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I.

Mi.ivel6ddspolitika

A mijvel6ddspolitika a kormdny szdmdra
a nyilt, harmonikus tdrsadalmi rend

kialakitdsiSnak
C6lkiti.iz6sek:

nagyon

fontos eszkoze.

;a term€szeti 6s a kulturdlis

iirijks6g
tovSbbad6sa az 61et min6sdgdnek bizl
tositdsa 6rdek6ben;

-tudati

kdpz6,s 6s a kdzijssdgi int6zrn6nyek hozzr5igazitr5sa az emberek sztjksdgleteihez azzaL a c6IIaI, hogy min- denki rdszt vegyen a t6rsadalmi- 6s a
kulturrilis 6letben;

-reformok egy emberibb tdrsadalom l6trehozdsS6rt, vagyis egy olyan tdrsadalom6rt, amelyben a tudds /kulturkincs/,a jijvedelem 6s a hatalom igazsSgosabban vannak elosztva.
A mijvel6d6spolitika a tdrsadalmi

6let-

tudat regtartdsdrdl, a kontinuitdsr6l
ds az el6rehaladdsrdl, a mdsodikn6l a
kindlat 6s a kereslet dsszerii alakitiSs6rdl 6s ezdltal a kulturiilis 6rt6kek

igazsi5gos elosztSs6r6l.A harmadik cdlkitijzds a legdtfogdbb.A kulturdtis tu-

dat nemcsak a kulturdlis 6letben val6
rdszvdtelt foglalja magdba, hanem a
szemdlyisdg kifejl6ddsdt, a szociSlis
frzist 6s a tdrsadalmi felel6ssdget

is.

A hSrom cdlkitijzds egymsssal szo-

rosan ijsszefon6dott, de mindegyiknek
megvan a sajdt kijltjn jelent6sdge is,

aminek politikai kijvetkezmdnyei lehetnek. Feszljlts€gekre keriilhet spr , ha
politikai vagy mds negfontoldsok ktj-

vetkezt€ben az egylk cdlkitijzds a
szemben els6bbs6get kap.
5llam meg akarja teremteni az

sikkal

szabadon fejl6djenek 6s ijndll6an dolgozzanak. Ezzel kapcsolatban a kutatSsi tervezeteket, a hivatdsos l6tbe va16 Stmenetndl segitsdget 6s a gyakor-

teni.

1. a kulturrilis 6rt6kek 6letrehivdsa
ds negtartdsa;
2. a kulturSlis termdkekhez va16 dltal5nos hozzlf1r1s ds a krrlturdlis

vald hozziSjubds;
_ rendezvdnyekhez
J,
az eg6sz lakossdg r6szeied6se a
kulturSlis vi_vmdnyokb6l.
Az els6 cdlkitiizdsnd1 a kulturdlis
megnyilvdnulSsok sajdt 6rtdk6r6l_ 6s

sajdt jellegdr61 van szd, a tijrtdnelmj.
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Az
el5f elt6teleket ahhoz, hogy a mi.ivdszek

noki helyek l6tesitds6t kell

szijksdges, hanem a Iaikusoknak a mliv6szetben vaf6 r6szv€teldt 6s a miiv6szeti nevel6st is meg keII javitani 6s ki
keIl terjeszteni, mindenekel6tt az iskoldban 6s a szocirSlis tertileten.
A Kultura, Szabadid6 6s Tdrsadalnri J616t Miniszt6riuma a kiinduld oontokat
hdrom cdlkitijzdsben hatdrozta neg:

m5-

megemli-.

Vizsg6latokbril isneretes,hogy a lakossdgnak csak viszonylag .kis r6sze 61 a
mljvdszeti kiniilattal. Es itt nyilvdnval6an olyan emberekr6l van sz6, akik
. a kijzintdzmdnyeket amugy is Stlagon
felijl haszn:5ljrik. Ezt a mijvel6d6spolitika segits€gdvel neg kell vdltoztatni. Itt pl. olyan intdzmdnyek mozgdkonysdgdra 6s a kinSlat jobb elosztdsdra,
valamint a mUv6szeti kin:51at mds ajdn-

lataira

gondolnak, nelyeknek amennyire
Iehets6ges, rnult ifunkciondl isaknak keIlene lenniiik. Ebb6I a cdlbdl er6siteni

kell a kiit6d6st a hivatdsos 6s a laikus mljv6szek kijztjtt ds meg kell javitani a kapcsolatokat a tijmegkommunikdciris eszkiiziikkel.
A mtivdszeti nevefdsnek 6s a mUvdszek
hajl-anddsdgdnak arra, hogy a mljvdszet
tdrsadalmasitdsSban rdszt vegyenek,
nag,y a jelent6sdge. Mindenekeldtt ebben 51t a miivtiszeti intdzm6nvek feladata. Az dltaldnos oktatdsi int6zm6nyeknek is jobban figyelemmel kelI
lenniiik a mi.ivdszeti nevel6s kiivetelmdnyeire.
A mUvdszeti politika az eszkozok odai-

--=:-

t6l6s6n6l ugyanolyan tangc t kapjon,
mint a kozToleti politika mis szektorai.

- a szakt'smeret min6sdgdnek feiIesz't6se;
- fejlesztdsi 6s innovdci6s lehe-

II.

- a mtjidszetl klPzds 5Po15sa, t6mogatz5sa 6s fejleszt6se;
- informdciS ds dokumentScid;
- kdz*;etitds 6s forgalniazds'

t6sdgek rnegteremt6se

Szerkezet 6s szervezet

A miivdszeti politika legfontosabb feladata az, hogy feJ-tdteleke-L teremisen
ahhoz, hogy a miivdszet a megfelel6 int6zm6nyeket maga alakitsa ki.

;

A

kormdny tekintetbe akarja venni a
regiondl is 6s a helyi- 6ha jol<at . Az
egyes csoportok kdpesek legyenek sajdt
elk6pzel€seiket az tntdzmdnyi feldpi-

tdsben felismerni.
integrilns r6sz6nek kell lennie a tel.jes politikai akara'L kialakitrSsi folyamat6nak, amelyben a demokra-

IiI.

G.vakorlat

Mindennek

ttz6ISs ds a decentraliz6lSs d'LI az
elOtdrben.A decentralizdl6s tiibbek kiizott azt jelenti, hogy a felel-6ssdg
dttev6dik a mtivel-6d€soolitika terirezdsdben, dbntdshczataldban, finanszirozdsdban €s vdgrehajtdsdban a tartomdnyok 6s kiizsdgek szintj6re.

bef

e

jezrtik

"

A kijzgdgek
A kiizsdgek

illetdkessdgi kijrdbe tartoztk a tel jes mijvel6ddspol j-tika, vagyis
az oktatds, a k€pz€s, a lak6kijrnyezet,
a kiJzj6tdti munl<a, mlJ,rdszeti €let ds a
laikusok miiv6szeti r6szvdtele. Nekik

kell arr6l gondoskodniuk, hogy a kinSIat ds a keresl-et kiel6gi.i6 ieEyen,
aminek 6rdek6ben tijbbek ktizijtt a magasabb terijleti testijletekndl negfele16
intdzked6seket kezdenrdnveznek.

A_larlqryry!k
A tartomdny a kijvetkez6 feladatcka-b

tudja

mag6ra v6Ilalni: mijvdszeti kdpzdssel foglalkoz6 kijzpontok fenntar:t6sa,ki-6llit5sok szervezdse ds kijzrnunka.

A kiizoonti hatdsiSo
A Fo;hzny

a

ktiv-et*f<ez6

feladatokat tdt-

ja el:
1. Kiizponti tervezS funkci6kat Sltaldnos, normativ jelleggetr- a politika
6s a tdrsadalomtudomiinyi kutatds
teriiletdn .Ezen drtik a minisztdrium
munkdjdt 6s egyijttmijkijd6sdt a tandcsad6 testUle'tekkeI, ugymint

FelnfittkdPz€s HoLIandidban

a

MUvdszeti Taniiccsal, mijvdszeti szijv.etsdgekkel 6s a rnijvel6ddspol itikailag fontos intdzm6nyekkel.

2. Kdzponti ell6t6si, tdnogatdsi
fejlesztdsi funkci6k:

6s

3

A feln6ttmijvel6si nunka legfontosabb
formdi

48 un. feln6ttmUvel6si intern6tus rendez kijlijnbijz6 hosszusdgu tanfolyamokat, amelyek sokfdLe t6mdvai foglalkoznak: a tdrsadalmi szerkezet, a harmadik viliSg probldmdi, a munka, a hdboru, 6s a b6ke k6rd6sei,csal-ddi probIdmdk stb. A mi.jvel6ddsi rendezv1nyeket gyakran az oktatdsi, gazdas6gi ds
egdszs€gljgyi szektor csoportjaival val6sithatjdk ffiegr de rendeznek olyan
tanfolyamokat is,amelyek mindenki sz5mdra nyitottak.. Az 611am az internStusi runka kijlts6geinek 70 %-dt viseli. A tdmogatdst bizonyos el6felt€telekhez kiitik. Az 6llam az interndtusi
munka min6sdgdt is felUgyeli.

A helyi szintij feln6ttmijveldst a ndpf6iskol5k, a he1.yi kijz j61€ti t6rsadal-

mi szijvetsdgek 6s a szocidlisan orien-

tdlt

Holland N6pmiivel6si 6s Termdszet-

bardt Tev6kenysdg Intdzete ktjzvetitik.
Ndpf6iskolrikat els6sorban a nagyobb
vdrosokban taldlunk: az e1s6t l9ll-ban
alapitottdk Amsterdamban. A Kdzj6ldti
Tdrsasdg helyi szdvetsdgei f6kdnt vid6ken tevdkenykednek. A tanfolyamok
els6dleges cdlja a tudds kdzvetitdse,
ezek rendszerint este kerijlnek megrendezdsre. Segiteni akarnak a feln6ttek-'
nsk: hogy tuddsbeli hdzagaikat befedjdk,rnegtanulj5k azt,amit kordbban nem
tudtak rnegtanulni, de most ezt valamilyen okbdl pdtolni szeretndk. Pl rendeznek nyel-vtanf olyamokat, mljvdsze btijrt6neti tanfolyamokat, filoz6fiai,

holland irodalmi, pszichol6giai , szocioldgiai, matematikai tanfolyamokat,
valamint tdrgyal6s- 6s taniicskozdsvezetds:- kurzusokat.

A helyi mijvel6d6si kijzpontokban

a

felnOtteket besz6lget6ssel isrnertetik

tdrsadalmi, kulturSl-is 6s mds k€rddsekkel, kritikus gondolkoddsra ijsztcjnzik 6ket, hozzd akarnak j6rulni
szem6lyisdgijk tovSbbfejl6d6sdhez ds
segiteni akarnak nekik, hogy sajdt vdlemdnyt alkossanak. Ezel< a mljve]6d6si
rendezvdnyek is rendszerini este ke-

van egy m5sik formdja is, az un.integrdlt mUvel6d6si munka, ezt olyan szervezetek v1gztk, amelyek f6 cdlkittjzdsei m6s terijletekre esnek, de a mtjve-

lSdtir;i munkdt egyik nrelldkfeladatuknak
tekirrtik/szakszervezetek 6s 6rdekszervezetek, n6sztjvetsdgek, pdrtok, muzeu-

mok stb. /.
Vannak az intlznr6nyekhez nem vagy csak

kevdss6 kijt6d6 tanfolyamok, pl. a vasdrnapi tanfolyanok olyan n6k szSmdra,
akik a tdrsadalomban akarnak eligazodni, felfrissit6 tanfolyamok sztjl6k 16szdre 6s az un. nyitott iskola kezdemdnyezdsi csoportok. Ezek a csoportok
a 14 hivatalos nyitott iskolakisdrlet
folytatdsakdnt keletkeztek,amelybe mdg
mdsok is beneveztek. Ezek a tev6kenys6gek klubh5zakban 6s a szomsz6ds6gi
kijzpontokban is megval6sithat6k, amelyek szint6n szerveznek k6pz€si programokat feln6ttek szdmdra.
A helyi szintlj mijvel6ddsi munkdt eIs6-

sorban a kijzsdgek finanszirozz6k, a
kiiJ-tsdgek egyrdszdt a tartomdnyok triselik. Egy rjllami tdmogatdsi szabdlyoz6s alap jzSn a kcizs6geknek ill. a tartom6nyoknak a rdforditdsok tekintdlyes
rdsz6t az dllam megt€riti.
Nemzeti tandcsad6 szervek

Feln6ttk6pz6si Bizottsdq

A

Fel.n6ttkdpzdsr Bizotts5g a kultura,
szabadj-d6 6s tdrsadmi irildt miniszte-

rdnek hivatalos tandcsadd szerve
feln6ttmiiveldsi

munka

a

teriiletdn.

Holland Ndpmijveldsi Kijzpont
miikdddsi szerv

-

Egyutt-

A HoIland

l{6pmi.ivel6si Kijzpont EyiJttmijkijddsi Szervdben- k€pviselve van az
ijsszes fontos orszdgos szerv, amelyik
a ndpmijvel6s terijletdn dolgozik . Ez a
rendszeres orszdgosszintU tan6cskozds
platformjak6nt mijkijdik.

me5;

riilnek

sorf a.
A mi.ivel6ddsi munkdnak
4

helvi

szinten

ktizpont

Ebben a StudiumkiJzpontban v6gzik orszdgos szinten a kutatdsokat a feln6ttmiivel6s teriiletdn. ?*
A ktizpont tovdbbi feladatai kijz6 tartozik a nyilvSnossdg biztosi.tdsa,a tudorndnyos tanulmdnyok kiad5sa, a doku-

mentdci6s munka 6s a vezet6k tovdbbk6pzdse.

Uj fejl6dds

61lja a hel-ydt;

Decentral_ tzdcta

A

decentral-tzaci6 e1s6 16p6se: az 6Il-am a iregfelel6 jogokat ds itletdkessdgeket 6truhdzta a tartomdnyokra 6s a
kdzsdgekre. Ennek a szabdlvozdsnak az
alapjdn az 511am a kcizsdgeknek ds a
tartom6nyoknak az d_ltaluk adott tdrnoga'tdsok jelentOs rdszdt visszatdriti.
Ehhez termdszetesen bizonyos: feltdteleket tel jesiteni kell. Ezek kijzijl
legfontosabb egy mlivel6ddsi terv oenyujtdsa, amelyik b6 dtlapot ad az intdzmdnyek kindt ia feln6ttkdoz6sben ds

so[<oIdaIu tanfolyam €s

rendezvdny

programot igdr. Ennek a tervnek a ki_
dolgozdsiindl a polgdrot<at rneg kelI

hali-gatn:..
A szocidlkultur6lis munka

A szrbad iskoldk szdmdra a kcivetkez6
cel-ki',' )z1sek 6rv€n/es€k ;
- az q1y6n lehetbsdgei-nek megjavitdsa,
hogy r5tfogd tdrsadalmi orient6lddds
segi-isdgdvel a t6rsadalomban meg-

iillami

tdmo-

- Sltalanos alapismeretek 6s kdszs6gek megjavj-tiisa, pI. a szemdlyes kibontakozds el6segit6sdre;

- a t6rsadalmi helyzet tudatossd tdteIe ds az egydn azon k6pessdg6nek
megjavitdsa, hogy ebben a helyzetben

cselekedj6k;
a cdikitrjz6seknek a megvaldsitdsdhoz a szabad iskolSkban integrdlt
oktatrisi 6s rnUvel6ddsi programot kindinak tdmdkra ds tanuldsi- c6lokra vonatkozd rdszekkel
Ezeknek

c./

Nliivel6ddsi munka a kulturdlis kisebbsdgek sz6mdta. KulturSlis kisebb-

sdgek alatt ertjijl< a kijlfijldi munkavdilaldkat, azok csalSdjdt 6s a lak6-

kocsilakrikat.
Ezeknek

a programoknak a cdlja:

- a kultuidlis
Fon'uns a cdlcsoportok probl6md;a: kik
szdmdr'a kell a anyi.Ivdnos nunkdt ds a
tanitdsi mddszereksi ezekre a cdlcsoportokra rdhangolni? Szdmos szak,.,dIemdnyt f igyelenbe r.,6ve a kcjve tkez1
programokat vdjasztottdk xi cllzati
tdmogatdsra:

a"/

Az analfabetiznus csiikkentdse

osszprogram rtlszdnek kell lennie,
lyik segit6-kisdr6 tev6kenysdgetame_
is
magdba

foglal.

"

nyeihez ds elSismereteihez ke-ll igazi_

tani.
b.

/

i'lyi

lt iskola

kisebbs6gekhez tartozdk
egyenjogusitdsa;

- a kulturdlis

kisebbsdghez tartoz6k
feln6ttkdpzdsben val.6 rlszvdtele el-6
eon
ue:Jr i *6co.
uvJU

t

- a kapcsolat megjavitdsa a kulturdlis
kisebbsdghez tartoz6k 6s az 6slakosok kdziitt.

d./ Szaknai vonatl<ozdsu k1pzes
Ezeknek a reformprogramoknak er6sen
kisdrleti jellegijk van. Ezeket olyan
szemdlyeknek szdnj6k, akiknek a helyzeLe a munkapiacon bizonytalan vagy
vesz€Iyeztetett. Esdlyetket az alkalrnazSsi piacon iskoldzdsi intdzked6sekkel akarjSk javitani ds 6ket olyan
helyzetbe hozni, hogy utjukat a munka
t,ildgdbarr maguktril tudjdk vdgigji5rni.
e./ ELlkeszitds a nyugdijra
Ennek a programnak a keretdben

meg-

vizsgSljuk, hogy mikdnt lehet a mljve16ddsi munkdt azok szdmdra megjavj-ta-

ni, akaik a munkafolyamatbdl- kivdlnak.
cizijssdgf

e

jlesztds/

A szocidlkultur6lis munka teremti rreg
az el6felt6teleket ahhoz, hogy a polgdrok szociSlis kijrnyezetiikben a fejI6d6st befolydsolni tudjdk. Els6sorban
a rrEgvaldsulSs lehet6sdgeit akarja

megteremteni 6s a tdrsadalom demokratiztildddsdt el6segiteni.' A polgdrnak
Iehet6vd keII tenni, hogy a tdrsadalmi
dlet minden tijrtdndsdben r6szt tudjon
venni; a polgdrok, mint 6rett 6s felel6s egy6nek az 6llam 6s tdrsadalom
fejl6ddsdt k6pesek legyenek befolyii-

solni.

A szociSlkulturdlis mlnka az egydnt
szociSlis kijrnyezetdben a kijz6ppontba
helyezi. Aki a- fejl6ddst befolydsolni
akarja, annak olyan helyzetbe kell kerijlnie, hogy a felel6ssdget rnegosztva
tudjon cselekedni.
Ezt. a cdlt az ismeretek 6s kdpess6gek
kijzvetitds6vel, valamint gyakorlati
tapasztalatok negszerzdsdvel 6rik el.
KommunSlis

szint

A kiizj6l6ti nunkdt ott kell vdgezni,
ahol az a leghatdkonyabb. A miniszt€rium decentralizdl.lsr politikdjdnak
keretdben ez1tI Struhdzta a kijzsdgekre
a kijzj6l6ti munka hatdskijrdt ds feleI6ssdgdt. Ktjzelebbi rdszleteket a szo-

ciSlkulturdlis munka dllami tSmogatdsi
szabdlyzata tartalmaz. Ennek a szabSlyzatnak az alapjdn dolgozik 1400

kijzj6l6ti

rnunkds a holtand kijzsdgek-

gits6ggel "
Ugyanakkor a kijzj6ldti munka segiti a
polgdrt, hogy probldmdit megdrtse.
Ezenkivijl a tanfol-yamokon a polgdrok
megtanuljdk azt, hogy stratdgiSt dolgozzanak ki 6s alkalmazzanak konfliktusok negolddsdra. Azok a probldmdk,
amelyeknek a kozl6Ieti munkdt szente1ik, rdgi vdrosnegyedekben, falusi kijziiss6gekben ds egyre nagyobb mdrtdkben

ujonnan dpijtt negyedekben is felldpnek. Itt vdrosmegujitdsr6l, a kis telepijl6smagokban az 6letmin6s6gr6l, munkatjgyi, egdszsdgijgyi 6s k5pzdsi probl6m6kr6l van sz6.

K€Pz6s

Ktizjdl6ti

munkdsok, akiknek befejezett
k6pz6sijk van egy tdrsadalmi akad6miSn
vagy minirnum kdt6ves gyakorlatt'al rendelkeznek, folytatdlagosan n6gy szocidlpedag6giai k1pzlst ad6 intdzetben
vdgezhetnek egy kdtdves tatnfolyamot
kiiz

jril6ti

Vdrosmequ

munkdban.

iitSs

A vdrosmegujitSs nemzeti ombudscsapata
/ombudsman=sz6viv6/ tan6csokkal IStja
eI a lakossdgi 6s szomszddst5gi egyesljLeteket , valamint technikai , jogi ,p€nzijgyi 6s szervezeti segitsdget nyujt a
vdrosmegujitdsnSl .

ben.

Mi a kijz.idl6ti

A kiiz j6ldti nunka a polgdrt olyan
helyzetbe akarja hozni, hogy drdekeit
a munkahelyen, a lak6terijleten 6s a
mindennapi dletben maga tudja kdpviselni. Kiizj6t6ti /kozoss€gil munkdra
kljlijntjsen ott van szi.iks6g, ahol a polgdrnak nehezdre esik, t-ngy probldmriit

ktfeTezze, v6lemdnydt elmondja 6s ahol
akaddlyozva van, hogy polgdrtdrsaival
iisszejiijjiin 6s negszervez6djiin. A cdl
32, hogy a polg6r helydt meger6sits€k.
Ez a kijvelkezS m6dokon lehetsdges:
- a polgdrok ijnszervez6ddsdnek el6segitds6vel,

- az egyesijlet alapitdsa feltdteleinek
megteremtds6vel,

- az eszkiiztik beszerz6sdrrdl adott
6

kijlijn bizottsdg a szocidlisan h5trdnyos helyzetU hollandiai csoportokEgy

munka?

se-

kal foglalkozik.
kapjr5k

azt

A csoporttagok rnega lehet6sdget, hogy probld-

mdikat megfogalmazz1k 6s videofelvdtelek segits6gdvel 6rthet6bbd tegy6k.
Ugyanakkor a bizotts5g, a szocidlisan

hdtrdnyos helyzetii csoportok kijztjtt

haosnld helyzetekre v6lem6nycser6t
ijsztijntjz. Az olyan szem6lyek, akik a
szociSlis hdtrdnyok megszUntetls9hez
hozzd akarnak jdrulni, itt informdl6dhatnak err6l a probldmakijrr6l.

A hatvanas 6vek v6gdt6l egyre inkdbb
arra a beldtdsra jutottak, hogy a holIand v6rosok nagy rdszdt fenyegeti a
pusztulSs. Kordbban f6leg uj lak6hdzak
6pit6sdre koncentrdltak: a rdgi vdro-

sokat kiterjesztettdk, ujakat nijvesztettek ki a fijldb6l. Miutdn a leg€ge-

t6bb lakdsinsdget felszSmoltdk, jobban
kezdtek tijrOdni a r6gi vdrosok Sllapotdval. Gdtat akartak emelni az el6re-

halad6 pusztul6ssa}, a vdroskdpnek
irodasil6k ds nagy utdpitdsi progra-

rnokkal val6 szdtromboldsdval szemben.
Ezen kijzben pozitiven hatott a polgtirok azon hajlanddsdga, l-ngy a vdrosok
megtart6s5ban aktivan kijzremtjkiidjenek.
Ez a fejl6dds oda vezetett, hogy az
ut6bbi dvekben a kormdnyok a vdrosok
rnegujitiSsSnak els6bbsdget adtak.

Sokrdtii problematika
A vdrosmegujitds egy sokr6ti,i probl6ma,
mert szdmos tdnyezS jdtszik szerepet:
lakdsdpit6s, ktiz j6l6t, kijzleked6s, rnUvel6dds, mijeml€kvddelem, munkandlkijlisdg stb.
A lakosoknak gyakran - nem egdszen ok
n6lkijl - az az 6rz1se, hogy hdtrdnyo-

san kezelik 6ket. Az a v6lemdnyijk,
hogy a lak6- €s az dletkiirnyezetijkkel
kapcsolatos dcintdseket a fejLik felett
hozz6k. Ennek gyakran politikai f6sultsdg a kiivetkezn1nye. Ezekben a negyedekben a nyilvdnos intdzrndnyek
gyakran sok kivdnnivaldt hagynak maguk

ut5n. HiSny van differenciSlt k1pz1st
lehet6sdgekkel bir6 j6 iskoldkban; ehhez jr5rul sokszor a lakoss6gnak bizonyos ktizbmbijss6ge, ugy, hogy a megl6v6
lehet6sdgeket sem hasznSljrlk ki keII6-

k€ppen. Az orvosi ellStris €s az qes,zsdgi.igyi intdzr€nyek rrcm elegsegesd(
vagy teljesen friSnyoznak. A szoci6lkultur5lis int6zm6nyek kindlata, min6sdge 6s sljrUsdge ugyancsak nem kiel6git6. A fiatalok nem kdpesek kell6k€ppen kibontakozni 6s sz6rakozni; hidnyoznak a' szociSlis int6zm6nyek id6s

emberek 6s mds csoportok szdmdta,
akikr6t kUlijnijsen kellene gondoskodni.
Ezek az 5llapotok term6szetesen mindenf6le szociSlis feszljltsdgekhez vezetnek. A vdrosmegujitds teh5t szoct6lis probl6ma is; igy ennek az drintett
negyedekben a teljes dlethelyzetet figyelembe kell vennie. Ezenkivtjl a rdgi
v6rosnegyedek bizonyos 6rt6keit is ujra felfedezik: a gyakran br5jos, Sttekinthet6 6s vdltozatos lakdskiirnyezetet, a j6 szociSlis kapcsolatokat 6s

az

ebb6l ered6 szomsz6ds5gi segits6g-

nyu jtrist
Egy mdsik kiiziissdgi kisdrlet az un.

"SzomszddsSgprogram" . 1979-ben nagyarSnyu vizsgdlatokat zdrtak le, amelyek-

nek hat vSrosmegujitdsi program volt a
tdrgyuk. Enn€l a rdsztvev6k szerepdr6l
6s negtart6srir6l volt sz6: dllam, kozsdg, kiJzsdgi hivatalok, akcidbizoltsSgok, kijzj6l6ti nrunkdsok 6s lakosok.
/MoInSr l-6szL6 cikke
kiizI6s.

rijviditett

mSsod-

A soproni Liszt Ferenc Miivel6d6si
Kijzpont Kijzmljvel6ddsi Mijhely c. kiadvdnydb6l vettijk dt. /

BEMUTATKOZUNK:
HEGYK(jZSEGI HAGYOMAUYoNZ6 EGYESUI-ET

NOVA

EgyesUlettjnk 1989. novemberdben alakult, a c6gbirdsdgi bejegyzdsre december 155n kerljlt sor. Az Egyes[jlet tagjai ktizs6gi.ink, valamint a kiizs6ghez.tartoz6 hegyhritak felvirdgoztatdsdt k6tkezi nunki5juk segits6g6vel- szeretndk eldsegiteni.Ezen
tulmen6en kijlijnbijz6 hagyomdnydpcl6 tev6kenys6geket vSllal-t az Egyesi.jlet,rnelyeket
az alapszabSlyban rtJgzitettijnk, 6s melyekre a k6s6bbiek folyamSn b6vebben kit6rek.
A rnegalaku]5s kijrijlm6nyeir6l rtjviden.
A kiizs6gben mdr 6vek dta mijkijdcjtt egy negyei szinten is jegyzett kertbariitkijr
amely egy igazi j6 ktiztjss6get kovdcsolt eggy6, a mintegy 25-30 f6b61.

A kertbar6tkijr tagjai dltalSban sz6l5, illetve kiskerttulajdonosok, akiket a
szakma irainti €rdekl6dds, a l-nbbykdnt jelentkezl szll6termesztds, ezen belijl a
kijlijnbtjz6 tapasztalatcserdk, szakmai el6addsok tettek drdekelttd e kdrben vaIS
tev6kenys6gre. Ebb6l a kiscsoportb6l n6tte ki aztdn magdt a fenti egyesijlet,
melynek tevdkenysdgi kijre mdr a kertbardtkijrdhez viszonyitva nagymdrtdkben b5viilt.

MegalakulSsunkhoz nagy segitsdget kaptunk az MMIK, valamint a Megyei Tandcs ilIet€kes szakembereit6l.
Az.alakul6 kiizgyijlds jelenl6ti iv6t 26 t6 irta al5.Az az6La eltelt id6szakban 12
fO lett tagja az egyestjletnek ami bizonyitja, hogy az emberek 6rdekl6dnek az
egyesUJ-eti forma , az itt foly6 hasznos 6pit6 tev6kenysdg irdnt.
Az al6bbiakban ismertetem az egyesijlet jtjv6beni c6ljait , eLkdpzeldseit, nnlyeknek egy r6sze az alapszabdlyban negfogalmazdsra keri.jlt.
Az egyesillet integriilt rdszdvl kivdnjuk tenni a helyi szSLl,szeIi 6s bordszati
kultura fejlesztdsdt, ezen belijl felviSllaljuk az direkterm6 sz6l6fajtSk levdItSsdnak szorgalmazdsdt, az uJ telepitdsek segit6sdt.
Tevdkenyen rdszt vesztjnk az elhagyott, ill. elhanyagolt Sllami tulajdonu, tanScsi kezel6sben l6v6 terijletek mriveldsbe val6 visszaSllitiis6ban, valamint a hegyi
utak rendszeres karbantart6sdrdl gondoskodunk. A faluszdpit6 ds hagygmdny6rz6
feladataink kozt kiemelten kezeljijk az imm6r harmadik dve megrendez6sie kerUl6
"Giicsej els6 kaszdsa" k1ztkaszds arat6versenyt, 'a hagyomdnyos hegyi bucsu megrendez6sdt, valamint a kiJrnyezetformdl6 alkot6tdbof szervezds6t, illetve anyagi
tdmdgatdsi5t.

Ez 6vben kezdjUk Bl, 6s a jijv6 6vben szeretn6nk befejezni annak a "hegyi tdjhdznak" az dpitdsdt, amely alkalmas lesz kijzijss6gi rendezvdnyek, kijltjnbijz6 ta-

Itilkozdk lebonyol itdsdra .
EgyesUlettjnk prribSlkozik gazddlkoddsi tevdkenysdggel is. Pontosabban, a"helytiirtdneti muzeum alatt l6v6 pince helyisdgben gombatermeszt-6ssel kis6rletezijnk. A
kisdrleti husz gomblszs1k pillanatnyilag mdg nem terem, de a napokban vdrhatd az
els6 gombdk megjelendse. Amennyiben bevdlik a kisdrleti jelleggel termesztett
sampion, ugy szeretndnk betelepiteni a pince egdsz teri.jlet6t.
Fenti eJ'kdpzel.lseink val6ra vSltrisi5hoz sok segitsdget kaptunk ezidiiig is a helyi

tandcs vezetdsdt6l, a termel6szijvetkezett6l, valamint az ill-etdkes regyei szervekt6l, akikre a jdv6ben is tdmaszkodni kivdnunk.
Gubinecz Jdzsef mijvel6d6st h6z igazgatd
EGYESULETI TAPASZTALATCSEREN LENDVAN

A szlovdniai nngyarsdg 6s Zala megye
kijzmijvel6d6si kapcsolatai a nemzetisdEi politika cdlkitljz6seinek megfelel6Bn, tijbb mint egy dvtizede alakultak
ki, a kdt terljlet kijzijtti hivata]os
egyijttmijkijddsi negSllapoddsok szellemdben szervez6dtek, v6grehajtSsuk napjainkban

Az

is tart.

egyUttmUkiid6s az 6vek folyamdn
ujabb ds ujabb akcidkkal gazdagodott,
egyre tartalmasabb lett.
A Magyar Nemzetisdgi Oktatrisi Mijvel6ddsi Onigazgatdsi Ktjzijss6g 6s az MMIK
kapcsolata az egyijttmlikijddsi megSllapodds egy rdsze.
1989-ben peda969usok, kijnyvt:irosok,
egyesijleti vezet6kb6l i5116 delegdci6

tett lStogatdst rnegy6nkben.Ismerkedtek
ZaIa megye ttjrtdnelmi nevezetessdgeivel , a kijze Imultban dpijlt f a J_uhdzakkal ,
az ott foly6 tevdkenys6gekkel.
Iddn rnd jusban -az 1'4\4IK M6dszertani
0szt51ya szerverzfsdben- J5 f6 tett
viszontlStogat6st. A megye kijlijnbijz6
8

telepijl6sein dolgozd n6pmijvelSk meIlett egyesi.ileti titkdrok, elndkijk is
rdszt vettek ezen a taldlkozdn.
A szakmai kitogat:5s f6 cdlkitijzdse a
Mura viddkdn 6J-6 magyarok egyesijleti
tevdkenysdgdnek megismer6se volt.
ZaIa megydben az elmult id6szakban ijrvendetes m6don - egyre tiibb egyesijlet, bardti ktjr alakul. Az egyesijletek

mljkiidtetdse, a tev6kenysdg kialakitdsa
viszont mdg sok gondot ds probl6m6t okoz a helyi szervez6knek.
A szakmai beszdlgetdsen szlovdn tdsz16I rdsztvettek az egyesijletek vezet6i, tagjai, az amat6r mijvdszeti csoportok vezetlr, a Ndpu jsrig ujstigj-r6i.
A beszdlgetds f6 t6m6i:
- egyesijletek mijkijddse;
- Magyarorszdg 6s a Mura-vid6k kulturdlis kapcsolatdnak b6vitdse.
Az egyesijletek rnr.rnkdjdt Lendvdn 6s
tdrs6g6ben is befoly5solja a nehezijl6
gazdas6i helyzet. Az ugynevezett iillami tdmogatSs csak nagyon kis rdszdt

fedezi a szakmai tevdkenysdgnek.
mdsik nagy gondjuk a fiatalok bevo-

ndpijritdkok, ndpmijvdszet- kismesters6gek tanul6sa/.
0sszegezve megdllapithatjuk: a Muraviddki egyesijletek szakmai, tartalmi
tevdkenysdge nem ztjkken6nrentes, de a
kiJzijss6gek 6letkdpesek !
Rendszeres dsszejijvetelekkeJ-, kulturdtis 6s egy6b rendezvdnyekkel meghatS-

A

ndsa az

amat6r mtivdszeti munkdba ds a
programok szervez6s€be /hasonldan mint

niilunk/.

Pozitivum, hogy szinte

minden kisktjzsdgben mijktjd6 egyesijletnek ijndlld mijv6szeti csoportja van. Az L9B9 dprili-

ji5rul mdg
az egyesijletek niltal finanszirozott €s
mijkijdtetett amat6r szrnjdtsz6k, ndp-

tozSt telepijldsijknek.

sSban Zalaegerszegen negrendezett Mura
vid6kiek gSlamijsora bfzonyitotta a l0
arnat6r csoport rnagasszintU felkdsziilt-

s6gdt.

A szlovdniaiak szivesen l6tott
a negydnk- kiskijzsdgeiben rendezett falunapokon, nagyrendezv6nyeken
is. Minden amat6r csoportnak van ZaLa
megyei "testvdrcsoportjs!' . Az ottani

tdncosok ds ndpdalkiiriik sokszinii tev6kenysdge, valamint a diszit6mtjv6szeti
mozgalom, melynek helyi kiSllitdsai
nagy ndpszerijs6gnek ijrvendenek.
J6 volna el6rni, hogy a TaLa megy6ben
eddig iregalakult, €s alakul6ban 16v6
egyesijletek hasznositsiSk a LendvSn

venddgek

csoportok szakmai irdnyitdsdt magyar
szakemberek vdgzik, -elismerdsre mEttO
i.igyszeretettel. Az egyesijletek igdnyt
tartan6nak a tovdbbiakban ir6-otvaiO
taldlko 6k negrendezdsdre,. dv6n6k, pedagdgus

k

Ehhez

szerzett tapasztalatokat.

Szlivecznd Rigacz Zsuzs'dnna
MMIK igazgatdhelyettes

tovdbbkdpzdsdre /n6pzene,

Az egyesiilet alapitris f6bb, Sltaldnos szabdlyai

Az egyestilet olyan jogi

szemdlyisdgget bird tdrsadalmi szervezet, melyet viszonylagosan nyitott tags6g eJ.ve alap jdn az Sllampolgdrok /jogi szemdlyek/ az
alapszabdlyban neghatiiroiott cdlok drJek6ben ijnkdnteien hoznak l6tre, 51land6
1.

ejegyz€ssel jijn ldtre /nyilvdntartdsba
az igydszsdg l5tja. el.
zott csoportdrdekek, cdlok 6s ttjrekvdsek
ysdg vdgz6s6re nem alakithatdak. A tev6ef6rhetetlen.

dsdnek feltdtelei:
neve legyen, amely megkUliinbijzteti minljdt megvaldsit6 tev6kenysdg jellege;
szdkhelye legyen;
pszabdlyban rtigzitett cdlja 6s tevdkeny-

zet6sdggel/ rendelkezzen
n /vagyoni felel6ss1g/ ;

i

;

csoportositdsa:

tek

etek

es[iletek

./
g

Az egyesli1et megalakitdsa

Az egyesUleti cdL 6s tevdkenysdgi kiir neghat6rozdsa nellett l0 alapit6 tag az
alakul6
kijzgyUldsen:

zabSlyait;

ti szerveit.

zdtijbbsdggel

tijrtdnik.

yi.il6st kijvet6en a megvSlasztott kdpvise-

- a viilasztott tisztsdgvisel6k szemdlyi adatait.
Az alapszabdly tartalmi elemei:
UI. Az egyesijlet neve.

2. Szdkhelye
1. Pecsdtje 6s annak felirata
y Jogril r5sa /jogi szen€Ly/
5. Feltjg eleti szerve

atok
szervekkel
etkez6se, vSltozdsai, negszljndse.

teletbeli, kijlfijldi 6s jogi

szendl-y/

-5va1, ki16p6ssel, ttjrl6ssel, kizdrdssal,

a tagot.
6bb szerv.

nlil a szavazdsra jogosultsr5gt6l.

gazdasdgi vezet6, ellenbrzO bizottsdg

Az alapszabr5lyban nreg kell hata{rozni a vezet6k feladatkijrdt. E pontban
ortok kialakitr5sdnak sziSnddkdt

kell rijgis.

tjgyelettel kapcsolatos teend6k, fegyelmi
kbzgytjl-6s 2/J-os szdtijbbsdggel kimondja,
erv feloszlatla/.

nak rilgzitdse.

, nyilvdntartdsa, postabontds
ItSri 6rizetbe ad5sa
k l<6szittetdse, p6tldsa
zds

adatok ds kijtelezettsdgek.
6s tartalmi kiitelmei

- pfnzeszkcjzijk feletti dijntdsi jogkijrcjk rijgzitdse
- a gazdSlkoddsi tervek k6szit6s€nek rnechanizmusa
- a pdnzkezeltlsre jogosultak rneghatiirozdsa, fizet6si m6dok, h6ztpdnztirt ell5tmdny kezeldsdnek szabdlyai
- addhatdsSgi ds SZTK Ugyint zds rendje
- a szigoru elszdmoldsi nyom atvdnyok kezeldse
l0

A

az ellendrz6 bizotts5g jogkiJrei, feladatai
a tagsdgi dij m6rt6ke 6s a fizet6s'rnodja
egy6b speci6lis gazddlkodrjsi kijtelnek
Mijkijd6si Szabdryzatot a kiizgyUl6snek j6v6hagy6rag el kerr fogadnia.

Az egyesl.ilet vagyoni jeltege
Az_ egyes[jlet vagyona nem tdsze az iibszn6pi vagyonnak., hanem az a tagok csoporttulajdoni5t klpezi. A tagsi5g kollektiv tulajdonos.
Az egyesrilet bevdteli forrdsai:
L^. /, i..!?nok. di jbef izet6se, egy6b' vagyoni hozzdjdrulds
t./ nlJKdd€si bev6telek
edm6nye

t

szerezhet.
vagyondnak mdrtdkdben

- 6s nem a tagok

Ugyanakkor a gazdrilkodds negvaldsiti5s66rt az egyszendlyes fe1el6s vezetds elve
szerint a mindenkori vezet6/k/ feLer6sek btintet6jogirag -is.
A gazdas6gi tevdkenys6g kijtelmei:
I./ A p€nzforgalom p1izintdzeti csekkszdmlSn keriil lebonyolitdsra, kivdve a hri-

dlszerij az addhat6sdgi befizetdsek lebo-

t6st kiivet6en ad6szdmmal keII rendelkez-

4./ Az SZTK kijtelezettsdgeket un. "bejelentkezds" utdn SZTK tijrzsszdm szerint
keII teljesiteni
jos : _A megu juld egyesiiletek mijkijddsdnek szabdlyai c. kijnyvdt / AgrSr-_ !a
inform V6IIalat,Bp.1989./
ajrjnijuk a t6ma ir6nt milyebben 6rdekt6d6k- figyeltdbe.

dr . Szab6

4-t

ALAPITVANYOK
Az alapitvdny neve,

nyilviintartilsi

Kultura
A

MAGYAR IqUVTSZTTTNT

/

/47e /LeBl.r.

c6lja,

szdkhelye

A magyar kultur6lis, rnlivdszeti drtdket megva16sit6 szemdlyek elismer6se.
Sz6khelye Budapest, Desselvffi u.14.

Honisrnereti, kulturtijrtdneti

tevdkenysdg,
amat6r mijvdszek tdmogatdsa.
Budapest, Benczur u. 1.

KRONIKAS

/48e/Lege.r./
KULTURALIS INNOVACI65

/

/122/re9e .r.

Az alapitvSny

szSma :

Kulturdlis terijleten segitse 6s ijsztijnijzze
az uj elkdpzeldsek, ujitSsok megval6sitdsdt.
Budapest, Miklds tdr 1.

Artaldnos
A magyar ndp

BETHLEN G/.BOR

tiirt6nelrne sorSn felhalmozott

. 6rtdkek meg6rzdse, gyarapitSsa.
Budapest, Pf. 247.

/

/365/LeBB.r.

SZECHENYI ALAP

Szdchenyi Istvdn eml6k6nek

/83/1e88.

rndnek

/

NYITOTT TARSADALOM

/12.761/Le1e./

OTTIJONTdL HAZAIG

/rtBB/1e88.r.

/

6rzdse.

A tdrsadalmi haladds tdmogatdsa az ujonnan
alakul6 tdrsadalmi szervezetek segits6g6n,tdmogatdsdn keresztUl.
Budapest, Szabads69 t6r 5-6.
Kiskdzijssdgek, csoportok tdmogatrisa.
Budapest, lir/essel6nyi

git6se.

/e67/Lele.r./

dpolSsa, szelle-

Nagycenk

HumSnus gondolkoddsm6d

HUMANUM

1536

u

.

49

.

kialakitdsdnak el6se-

Kaposvdr, Arany

J. u. 91.

A co-counselling mddszer ds kultura megismertetdse.
Budapest, Rdday u. 54.

vroOuAL6

/176/LeBe.r./
GESZTOR IFJUSAGI

Kiiziissdg- 6s szervezetfejlesztdsi ttjrekvdsek
tdmogatdsa. P€cs, Gergely u. 9.

FALUSI IFJUSAGI

Az dlelmiszergazdasdgban dolgoz6,

/ ,a52/L98e .r.

/

/1006/re91.r.

/

falun
Budapest, l(un B. rkp. tl

fiatalok kulturiSlis

Tehetsdgek

hdl6zat regteremt6se.

Szeged, Sz6chenyi
AZ

ERTELMISEGERT

/525/rele .r.

/

MOZGOI(EP INNOVACI6

/2J5/re1e.r./
tz

.

felkutatdsa, gondozdsa, int6zm6ny-

G-2OOO TUDOMT.NYOS TEHETSEG-

KUTATO

fS CO]|OOZO

eI5

felemeLkeddsdre.

t1r

9.

Kijz6leti cselekvdshez szijks6ges kdpess69ek
er6sitdse. Budapest, Jdsz u. 94/c.
A vizudli.s kuLtura fejleszt6se.
Budapest, Kinizsi

u.

28.

\

PAr_y

Aznt

A Megyei Tandcs VB. Mijvel6d6si 6s Sportoszt6lya tdmogatni kivdnja:

L./ a falusi ktizmiivel6d6si intdzm6nyek, egyesiileti h6zak berendezdseinek,
zeinek fejlesztdsdt, pdtl6sdt;
2./ az egyesiiletek miikiid6s6t, tevdkenysdgeik fejlesztds6t.
L./ Eszkozfejlesztds

eszkii-

Pdlydzatunk a falvakban mlikijd6 kijzmUvel-6ddsi intdzmdnyek, tandcsok, elijljiirds69ok, kulturdlis egyesl.ileltek, amat6r mijvdszeti csoportok. Az elbirdl6s sordn megkijlijnbijztetett figyelmet kapnak a kisebb falvak pdi-ytizalar-.
Tdmogatds csak a helyi anyagi er6 50 %-619 igdnyelhet6 a kijve'tkez6 cdlokra;
- korldtozott mdrt6kben az tnt€zndnyek alapvet6 berendezdseinek p6t1dsdra /sz6kek, asztalok, polcok stb./,
- a tdrsasdgi dletet szolgdld eszkijztjkre /tr5rsasjdt6kok, asztalitenisz, egy6b

-

eszkozok/,

alapvet6 technikat eszkoztjkre ,/Iemez76tsz6, magnd, vide6, tv/
A p6lydzatnak "tartalmaznia keLl:
- a pailydzS/k/ adatait, az eddrgi tevdkenysdg riivid bemutatdsdt,
- az igdnyt ds azt, hogy az eszkcjzbk milyen megt6v6 vagy tervezett tevdkdnys€geket szo1gSlnak, milyen haszndldi. kijrt drintenek,
- a helyi forrdsok r6szletezdsdt 6s a kdrt pdnzbsszeget.
"

A p6lydzatt' p€nzeszkozok korlStozottak, kdrjLik az rglnyeket egy minimalizdlt
szinten

2./

nregfogalmaznr

.

EgyesUletek tdmogatdsa

Pdlyiizhatnak a cdgbir6sdgnSl bejegyzett /vagy kijzvetlenijl bejegyzls el6tt 6LL6/
kulturdlis, kijrnyezet- 6s telepUldsszdpit6, telepijldsvdd6 egyesijletek a kijvetkez6 cdlokra:
- a mijkijdds alapvet6 feltdteleinek megteremtds6re /anyag- 6s postakijltsdg stb./,
- egyedi egyesljleti rendezvdnyek nregval6sitds6ra,
- helyben fontos tevdkenysdgek, folyamatok elinditdsdra /pl.helytcirtdneti gyujtemdny kialakitdsdra, helytcir-bdneti kutatdsra, egyesijleten belijl olvasdkijrijk ,
gyermek- 6s ifjusdgi csoportok megszervezds6re, n6phagyomdnyok fijletevenitds€rB, sokszorositott hiradd inditdsdra stb./,
- kisebb egyesijleti vdllalkozdsok megteremtdsdre.

t\ p6lV6zatnak tartalmazni' kell:
- az .egyesi.ile-b eddigi tevdkenysdgdnek rijvid bemutatdsdt, tagldtszdmdt,
- a tervezett tevdkenys6g leirdsdt 6s az ahhoz szi.iksdges kijlts6gvet6s- rdszletez6sdt a helyi anyagi er6 6s az egydb tdmogatdsok meg3erijl6s6ve1,
- a p6Ly6zathoz csatolni kell az egyestilet alapszabdfyet.
Mindk6t pdly6za'tot 1-990" junius l-5-ig kell bekijldeni a kijvetkez6 cimr
Megyei Tandcs VB. Mrivel6ddsi ds Sportosztdlya
8900 Zalaegerszeg, Kosztoldnyi u. 10.
A bedrkezett pdrydzatokat fiitkdrt kurat6riurn biriirja eI.
A palydzatok elkdszitdsd ez a Megyei Mijvel6ddsi ds-Ifjusdgi Kijzpont,
Megyei Ktjnyvtdr kdrdsre egitsd-qet ad.

:

valamint

Zalaegerszeg, 1990. mdjus
Megyei TanScs VB.
Mijvel6ddsi ds Sportosztdlya
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Az MTA-Soros Alapitv6ny L989/90-re
P

{Ly

6zati

hirdetett prilyrizatai

lehet6s6gek :

1. Forinttdmogatdsra szabadonvdlasztott

t6makijrben

intdzmdnyek, csoportok 6s magdnszemdlyek pdlydzhatnak
- kulturdlis, tudomdnyos, oktatdsi
- kijzmUvel6ddsi, tdrsadalomfejleszt6, kozossdgteremt6
nyitott szellemlj tev6kenys6gekkel.
A pd]-ydzatnak tartalmaznia kell a tdmogatandd cdl vil5gos leirds6t, a kdrt
iisszeg felhaszndlSsdnak tervdt, tovdbbd rdszletes 6s ellen6rizhet6 kdlts6gve-

tdst "
P{IydzaI

-

az erre a cdlra szolgr5l6 kdrd6iven

-

bdrmikor beadhatd.

2. Valutatdmogatdsra szabadonvdlasztott tdmakijrben

intdzmdnyek, csoportok 6s magsnszenfl-yek egyardnt piilyr5zhatnak ha fontos kultudomdnyos, egdszsdgijgyi, tSrsadalomfejleszt6, kdrnyezetjavit6 tev6kenysdgijkhijz forintfedezettel rendelkeznek, de a sziiks6ges eszkijztjket vagy
szolgdltatdsokat csak konvertibilis valutddrt tudndk negvds6rolni.A pdLy6zdknak v5llalniuk kell a k6rt valuta fornt-ellendrtdk6nek befizet6s6t a Bizotts6g szdmliijdra.
PALyAzat - az erre a c6lra szolg5l6 k6rd6iven - biirmikor beadhat6.
Cim: MTA-Soros Alapitvdny Bizottsrig Titkrirsdga, 1525 Budapest, Pf . t4.

turdlis,

N6pf6iskoldk trimogat5sdra

kijzijs pdlydzatot hirdet az MTA-Soros AlapitvSny Bizottsdg 6s a TIT Ndpf6iskoIai Tandcsa. C6l a n6pf6iskolai tanfolyamok, faluszemindriumok, tovSbbii egyestjleti formdban, bentlakdsos keretek kijzijtt mijkijd6, helyi ndpf6iskoldk tdmogatdsa. A pdlydzatokat a TIT N6pf6iskolai Tandcsa 6s az MTA-Soros Alapitviiny
Bizottsdg kijzijsen biriilja eI.
Rdszletes tiij6koztatds a pdlydzati felt6telekr6l a TIT megyei szervezetein6l,
a TIT lfdpf6iskolai Tandcsrlnril /Bp. VIII. Brddy S.u.15. Tel. : Lt4-44-80/ , 6,s az
0rszdgos Kijzmtjvel6ddsi Kijzpontban /Budapest, I. Corvin tdr B. TeI.: IL5-I3-48/
A pSlydzatot 2 p6lddnyban, rdszletes program- 6s kijltsdgvet6stervezettel kell
bekUldeni a TIT Ndpf6iskolai Tandcsa'cimdre:

IJ67

Budapest,

Felhivds a Miivel6d€si

LzJ.

Hdzak Sztivetsdg6hez v a1-.6 csatlakozdsra

Mi, a szijvetsdg megalapit6i a ktjzmijve-

ISdds ljgye, szervezett 6rdekvddelmdnek
ds 6rdekk6pviseletdnek vilr5gos 6s intdzndnyesitett megjelenitdse cdl.jdbdl
kezdemdnyczttjk a Mljvel6ddsi Hdzak Szijvets€gdnek megalakitrisdt .
A szijvetsdgLink c6lja, lmgy:
- els6dlegesen a szijvets6gben tijmijrijlt

intdzm6nyek irdekeit megfogalmazza,
kdpviselje 6s 6rnyesitse a kormdnyzati

6s politikai szervek, a

Pf.

- a nyilvdnossdg fe16 tdrja a m[jvel6ddsi otthon jelleglj int6zmdnyek funkcidjr5t, feladatait 6s lehet6s6geit az
orsz6gban 6s a

helyi

tdrsadalomban

az tntfzndnyek mijkijd6sdhez szijksdges felt6telek garanciSit,
a szakmai tev6kenysdg fejleszt6s6t
szolgdl6 szervezeti egys6gek, fdrumok
kezdemdnyezze

kialakitrisdt,

miikiidtet6sdt

.

A szijvetsdg tagja lehet minden olyan
intdzmdny, amely c6Ijainkkal egyet6rt
6s vdllalja a tagsSggat jdrd kijtele-

tdrsadalmi
nyilvdnossdg f6rumai el6tt
- aktlv 6s 6rderni r6sztvev6je legyen a
mijvel6dds i- 6rdeke gyeztell t iir gyaliisok-

K6rjijk 6s vrSrjuk az ors.zdg

nak

mijvel6d6si intdzmdny6t, hogy csatlako-

4tI

zetts6geket.

mindenegyes

let'b annak szerves r6szek6nt 6rdekk6p_
rendszerijnket is rlrsg kell

viseleti

ujitani,

melyen rni elsOsorban 6idekvi_

szervez(tddsek szilrndt

nijveli.

l'4egit616-

sljnk szerint a szdvetsdg l6te t-meg;bdzisiinak Oyors sz6lesit6se az6rt is in-

nijldsdt

eredmdnyezj-.

Vdrjuk jelentkezdseteket €s b l€pdse-

teket szakmai sziivetsdgijnkbe.

Jdzsef v6rosi Miivel- (tdlsi 116z
Bp.10E4,VIII.ker. D6ri Miksa u.J.
A szijveisdg alapit6i nevdben

Fenyves Korn6l

iigyvezetI

titkdr

Felhivds az uj szabadmiivel6d6sre
t9zndnyel< kialakuldsdt 6s tevdl<enys6_
. _Egyuttal, tekintettel a hel-yi' d;_
korm6nyzatok szere,o6nek nijvel<ed3sere,
.qdt

ez dllami

C61jai.k is iapasztaJ-ataik ktjlcscjnrjs
rsrnertetiise uidn nngdl_l-apitottilk: i\4a_

szakigazgatds elveinek

6s

szervezet6ne[< gycikeres dtalakitdsdra
van szi.iksdg.
Tiirsadalrnunkban biztatd je1-el<
a kulturdlis iinszervez6ddsmutatjiik
i-renti
kdszsdget. A jogalkotiisnak, az cinkor_
mdnyzatisdg ds
rillarnpolgdri log
.azkell
alapj:in segiieni
e tOrekvese[eT

ds g helyi l<ulturdlis

ijnkormdrryzatok

megalakitdsrSt. Felhivunk minden kultu_
ra ir.{nt feleLdssdget 6rz0 d}_1.ampol_
gdrt 6s krjzdss6get, hogy telepLil6sijkcin

vegydk kezijkbe

Ligydt.

sa

jrit

mijvelfiddsijk

Rdvfilliip , 1990. februdr 25.
Az Uj Szabad MrjveL6d6si

Konferencia rdsztvev6i
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A

Magyar N6pmi.ivel5k Egyesiilete
v6sa

felhi-

Rendezv€nyajdnl6s

AZ ''EGY RENOEZVENY AZ
akci6hoz !

EGY RENDEZVENY AZ EGYESULETERT

EGYESULETERT''

Kedves KtizmUvel6ddsi Szal<alkalmazott!
MNE tag /€s nern iag/r. Pd1-yat6rsaim!
Isrer6seirn! Bar6taim!
Nyugtass5tok neg hdborgd lelkemet,hogy
ijnmigunkdfi /neg/ kdpesek vggyunk ten-

ni

valamit!

...mint

egydnek,
szakma,

. . .mrnt
. . .mint egyesijl-et!

Bokros teend6ink 6s rnindenf6ie

i-igyek,

Az 6vad folyamiin /'6s ezut{n

esetleg
minden 6vaC sordn/ tartsunk egy ren-

tSj6koztatdst ad
A-'g"tun"idt a javaslat6rt szakmai hitefIO, neveC fettijnte-tdse biztositja'
MNE

Tj.tkdrsdg

RENDEZVENYA.JANLAS /NTNTAi

rirrbecsLil6si.inkdrt
Kedves Kolldgdk!

.

Minden eddi.qin6l fontosabb lenne, hogy
a kijzmUvel6d6si munka drtdkeinek rTtqgfuz-lsit 6s megujul6sdt szolgdljuk! [rdekvddelm6nek feladatait, hivatdsunk
tdrsadalmi kdpviseletdt mind hatdko-

Szem6lyes neggy6zlddsem alapjSn ajdnio* a'n6pmijvei.o xof fegdknak az aldbbi
programot:
Cime:

ElSad6i:....

Postai cirn:.
telefon: ....
Altalarn isrnert dra: .
Tdmdja

mj.ndehhez nem e16g a szer\/ezetr €s
szellemj- tjndll6sdg, gazdasdgi tin5116sdgra is szlrksdg van! Tagdijakbdl iddn
mdg 100 E Ft sem jiitt be. A jdv6 6vre
- e percben - a 7 f66.Ildsu mr:nl<at6rssal sem rendelkez6 titkdrsdg adminisztrativ tev6kenysdgdnek a feltdteIei. sem biztositotta!<. Holott kiadvdnyokra, tanfolyanokra' propaganddra,

De

rbndezvdnyek sokasdgrira Lenne sziiks6g.
Jtjv6nk drdek€ben kdrjijl< minden kotl-6-

gdnkt6l, hogy csatlakozzon az
rendezvtiny" akcitihoz.
Varga Ldszl-ri
egyeslj),eti teg

Fiil-di5k Andr6s
'bitkdr
4a

"Egy

/rbvid leirSs/:...

'

Techiixai igdnye /szj-npadnagysdg
kiizbk stb./:....
Egy6b nregjegYz6s:...
at6irds: olvashatd n6v: . . "
clm: .

I

esz-

kLil adjuk kijzre az Erdek ds Ertdk

c. ki_

z6k szakszervezetlnek informdci6s lapjdt
zonnal.

/

JOGI IRAruYMUTAT/{s

minisztdriur,ri dllamtltkdr 6s miniszter_

mds irdnymutatdsok
,
K.

y

dgdnek

y

mds

6,

-

a

l.

pontban

rneg_

16tesit6sdr6l, 6tszervezds6r6l

brzottsdg, szerv ldtesitdsdr6l.rit_

ijzipfoku nevelis-oktatds neveldsi ds

ultdcid stb./, fels6oktatdsi

ok_

intdzrndnyek

mdnyi seg6dletek kiaddsdrdl, jdvrShagyd_

4l

p6ly6zatok, versenyek neghirdet6s6r6l, ..
ZgynttmUkijddsi vagy m6s negrillapodAs kozzdt€tel6r6l int6zkedett.
Pusztai Ferenc sk.
miivel6ddsi minisztdriumi dllamtitk6r
LLr/1984.
terv6/l"l.K.Zt./14V1 utmutat6 a lak6helyi kiizrnijvel6ddsi kijnyvtdri eLLSt6s tSvlati

t/'

gt

hez
Miiv.K .L985/5 .

Utmutat6 a kisteleplildsek. mijvel6ddsi alapelkitSsdnak fejlesztdsdhez
20t/L985.
/14.K.24. /tl[ utmutat6 az iskolai kiinyvtrirakrdl
20L/L9e7.
/UUv.f<.S./MM utmutatd a
s6nek rnegszervezlslhez

feln6ttek iskolai oktatSs6nak, tovdbbd tanfolyamt kdpze-

Filmf6igazgat6sdg
10.255/t969 .
r00.6t5/L9e9.
A rntjsoros vide6kazettdk kijlcsijnz6s6nek enged6lyez'se

41.rLJ/r9e7.

,

1

__!!

egyes kulturrilis tevdkenysdgekr6l szQI6 .2t/L995./Vt.26./1"1T rendelet alapian
a mijsoros filmszalag, vide6kizeit.-gyartSsi 6s sokszorositdi tevdkenys€g tandcsi
enged6lyez6se
47.LL3/L981 .
Tdjdkoztatds a videofelv6tel-k6szit6 tev6kenys6g engeddlyezds6r6l
LO.s\s/L98e .
Moziljzemeltetdsi 6s nyilvdnos Vide6vetitdsi tev6kenysdgek engeddLyeze
KiadSi 6s Irodalrni FdosztSIY
43.54?/L972.
A nemzetisdgi lakossrig kt5nyvtSri ellStdsdnak tovSbbfejlesztdsdre kiadott irdnyelvnek az alapktjnyvtdri hSl6zatra vonatkoz6 r9szei
Mijviszeti F6oszt5ly

Az

53.093/t9gt.

/

Ktizlem6ny
ndvjegyz6kdr6I
TMij;.

R'

.70

.

!.s2. melldklet

a 3L/I989

.

/fi

.26.

/

Nt"l

a

mijvdszeti alkotrisok birSlatdban kijzrenijkiid6 szak6rt6k

rendelethez
ok

z6silnak engeddlyez6,s1t5L, valamint egyes
sdr6t sz6l6 4/I97L. /VIJ' l1 ' /MM rendelet '
ntdzetdben elhelyezett elliitdsrS6rt ftze-

-az Sllamigazgatdsi- eljdrris Sltal5nos
m6dosit6sdr6l 6s egysdges sziiveg6r6l r
d6si teri.ileten tcirt6n6 alkalmaz5sdr6l
valamint lr.$-a /I/ oekezdds6nek e/ pont
dulata,
-a kijzmijvel6dds ismeretterjeszt6 tev6kenysdgr6l
/UI J./ W rendelet.
2.s2. mell6t<1et
a tt/1989. /XIT.9./MM rendelet
/tq< Lee\/r./
Az irodal-mi ds zenemiiveknek a rendezdssel

6s dijazdsr6l

szd16 1 /1985 '

ijzletszerijen foglalkozS szervek
Sltal renrlezett nyilvdnos mijsoros elOadds utdn szerz1:_ dijat az alSbbiak szerint kell a SzerzSt Jogvid6 Hivatalnak befizetni:
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nern

a

I.

A hivatdsos el6ad6m[ivdsz kcizremiikiiddsdvel rendezett mtisoros el6ad6s szetzlt

dija

A helyisdg befogaddkdpessdge

A legdrdg6bb jegy 5r6nak szorz6sz6ma
komoly mUfaj

-1.00
101-200

f6is

kiinnyij mljfaj
2
4
6

1

I

201_-100

2
2
3

101 -40 0

ziO1-500

I
10

Megjegyzds:

gy az l-5.{t-nril kevesebb, a szetzdi dijat 15.{t-os jegyrir figyetembevdteldvel
II megr5llapitani
II. A hivatdsos el6ad6rniiv6szek kiizremiikiiddse ndlkiil rendezett mtisoros el6adiis
szerz6i dija

A kizrir6lag mi.ikedvel6
mljv€szcsoport kijzremUkbd6s6veI rendezett
mrisoros el6adds szer-

A heJ.yisdg befogaddkdpessdge

z6i dija
-204
201-400
401-600

20. +t
40. +t
80. +t

FALUNAPOK

-

1990-8EN

Csonkahegyhdt

ilyen eldaddssal

egybektjtiitt tdncmulats6g vagy a t6ncmulatsdg

dija

szerzli

50. +t
100. +t
190. -Ft

I"EGYENKBEN

Kemendolldr

Vindornyasz6l6s
Szentpdterf ijlde

- Zalamenti Napok
Letenye - Muramenti Napok
Nova - Arat6verseny
Pusztaszentldszl6 -B6keklubok
Megyei Taldlkoz6ja
Csesztreg
Pdlfiszeg
Zalalijv6

EsztergiSlyhorvdti /Zalaapitt /
Za

Az

lakomdr

Fels6rajk
Hottd

Zalaszdntd
Ti.irje
z{ndban

mokrdl adunk beszdmol6t.

-

kedvcsinr5lokdnt

- a legsikeresebb Falunapi progra-

tt1

DIAK-RANDEVU AZ NO4IK-BAN

Ez 6v febru6rjdt6l, havonta egy h6tv6gdn szervezett rendezvdnysorozatunk jd
alkalom volt arra, l-pgy a kijzdpiskolds
dirikok kezdemdnyezlkdszstlg6r6l' ijtletgazdagsdgdr6l neggy6z6djtink.
Felkinriltuk a vdros kbzdpiskolds diSkjainak,hogy az MMIK-ban szervezz6k neg
a kiiliinbiizd iskoldkban tanuld dit5kok
"randevuit". Javasoltuk a di6ktandcsok
kijzijtti viddm vet6lked6t;kiizdleti szemlJvds zekkel, tud6sokkal,
mdlyekkel ,
vagy mds szempontb6l drdekes emberekkel a taldlkoz{sok megszervez6sdt;iIIetve a PoI-Kaszin6ban az ifjusdgi
szervezetek, valarnint a pdrtok kdpvi-

sel6iveI val6 negisnrerked6st.
A fethivdsban a legldnyegesebbnek azt
tartjuk, l-ngy kdrtijk a diSkokat' ijtleteikkel, a programok negvalcisitdsdban
rdszvdtelijkkel rendezzljk neg a
akti-v
ttEandevut".

A program inditds:5hoz szendLyes l6togatSson kdrtUk a kijz6piskolSk vezet6i
6s a diSkonkormdnyzatot segit6 tandrok
orientiil6 munkdjdt , azaz kiildjdk eI a
megbeszdldsre azokat a diSkokat, akik
kedvet 6reznek a "rendez6i" feladatok
v5llal5sdra. EIs6 alkalommal n6gy kij-

zdpiskola dirlkjai jefentkeztek,megalakult a rendezbi csapat. 6s regsz'jletett a nagy ijtlet: olyan vetdlked6sorozatot szervezzljnk, amelyen a diSkok
csapatai 6s "kedvenceik", sportol6k,
mijv6szek, bizonyos drdekes szakmdk
kdpvisel6i mdrik ijssze "tuddsukat". A
DiSk-randevu neghat5roz6 programjdvd
vdlt a diSkok 6s kedvenceik vetdlkedO-

je.

Vend6geink voltak a Hevesi Sdndor
Szinhriz mtjvdszei , a LIE kosdrlabda 6s
rijplabda csapata, a Talai Hirlap uj-

sdgirdi, a viirosi rend6rkapit5nysdg
nyomozdi a fiatal jogdszok, valamint a
hatdr6rs6g 6s a honv6dsdg fiataljai.

Lelkes ellenfelekk6nt r6szt vettek a
Zrinyi 6s a S5gvSri Gimndzium, a Ganz,
Csriny, a Bdthory Szakkijzdpiskola 6s a
l{ezSgazdasdgi Szakmunk6skdpz6 ditikja i

2_O

Csaknem mi-nden alkalommal er6sitette a
diSkok sorait a DIPU /Di5k-Pudding/

klub csapata.

A viddm szell-emi 6s ijgyessdgi vet€lked6ket /Xi mit.tud?; Nem engedijnk a 48b6t; Mdjus -szerelem; Komplex 6retts6gi 6s dretlensdgi vizsga / az egyre b6-

vijl6 kijrij diSk rendez6k, ift4kvezetlk
ijtletei,kidolgozott feladatsorai alapjrin dllitottuk ijssze, felkdrtijk 6s f elkdszitettijk a feln6tt csapatokat.
A, rendkivtil hangulatos vet6lked6kijn a
jdftlkvezet6i ds a zs[jri "nehdz"felada-

tat a di6kok

v1gezI1k. A kezdemdnyezds
mind a feln6ttek, mind a didkok kijzbtt
egyre n6pszerUbb6 vdlt, tijbben k€rtdk
meghiv5sukat a kijvetkezS vet6Lked6re

is.

Eredeti eLkdpzeleseinknek megfelel6en
talslkozdt szervezttjnk a FIOESZ helyi
szetvezeldnek, valamint a Zalaegerszegi

Ifjusdgi

Tdrsulds kdpvise16ivel, akik
ismertettdk a szervezetek tijrekv6seit,

besz6lgettek a didkokkal. De egyhangu
volt a fiatalok kdr6se: ne polittz6ljunk! Igy a pdrtokka val-6 ismerked6st
a "randevu" keret6ben nem folytattuk.
A diSkok nagyldtsz6mu "taldlkozdsaihoz" keretkdnt tdncesteket rendeztUnk;
ezekte azonban a n€pszer[j zenekarok
sem vonzottdk a fiatalokat.

kdrt6k az 6szi folytatdst, amit -ugy
v6ljtik- a rdsztvev6k egydrtelmij tetsz6snyilvdnitdsdnak elfogadhatunk.
Termiszetesen tov6bbi kezdemdnyez€,se-

'ket vdrunk a fiatalokt6l,

szivesen
Ienn6nk szervez6, segit6i ifjusdgi miJvel6d6si egyesiJletek, kijrdk munkdjdnak
is. Bizunk abban,hogy nydron 6s 6sszel
a "randevuz6 csapatok" kijzijl sokan, a
diSk-klubban is szivesen talSlkoznak.
Szivesen Stadjuk az drdekl6d6knek a
forgat6kiinyveket 6s tapasztalatainkat.

.

Nadrai LdszISn1
MMIK, osztdlYvezel'l

AZ r'o4rK MUs0RrRODArArum xrNALarAedL

/p, programokat a Megyei Mijvel6ddsi 6s
Ifjusdgl Kiiz:pont cim6n lehet igdnyel-

nl

:

Zalaegerszeg, Kisfaludy
Telefon z I[,-580/

u.

7-11.

0perett iisszerjltitiis

Szerepl6k: Fekete GtzL, Rdcz Tibor
Ara: 5.000.{t + utikiiltsdg
A szerelmi lira gyiingyszemei
Szerepl6k:Jdger Andrds, Szinovdl Gyula
Ara: J .000. {t + utlkijltsdg

Taliilkozris a Hevesi Sdndor Szinhdz miivdszeivel
Ara: 1.000 .1I /negegyezls szerint/

A

Helikon Tiincklub tdrsastiinc bemrta-

t6ja

/.Az egyrittes bSlnyitrist is vdllal./
Ara: 1.000 - 1.000.{t + utikdltsdg

/ negegyez6st6l fitgg6en/

HaranglSb Egyiittes /Zalaegerszeg/
4!., megegyezds szerint a programtdl
f Ligg6en

Gyermekeknek

aj6nljuk:

Kunkori 6s kandurvardzsLl -a Bajazzo
Bdbszinhriz l1addsa
Ara: 1.000.{t + utikijltsdg

"Jancsi boh6c a nevem', -a

Lorenzo
egyljttes ds Bogddn Mariann zen6s,viddm

iisszedllitdsa

Ara: 4.000.{t + utikdltsdg

Angol kezd6
junius 18 - julius 11.
heti 5x4 6ra, B;"00-12 .00
tanfolyam dija: 1.600.+t

0lasz

kezd6
ll - junius 29.
:

junius

heti

5x1 6ra, 9.00-12.00
tanfolyam dija: 2.300.+I
Aerobic

junius 18
augusztus

- julius 18. 6s
lB - szeptember 18.

tanfolyam

dija: 400.+t

heti Zxl dra

Tdrsastdnc

junius 11 - junius 22.

julius9-julius20.

6s

heti

5x3 6ra, 9.00-12.00
tanfclyam dija: 600.+t
Fogy6kurds klub
junius 12 - J hetente, L7.10-19.00

rdszv€teli

dij:

500.{t

GYER!4EKTANFOLYAMOK

Angol suLi /kezd6knek, inlenziv/
junius 1B - 10./naponta 9.00-L2.OO/
l0 rira, 1.200.+t/f.()
Angol suLi /koz6phalad6, intenziv /
julius 2 - IJ. /naponta 9.00-L2.00/
l0 dra, I.200.+I/f.6
Francia suli /kezd6knek, intenziv/
10 - augusztus 10.
/naponta 9.00-12.00/

julius

l0 6ra, I.200.+t/t6

suLi /kezd6knek, Lntenzl/
- 10. /naponta 9.00-L2.00/
clra, 1..200.+t/t6

Nernet

junius lB

l0
Francia kezd6

junius 11 - julius 6"
heti 5xl 6ra 17.00-20.00

tanfolyam

dija:

1.000.+t

Spanyol kezdS
junius 25 - lulius 11.
heti 5xJ dra, 17.00-20.00
tanfolyam dija: Z.JO}.+i

junius 18 - junius 29.
heti 5x1r dra 8.00-12.00

dija:

Sziimit:istechnikai tanfolyam /k1z6phaIado/
junius LI - 22. /naponta 9.00-L2.A0/
l0 6ra, 800.+t/t6

TABOROK

Ndmet kezd1

tanfolyam

suli /kijzdphalad6, intenziv/
julius 2 - LJ. /naponta 9.00-L2.00/
l0 6ra , L.200.+t/f.6
N6net

2.000.+t

Karate szaktdbor

junius II-Z3-ig

naponta 8.00-15.00
drj: 1.500.-Ft

rdszvdteli

2^

naponta: I.00-15.00

Kutyakik€pz6 tdbor
augusztus 6-17.
naponta 9.00-12.00 6rdig

Szinj6tsz6 szaktdbor

MOZGASKULTURA

naponta 8.00-16 .00 6rdlg
r6szvdteli dii: 2.000.-tt

9.00-L2.00 6rdig

N6pzenei szakt6bor
junius LL-23-Lg

rdszvdteli

dii:

r6szvdteli

1.100.{t

dij:

1.500.{t

SPECIALIS

A LATIN NYELVVEL
6-17. 9.00-12'00
augusztus
Id6pont:
I .000. -Ft
l<tilts6g:
rdszv6teli
ISMERKED€S

Jelentkezdsi hatdridS: junius 15"

Jelentkez6si hatdrid6: junius 5"
TANFOLYAMOK

€S TARTASJAVITAS _tiAtA_

rdszvdteli kiiltsdg: I .200. {t

Onisnereti €s szoc:-6lis drzdkenysdget
fejleszt6 tdbor /kozflptskolssoknak/
junius ?5-30. 9.00-15.00 6rdig
r6szv6teli

2.000"{t

Iok tanfolyama
A tanfolyam id6pontja: augusztus 6-L7 '

junius IL-23-ig

6s augusztus

dij:

5}IAISNOS 6S KiJ-

z6piskolSsoknak
matematika

Erdekl6dni lehet:
Megyei Mijvel6ddsi ds Ifjus Ui Kijzpont
Zalaegerszeg, KisfaIudY u. 7-Il.
Telefon: 14-580.

biol6gia

fizika

Egydni foglalkozdsi tervekkel.
Id6pont: augusztus 6-l-7. 9.00-12"00
Rdszvdteli kijltsdg: I .200. {t
A NEPFoISKOLAI

EGYESULET HIREI

e"

d a tisztujitdsra is sor kerijlt' A Zalai
meczy Kamill, kijrzeti otvos
emesapdti/

Az egyesijlet titkdra: Kiss Ferencnd /Talaegerszeg/
SarolElndks6gi tagok: Bird L6szLdn6, Buza Feren-, KovEcs Zoltdnnd, Bakn6 IIl6s

ta,

Gubinecz J6zsef.

TARSADAI-MI SZERVEZETEK ZALAEAN

t6rsadalmi szervezet /a pdrtok kivdtel6vel/
zerepelt a ceguiiOsigi-nvifvdntartdsban" Ezek megoszlSsa ietlegijk szerint:

ala negydben 1990. mdrcius l-6n

185
Sportegyesijlet
66
egYesijlet
ttjzolt6
0nk6ntes
40
Horgdszegyesljlet
JO
Vaddszegyesijlet
28
Telepi.jl6sv6d6 egYesijlet
26
Erdekvddelmi szervezet
7L
Bardti ktir egyeslilet
Lz
Szakmai szervezet

LL

4J9

A[atUardt

egYesiilet

Sportegyesiiletek
A
'b6rskijzs6gben

11

nagyobbik

fele

kiizsegekben miiktjdik,

tijbb mint

egyharmaduk

"

-2 k]I'teL6vel- a falvakban dolgoznak'
kijlsdgi'
A Horgdszegyesiiletek 6s a VadSszegyesiiletek kijzel fete

Az Unkdntes tiizolt6egysdgek

ijgydvel fogl'alkozni

.

-Ktizs6gre kiter3ed6
-ebb6I szdkhelYkiizsdgi

t9
L2

-Vdrosra kiterjedO
-ebb6t negyeszdkhelY

B

-Megy6re kiterjed6

1

Az Erdekvddelmi szervezetek kiiziil

3

lB szakszervezeL, 7 ifjus5gi

mozgalmi

szerv'

1

munkdstandcs.

szeg6dnek, szdmuk
egYesUletek a mdr mijkijd6 szervezetek tSmogat6jSul
2L. Ebb6l mijvelSddsi 5; SPort 13; EgYeb 2.
taISIhat6k. Tipusaik 6s szdmuk: SzerveA SzakmaL szetvezetek csak a v6rosokbantesttiretek
tasjait 6s nvusdijasait szerzetek sziivetsdge 2 ; EgY6b 4; i;;;;;;;;
vezt 6.
az EgEszs-dgvddelmi,szocialpolitikai 6s a Nemzetisdgi

A

Bariiti kiir

Az AllatUariit egyesiilet k,

Eyesi.iletek mind viirosokb n dolgoznak

'

A TermdszetvddS egyesiiletek kijzUl' 1 ktizsdgi '

ar6nya

i , ill.

kivdtel n lkijl-

I

rninden vonzdskbrzetben
egYesljlet 61.

ebb6l 18 megYei iellegij/

23

Lenti
Letenye

B

7

esijlethidnyos Zalaszentgr6t ds Lenti,
e.
tjzsdgek

4

vo-6ban,

a

az egyestjletttel ren-

delkez6 tdrskijzsdgek 82 %-dban.
A vdrosokban - t-etEnye kivdtelivel - a sportegyesijletek abszolut {*s ardnyszdrnban
egyardnt negel6zik a ttjbbi egyestjletet"
Jagasics Bdia
f 6el6adri
Zm.Tandcs VB" MiivelSddsi 6s Sportosztdly

A Zalai Egyesrl}-etek SzbuetsdE€ifll
egyes[lletek,
Az elmult esztend6 vdgdn h6rom egyesijlet kezdemdnyezte a z.ai'atjdtiehozdsdt"
szerv.ezet6nek
megyei
egyesijlettd vdldi i.anye[u fejl6cl6 kiiiiissdgek
A "Zalai Horizontu Gyermek- Es Ifjus6gi STabadid0s AIep 5}ta1 tdmogatott felhi^
vdsukra az akkor mdr megalakul-t egyesijle
sijletek sztjvets€gdnek rnegalakitdsdt szo
tdk ijssze az egervdri vdrkast€}yba, ahol
mondt5k a Zalai Egyesijletek Szcivetsdgd
lydt, negv6lasztott6k elnijkdt, titkdrdt,
Az elfogadott alapszabdly a szervezet
galmazta neg:
i. A Zalai Egyesijletek Sztjvetsdge /tovtib
delmi c6lokat szolgdl" EJ-ldt;a a kbzd
igazgatdsi, iogi, tdrsadalrni 6s poli
ijnkormdnyzati rendszer form615sdban,

szildrdulSsdban, a lehetOsdgei< szeri
2. Mdsrdszr6L a szervezet az ogyesijlete
gdltatdsokat nyujt. Tiimogatja, el5se
megl6v6k tartalmi fej16d6s6t.
3. A sztjvetsdg cdljai el6rdse €rdek6ben:
- v6lem6nyt nyiivdnit az egyesijleteket, a hel-yi tdrsa'Jalmat

6rint5

kdrddsek-

ben,

kdrcjdseket tdrgyald forunokon,
- r6szL vesz a tevdkenysdgi kiirdbe ii16
- a kdrddsekr6l javasla-tokat dolgoz- kr,
- felk6rdsre vdlialja egy-egy talegyesijleie i<Spvise1etdt mds drdekekkel szemben,
hazai 6s kiirftil-di
- kapcsolatokat alaki-t ki a kUliinbbz6 l-relyi €se orsziigr-'s'
egyhazal<kal' a
pdrtokkal,

tdrsadalrni, szakmai, dtlami szervezetekkei,
.az
termel6 egysfgekkel-, az tnt€znfnyekke1, a nyrlv51lss5g_rn6di5ivaI,
,
.
- szetvezi az eiyestjletktjzi eEyrjttrnijkciddst 6s a tapasztal.atcser6ket
tandcsadds,
tandcskozds,
kidlli.tds
'
t)Jru".
/pi.
- kijl-ijnbtj zO rcn"dezv6nyeket

eti

mijl<ijd6s oiszdgos 6s

helyi, liazai

ztalatait,
letek szdmdra, kiadvdnyokat jelentet

ds

meg'

- kitijntet6si, jutalmazdsi fornrdt teremt az egyesijleti gondolatot kimagasl6an
szolgdld szem6lyek vagy szervezetek elismerdsdre.
Zalai fgyes-letrX Srtiu6isdge az egyesiiletek sz6rrrdra els6sorban lelret6s6gel<et

A
kivdn biztositani, ez6tI
6lhet, de mindenki

alapszabdlydb
szdmdra kijtelez6en 6

Mdr alakulSsdt ktizvetlen kiivet6en lehet

fdrumon
2+

val6 rdszvdtelre, hogy ott

negye dvi kijltsdgvetds€vel 6s az I995_re
va1 kapcsolatosan.
egyijttmiikciddst alakitott ki a Zalai Fal_

gegyeslife{eiket felkdszits6k a vdl^asztd_

ijss6geknek.
et ndlktjl minden olyan

zalai egyesijletet
az emlitett cdlkitljz6sseI, kijzremijkciddst
-teisaSba
16si

n

.

,

tlakozds lehet6s6geir6l b6vebb informdMiStrahiSzi ZoIt dn

titktir.

Zalaegerszeg, Vdrosi Mijvel6d6si Kijzpont
telefon: I4_IZ0:
Sr:591i Lajos elnijk ,
Zalaegerszeg, Magyar Olajipari_ Muzeum
telefon: IJ_6i2.

es[i]etei:
alaegerszeg
t, Nagykanizsa.
k

adid6s Egyesljlete, Zalaegerszeg
Et, Zalaszentgrdt

let,

Nova

estjlet, Talaegerszeg
Et, Zalaegerszeg
laegerszeg
, Zalaegerszeg
Mih6Id

eslj]et

szdpit6 Egyestllet,
yestjlet, Mikl6sf a

Egervdr

€t, Zalaegerszeg-Csdcsbozsok
Zalaegerszeg
let,

s

Pusztaszentldsz16
Szijvetsdge ZaLa Meglyei Tagsztjvet-

.Zal-atdrnoki Faluvdd6 EgyesUlet, Zalatdrnok
Mozgi5ssdrLiltek..Zafa Me[yei Egyesij.lete, Zalaegerszeg
Zalaegerszegi Viirosv6d6' rgyeiliret, zataiji"i)"g

Srdgli Lajos

25

UNNEPI KONYVHET

r990

Juniusi programjai ZaIa
Junius
16.00

1.

megYdben

pdntek

Zalaegelszeg, Centrum t6r

IfiGNYITO

I.NNEPSEG

Kiisziintdt rnond:
TAKACS TIB0R, ir6
Kiizremtikiidi-k:
EHETUOHO0 EGYIJTTES

KiJnyvsdtrak

Irodalmi

-

Dedik6I:
TAKACS TrB0R,
11.00

l0

14.

drusitds

-

dedikdltis

mUsor

ir6

Letenye, Mlivel6d€si
FODOR ANDRAS, Ki'It6

Hdtz

Zalaegerszeg;, Jdzsef
TrBOR, ir5

6s Kiinyvtdr

Attila

VSrosi Kijnyvtdr

- M6ra Kiinyvklub

TAKACS

15.00

17

.00

Zalaegerszeg, Dedk Ferenc Megyei Kiinyvt6r
Gye rmekkijnyvtSra / I'IMIK/
II. Rdk6czi Ferenc olvas6napl6 p{ilydzaI'
Unnepdlyes eredm6nyhirdetds
Szepetnek,- Pince_ KIub
CHOLI DAROCZI J6ZSEF, KiiItd

19.00

Egeqvdr, Kiizs6gi KiinYvtdr
TMACS TIB0R, ir6

18.00

Keszthely, Gyermekktjnyvtiir
JAI{OSY ISTVAII, Kiilt6

18.00

Lenti, Vdrosi Kiinyvtdr el6tti
MECNY1T6 IJHUTPSEE

park

Lenti Atlami Zeneiskola fuv6szenekara
Vez6nyel: R0Vd ANDRAS
KiJnyvvdsdr az uicai -kiJnyvsdtorndl

KtizremUkiidik: a

Dedikdl:

19

.00

F0D0R ANDRAS,

Lenti, Vdrosi
FODOR,ANDRAS,

19.00

Junius
11.

l0

15.00

L6

kiilt6

Kijnyvtdr

K6Ii6

I'laovkanizsa. Vdrosi Kiinvvtdr

cHblr DARdc2r ffzser, kiilto

4. h6tf6

Nova, Kiizs6gi t(iinyvtdr
Zends irodaLmi mesemiisor
El.6ad6: Jods rsrvAN /gitfton/

Csijmtjddr, Kiizs6gi l(tinyvt6r
Zends. irodalmi mesemlisor
El6add: JOtlS ISTVAN /gtt6ron/

18;00 Zaraszentgrdt., Miivel6ddsi Ktizpont Irodalmi est - hangszerbemutatdval

krubterem

Kiizremijkcidik: a CIRIXA EGYUTTES
/A Mijvel6d6si Kdzpont 6s a V6rosi Kcinyvtdr kiizds rendezvflnye/

Junius

11.00

5.

kedd

!g!aeOe191gg, Jdzsef

FARKAS BERTALAN,

15.00 Zalacsiiny, KijzsEgi
KISS OrnEs,

AttiIa

iirhaj6s

kdlt6

Vdrosi Ktinyvt6r.

Kdnyvtdr

18.00 Keszthely,
GORGEY

Gyermekktjnyvtdr
eAaon, iro

18.00 Zalaszentgrtit, Vdrosi
KISS DENEs, KtITt6

20

.00

Za.laapdti

KiJnyvtrir

, Mi.ivel6d6si Hdz
ir6

GORGEY GAB0R,

Junius

19.00

5.

szerda
Letenye

, HTK

Kijnyvr6l kiJnyvdrt
Junius

Y

,",

.

-

irodalmi vet6ll<ed6

7. csiitiirtiik

11.00 Zalaszentgr6t,

Gyermekkijnyvtdr
"Rdkdczi "-p6I V6zAt
Kirillitris 6s eredmdnyhirdetds

17.00 !:Iqlyq,
LORINCZ

t'4tjvel6d6st H6z 6s Kdnyvtrir
L.LASZL6, iT6

19.30 Zalalijv6, MUveI6d6si H6z
-- 6s Kijnyvtdr
L0RrNcz [.Mszt_0, ir6

L9.30 Za-lakomdr, Kijzsdgi Kiinyvtdr
JTXAI ANNA, ir6
Junius

10.00

8.

pdntek
_Zalaegerszeg, Simon

Istvdn Ktinyveshdz
Dedik6l ds olvasdival tali5lkozik
L0RTNCZ t-.t_Aszt_6,

iro

15.00 .Z*g:qi.=zeg, petlfi Laktanya Kdnyvtdra
LORINCZ t.Lnszt6, iro
18.00 lglg:.qg.:zeg, _Dedk Ferenc Mesyei Kbnllvtrir
LORINCZ L.LASZLO,

irri

Junius 12. kedd
18.00 Nagy{anizsa, Vdrosi Kiinyvtdr
czAKd eAeon,

iro

20.00 Zalaszentbaldzs, Mrivel6d6st Hdz
cZAKd G{80R,

irrj

L7

.

ORSZAGOS AI.IK KO}.FERENCIA ZALAEGERSZEGEN

MNE Altalilnos Mijvel6ddsi Kiizpontok Szakmai Szervezete, a MUvel6ddsi Minisztdrium, az 0rszdgos Pedag6giai Intdzet, az 0rszdgos Kijzmijvel6ddsi Kijzpont,a Kiinyvtdrtudomdnyi 6s M6dszertani Intdzet Kijzpontja, a Magyar N6prnLivel5k Egyestllete 6s

Az

a

vaI

Magyar EpitSniJvdszek Szijvetsdge Nevel6si Ldtesitmdnyek Bizottsriga tdmogatdsS-

1990. junius I9-20-2L-6n, Zalaegelszegen

rendezi reg az AltalSnos MijvelSddsi Ktizpontok IV. 0rszdgos KonferencirSjdt,
tartja neeg rendes dvi kcizgyijl6s6t.

ds

A konferencia c61ja, hogy negfogalmazza az nm<-t helydt,' szerep6t 6s feladatait
korunk tdrsadalrni, gazdasdgi, politikai ds mijvel6d6si folyamataiban,6s negvitassa az ezekkel bsszefljggri szakmai kdr.ddseket.
Tdrna: Egy6n

Szekcir5k:

-

krizijssdg

-

intdzmdny.

l. Rz Atqf a helyi tdrsadalomban -dr.Trencsdnyi t-6szl-.6 vezett
2. A szerndlyisig szerepe a helyi tdrsadalomban -dr.Eszik ZoItdn
J . Az /lMl(-szakember, mint drtelmisdgi -Kovdcs Ldszl6
4. Fenntartds - mUkijdtetds -KrizsSn Mihdly

A Konferencia anyagdt kiadvSnyban megjelentett az

Ml,lIK.

A

kiizgyiilds cdlja, hogy ringvitassa az AMK-szakemberek szakmai drdekvddelmi feldijntsiin abban a k6rddsben, hogy toviibbra is szakmai szervezetkdnt,
vagy tindll6 egyesiiletkdnt kdpviselje-e az drdekeket.

adatait, 6s

KAPOCS

A ZaIa negyei egyesijletel< 6s mijvel6d6si otthonok trijdkoztatdja
Szerkeszti a szerlceszt6bizottsiig
Tdmogatja az MI"IIK, a ZaIai Horizon'b, a N6pf6iskolai Egyesijlet
Kiadja a Megyei Mijvel6ddsi 6s IfjusiSgi Klizpont
FeIeI6s kiad6: BorosSn Gyula igazgat6

L8

