekvdss6 alal<i'Ldsiira irdnyul.
Az alapitvdny els6sorban a kulturiilisan gyeng6n ell5to'bt, VagY ellita-blan telepijldseken - apr6faivakban, Ial<6telepeken - l<ivdn3a-az ijntevdl<en I mijvel6ddst, a helyi kultura
szetvez6d6seit tdmogatni .

A pdLylzat felt6telei:
A'p6ly6zok - helyz"ttiX"t 6s szdndlkaikat - r6szletesen foglalj6k ijssze irdsban. Leir6suk tirtaLmazza /maximum kdt oldal terjedelemben/:
-korribbi tev6kenysdgtjket 6s a mdr megl6v6 feltdteleket,
-a rdsztvev6k kiji6tl a helyi vagy egydb tdmogatds m6rt6kdt, m6djiit
-a tervezett felhaszndlSs cdljdt
-az tg1nyert trimogii,at- tzo 006 -'100 000 Ftl tjsszeg6t, ilretve a k6rt iisszeg ferhaszndkisdr6l k6szitett el6zetes kiilts6gvetdst.
Pfl-yAzatr tirlap az Alapitvdny titl<Srsdgdn kaphat6

A p1Ly6zat leaddsdnak helye, hatdrideje:

A p6Iy6zatot 1990. szeptember 10-ig l<ell 2 p6ldSnyban benyujtani az alapitvSny sz6kheIydrei Budapest XIV. , R3tOsi Diirer sor 19-21. Koll6giumi dpiilet 105 '
A pdly6zattal kapcsolatban 6r:dekl6dni lehet:
XIV '
Az' alapitvtiny Li'bkrirsdgdn az I42-i911-as 'belef onon, Vagy szemdlyesen, Budapest
'
Ajt6si Dtjrer sor 19-21 . Koll6giumi 6pijlet 105.

LL

Az 6Ital6nos mtjvel6d6si kijzpontok nyiiri,
konferencidjiin 6rdekes 61m6ny_
hallottunk a dobszai igazga.t6 ,zalgggqfqzegi
'
koll6gdt6l
izraeli
tanulminyi utjrir6l .
Ndhriny tapasztalatiit -k6r6sUnkie_-lelrta
a KAPOCS olvasdinak, Kc lics prll.
beszdmol6t

Kiizmiivel6d6s Izraelben

shalom! B6ke! -igy kiisziintiittek benntinke-L, amikor
a helyi Onkormdnyzatok Szijvets6ge Kozpontj6nak venddgekdnt kiizer egy hdnapon at i.i.uru"n
az oktatSsi 6s kiizmtivel6ddsi'int6z_
mdnyek munkrijr5vil ismerkedtijn[.

ezer masvar szdrmazdsu zsid6 6r- Az,id6seb,
helyen,kulturdlis egyesUletet alakitottak

;::J::i3*:EIt353:;iY'; ,rifi::t:;:rl3t:trl33

munkdsok.segitik, a l<ulturdlis intdzmdny_
Srtunk modern lal<66pij1etekben, ahol az Eti6_

eI. Nagyon -btjrelmes rnunkdval igyekeznek
ittatni., illetve elemi munkal<ultura birto_
d6skorual< /aranykorual</ klub

jai.

A modern

napjaikat a n6l< 6s a f6rfiak. Minden vdros_
iidik l<lubh:iz. Az id6s emberek estdiket
okon ldtogat j6k a klubol<at. Az int6zm6yel<
'bdsokat ig€nyl6k hozz1jltuldsa
minimdlis.
tiisrirdl is. Jelent6s a vdllalatok szocid_

szocidlis

munl<dsok

szervezik ds iinkdntes
elOaddsok, kir6n_

iniilat igen vdltozatos:

stb. Az id6s emberek igyekeznek hasznossd
papakdnt segitenek a gyerekek felijgyele_
Itozz1k a hadsereg ruhdit. Helyben-bizto_
de szdmtalan szolgiiltatris /pI. f odrdsz,

szinvonalas 6pit6szeti megold6sok, korszertj felszerelds jellemzL az
intdzmdnyeket. Lit-.
rehoz6sukban a kormdny ds a heryi tjnkorrnrinyzaiok kijztjs Erotesiitdse
nyirvdnul meg.
Nevel6s, munka 6s b6ke

-

e hdrmas jelsz6 adja a mai izraeli 6let cdljrit 6s 6rtelm6t.

zl

Az NMIK vdrosi programkindlatdbdl. . .

A szokdsos rekl6mon tul szeptemberben - "testre szabottan" - hSrom ajrinl6jegyz1kben
ttij6koztatjuk a pedag6gusokat, valamint az 6voddsokat 6s a diiikokat, milyen programokat, szakkijrijket, tanf olyamokat kindlunk szdmukra a tandv sordn. Rem6l jijk, hogy ajiinlatunk jelent6s r1szdt nevelSmunkSjukban hasznositani tudjdk, szdmos programunkkal pedig a hdtv6gi kellemes id6tijlt6st szeretndnk megkijnnyiteni.
Bizunk abban, hogy a pedag6gusok - ismerve a gyermekek, fiatalok kdpess6geit,6rdekl6d6s6t - felhivjdk a figyelmet az MMIK kulturrilis szolgSltatSsaira, programjaira, utmutatSst adnak szdmukra az iskolSn kivUli lehet6sdgek megismertetdsdvel. Pedag6gusok 6s
ditikok szdmos javaslatdt bedpitettijk mdr ajdnlatunkba, termdszetesen vdrjuk a tovribbi
kezdem6nyez6seket

is.

k?

Az 6vodds gyermekek szdmdra nagyszerij ismerkeddst

aza
Ikal

jelent tnt€znlnyijnl<kel a

76'tsz6h6z

ol<

bek alkotdsaira iriinyul a figyelem a ra.jzl<i i
mijsoraikon. Szivesen adunk l-relyet az dvodSk 6vzdr6 bemutat6inak

is.

A CsalSdi d6lutd-

nokonegyijtbtijIthetnel<elagyerlneke|<szombatd6Iu.tdnn6hdnykeI1emes@
ek a qimet

6voda_,

tanfofiffiF-

angol 6vda nyelvi foglall<ozdsai, a zene 6voda 6s a rnozgdsmljv6szeti

Az
sotozat,
mijv6szet-tel barS'l"l<ozdsdl segitheti az
ah
gyformiilS n€pmijvdszet el6tdrbe rillitds
ek vilSEFanat5nccaI,abribb-i6saszinjd.bsz6ssaIismerkedhetnekmegagy@
pa-h6z minden h6napban ujabb orszdg tijrtdnelmdt, fiildrajzrit, mlivdsze'tdt, szokdsait mutatja be sokoldalu megktizelit6sben, a gyermekek aktiv kijzremijkijdds6vel. Az l{"1IK kapcsoIatait /Ausztridval, NSZK-vaI, Olaszorszdggal/ felhaszndlva talSlkozdkat szervezlnk az
adott orszdgb6l 6rkez5 venddgekkel is.
A
Tini klub.ia e korosz'b6ly sajdtos k6rd6seivel foglalkozik.
A
mesedarabokkal, viddm all<alnii mijsorokkal a gyermekek szdrakoztatds5ra
szetvezldik. A
a kis mliv6szjelijltek kapnak szakszerij segitsdget. A nye
6s karate tanfolyamol< dvek 6ta ndpszerUek.
A Bolhapiac sikere a gyermekek, a fiatalok 6s a nyugdijasok vrillalkoz6kedv6t jelzi.
Mdr k6szijlijnk a tdli sztjnid6re is. Javaslatot kdriink a gyermel<ekt6l, miJ-yen elfoglaltsdgot, programokaT-rog;ffi zivesen .
ezdemdnyezSl<6szs1g6re, ijntevdkenysdgdre mdginkribb sz6mitva

foly-

a diiik-csapatok 6s feln6tt kedvenceik viddm vetdlked6-soroza-

Segitjijk az

IME

/Ifjusdgi

I6srig rdgiis utji5n.

Mijvel6ddsi Egyesijlet/ szervezSdlsdi, e1-s6 ldpdseiket az ijnSl-

jelleggel rnijl<ijdnek: az Ifjusdgi !<6pz6mijv6sz l<ijr, a Kerdmia 6s Sztjv6mljhelv,
ahol a t6rgyi f eltdtelek mellett szal<enfuerel< segi'bik a f ell<6szUldst.
'banfolyam, amivel. az iskolarddi6k szerkeszt6sdgeit is segiteni
Ujdonsdg a Bernonddk
tudjuk. Tanfo
r ny"fui, a t:irsastdnc, a iazz balett, aerobik, a szab6gitdr,
varr6, a
a szdv6 a fiata
<ijr6ben is ndpszerij. Segit jijk a
iEneF megaGEtrisdTffi vrir:juk mindazon hobby kijrijk, egyesijletel< jeJ-entKez€s€t, aKrK
igdnyelndk az Ml"lIK ktjzremijl<ijdds6t.
Megyeszerte ismert Helikon TSrsastiinc Klubunk tov6bbra is viillal felldp6seket. MUsorukkal kitijn6en szinesiffiT6Ez is6ienapafiEtok, de a tdnctijrt6ne.[i bemutatd is i6
0nk6pz6l<ijr

szdrakozAst kindl.
Az ujra indul6
6hAz neves szinmijvlszel< segits6g6vel az
irodalorn n6pszerijsit6s6t v5llalja fel.
A Tdrsalg6ban beszdlget6seket szervezijnk tuddsokkal, ujsdgir6kkal, amelyek - remdlhet6en - hozzrijdrulnak jobb ellgazod5sunkra az informdci6-ijztjnben.

Remdljijk, hogy - -a mindennapi gondok ellendre - ezutdn is sokan vdlasztjdk ki programjainkat a gazdag vdrosi kinrllatb6l. Szeretn6nk a tanuldshoz, pihendshez, kikapcsol6ddshoz egyardnt megfelel6 szolgdltatSsokat nyujtani a vdros lakossdgdnak.
Zt4
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I meghuzta
Megragadta

a stjrijs ijveget. A cigarettdt,
a toll6t 6s irt, miutdn elolvasurhdzak, mijvelSddsi hdzak lerobbant /n6capotdn javitsunk. . .
kat gondolkodnia. Rutin munka volt ez mdr.
Tudta, mi nincs. Senrmije. Nincs szdk, asztal, kEp a falon, magn6, rddi6, szines tv...
S m6g szdmtalan, ma mdr nern luxus szirnba menS technikai ciodrija, ami viizont van m6r
jdndhriny csali.{dnak. . .
van, pdlddul repedt fal, mdll6 vakolat,bej9, gdmbiilyii, eziist szinij, szdnnel, f dval
- ugy isten igazdb6l -, akkor kijrijlijtte
rkkijri Sllapotok urall<odnal<.
Ndpmi.ivel6nk maga van. Nj.ncs ugyanis ezen l<ivijl
ftjt6je... Nincs rd
p6nz-.; Es e poszto[ra_nincs, nem Iinato ki p6ly6zat.tai<arit6n6je,
Pedig, ha lenne! Azt is megirnd.
A multkor pdldriul r6nr6lmaiban - mert mdr Slnraibln is e kdrdds zavarja - a taniic;-id;zatot irt ki. S bizony bdrmennyire is igyeaz iskola utdn. Igy aztSn neki nem jutott
Szerencs6re id6ben feldbredt. . .
nem is kellett odafigyelnie. Igy tovribb
ncs. Mi nincs? Nincs presztizse. 0 csak a
z kijlijn kateg6ria.
, Rdkosi stilusban dpijlt mijvel6ddst h6za,
szindszportrdkkal: Huszti, Haldsz 20 6vvel
zi sincs; A nagydrdemlj vdllalatnak ugyanis
volna is, a sz1p, jd programon kivijl Ndptdssel nem rendelkezik. Az pedig felt6tle-

rt is j6 ez a pdLydzati rendszer. . . Hrit
6letet, a ndpmijvel6 6let€t is. Pdnz kell a

Mdr a legprimitivebb mljsorral sem derogdl
mljvel6d6si l'rdz dcska szinpaddra feihi, mert az olyan viddkies. M6st,
amil<or rninden Budapest centrikus. Csal< nern fogja ciio3et a falu poidval mocskolni?!
Nos,
-legfeljebb !q jot rnegfizetik. Am a jdl m6fitizeti[ az nem azonos kategdria a falusi n6pmtjvel6
6s f6vdrosi sztnlsz sziinriiral Arr6I nem is sz6lva, hogy kasszJgukban is
mds-mds tisszeg tapit.
at. l'1ert azzal taldn lehet ndmi-nemij p6nzre
rhet6 /elviselhet6/ program megszervez6s6re.
ndig ott a dolog mdsik oldala: a kiiziinsdg.
sem viirhat6 eI, hogy es'b6nk6nt a kultura
kevdske p€nzflb6I, nyugdijdb6l. Igy aztdn
az.olykor foghijas sz6l<ek ldt'brin mit tehet a l.l€prnijvel6! SzEt taiSa kirjdt,vriliat von...
Azt:in a kijvetl<ez6 pdly1tzatdban dagdlyos mondatokkal jellemzi, ho[y rneniyiie aktiv a
falu lakossiiga, hogy mennyien l<eresik fe} az egyes piogramokat, Fogy miiyen kdr, hogy
nincs tijbb pdnzt, mert szdnd6k az ugye van. S J-kegyes csalds ri'eg ftg is bocsdjfnato.
Hiszen pdLy6zattal ndz6ket nem szere2he't. S lassan-b faluval vat6 ka[csolattari6s helyett csupdn arra matad ideje, hogy a kiilijnbijzS kozl'utyijket, ujsdgokat tanulmilnyozza.
Minden felhivdst aprdldkosan elotvas, "lefordit", sajdt neiyzEteie a1kalmaz... Es ir!

ugyanis a

falusi

25

S csupdn az Iesz n6pm[.ive16i munkiija, hogy irjon 6s irjon az ujabb 6s ujabb pdlydzatokDa... Mert az mdr van b6ven. P6ly6zat kis kiiziiss6gek tSmogatdsdra, segit6sdre, felszerelds b6vitdsre, eg6szsdgmeg6rz6 programol<ra, a dohSnyzds elleni klubra, kdbel tdvdre
s egydb megfoghat6 6s megfoghatatlan dolgokra, c€lra...
S csinrilja mindezt addig, mig az 6ll5shirdetdsek kijzijtt nem taldl egy megfelel6t.
a falunak, a ktjziiss6geknek, a mijvel6ddsi

3fit,"i1,3:: I3H':iffi)il:,:i::3.:uil;n':5iivel6ddsi hdzdrt. Es Slmodozik: fel kellene adni egy hirdet€s.b: PdIylzat irrisban kivdld 'tapasztalattal rendelkez6 falusi n6pmUvel6 6ll5st keres, mindig nyeri.jnk jeligdre... S Slmdban szdzdval kapja a vdl-aszleveleket...
Ndmeth Agnes

L6

ujsrigir6

I

it grte!eIt

ie

ilK

Oszinte szivb6l gratuldlunk koll6griinknak, akik augusztus 20-a alkalmdb6l kittintet6st
kaptak

!

Kivdl6

N6pmijvel6

Papp Ferenc miivel6d6si kijzpont igazgat6 Nagykanizsa

Ndpmijv6szet Mestere

Bereczky Csaba fafarag6 l(eszthely

Miniszteri Dicsdret
Bajdn J6zsef egyesijleti vezet6 Nagykapornak
Bbllod Nagy Cecilia ndpmtivel6 P6kaszepetk

Bicskein6 J6zsa Eva bdb-szakbizottsdg vezet6
Megyei Mijvel6ddsi 6s Ifjusrigi Ktjzpont Zalaegerszeg
B6dis Alfonz ndpmiivel6 Zalabdr
Cseresny€s Ern6nd adminisztrdtor Nagykanizsa
Cserhalmi Henriet'be kiinyvkiit6 Megyei Ktinyvtdr
Dolmdnyos Ldszl6n6 VdrosiTV Nagykanizsa
Dijmijtijrffy Sdndor egyesijleti vezetO Nagykanizsa
Dr.Ecsedy Sdndornd pdnztdros Megyei Muzeumi lgazgat6s5g Keszthely
Dr.Filep Tihamdr kijrzeti orvos - TIT Megyei Szervezete Zalaegerszeg
Gehdr Andrdsn6 kiinyvt5ros Pacsa
Gubinecz Jdzsef n6pmijvel6 Nova
Dr. Henczi Sdndornd ktinyvtdros Megyei Kiinyvtdr
Hir Mihrily fot6-szakbizotts69 vezeIS
Megyei Mijvel6ddsi 6s Ifjusdgi Kijzpont Zalaegerszeg
Horvdth Anna n6pmijvel6 Keszthely
Horvdth Imre tandr Keszthely
Horvdth 0ttd tandcselnijk, f af ara.q6 Zalabaksa
Horvdth Vilmosn6 ndpfOiskola szervez6 Nagykapornak
Hosszti Ldszldn6 gazd.vezet1 Megyei Muzeumi Igazgat6s6g Nagykanizsa
Kaszdsnd Cs6cs Edit ndpmijvelO
Megyei Mijvel6ddsi 6s- Ifjusr5gi l(ijzpont Zalaegerszeg
Kem6ny Lajosnd ndpmlivel6 Zalaltjv6
Konczdr Katalin n6pm{jve16 Letenye

Krepsz Tivadarnd kiinyvtdri

I

\
I

takaritd Zalaszentgr6t

Maros Sdndor vSrosi tv-operat6r Nagykanizsa
Matos Gdbornd ndpmljvel6 Karmacs
Molndr Andrds levdltdros Megyei Levdltrir Zalaegerszeg
Molndrnd Horvdth lfdikd 6vdn6, el6ad6rnijv6sz Zalaegerszeg
Ndmeth Agnes ujsdgir6 Zalaegerszeg
Ndmeth Edit ndpmijvel6 Becsvtilgye
Ferge J6zsefn6 tandr Sdrmelldk
N6meth Ldszl6n6 levdltdnos Megyei Lev6ltdr Zalaegerszeg
0l5hn6 Szakrily Gabriella levdltdros Megyei Levdltdr Zalaegerszeg
Pusztaind Cseineki Agota tanfolyamvezeLl Keszthely
Rov6 Andrds zenetanSr Lenti
Dr. Selmeczy Kamill kijrzeti orvos, egyesijleti elnijk Alsqnemesapdti /TaLaszentl1n/
Sinkovics Ldszl6n6 ndpm[ivel6 Zalaszentmihdly /Pacsa/
Szab6 Gyiirgy n6pmijvel6 Garabonc

x

Szalai B6Lin6 gondnok

KesztheJ-y

Szldvecznd Rigacz Zsuzsanna igazgat6helyettes
Megyei MUvel6d6si 6s Ifjusrigi Kiizpont Zalaegerszeg
T6r Ldi2f5nd egyesiileti vezelS Resznek /R6drcs/
Timdr Ldszl6nd 6v6n6 Lenti
Dr. T6th

0tt6 kiirzeti orvos Gutortiilde

Vizy lldik6 n6pmiivel6 Salomvtu /Zalacsdb/

Zsupprinyi Jdnosnd gondnok Megyei Muzeumi Igazgatfisdg Zalaegerszeg

uuvft6oEsr 0TTH0N0[,_E9Iq9ULF=IE[,_(q1qggEqE[-tI9IELUEqE-

Ifjusdgi Kijzpont uj szolgdltatdsa a f6nymdsolSs, XEROX 1025-iis
Sdppei. Kicsinyitds - nagyitds A/t - A/4 - A/5 mdretekben kdrhe-b6.

A Megyei Miivel6ddsi 6s

VrirSuX valamennyi l<olldgdnk 6rdekl5d6sdt, megrendelds6t.
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A ZaLa megyei kiinyvtdrak t6jdkoztat6ja jelen k meg ezzeL a cimmel a jiiv6ben -6vente
J-szor b6aX Ferlnc Megyei-Kiinyvtdr gondozd dban, Horvdth Ferenc szerkesztds€ben.
gazdag , sziUOvtizOf "
3Uk lap-testvdri.jiket, t<ivdnguk, nogy inden szdmuk legyen olyan
szSm!
els6
az
indul6,
nes, a izakma sziimdra hasznos, mint

KAPOCS

A ZaIa megyei egyesUletek 6s mijvel6ddsi otthonok t6j6koztat6ja.
Szerkeszti a szerkeszt6bizottstig

a Zalai Horizont, a N6Pf6iskolai

