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A ai Egtesiiletek Sz6vets6g6nek vilasztmaaya ugr
hat zott, hogr - a.mennyiben a zaJai alapfw;inyok rgeDylatot tesz az 6sz folyam6n t!6sez6 kozgnil€stik ezt - j

AlaPftv6nYi archfvum

a Szilvets6g szolg6ltat6, koordin6l6 6s 6rCekv6dclrni igvdkenp€gdt a Zat6ban m0kddd alapftr6nyokra Is terJsssze ki, s ennek al iin v6ltoztassa meg alapszabiiy6t €s

nek

A v6tasztmriay abb6l a m ondolasb6l kezdem6nyezi
szektor az 6rdekltid&

homlokter

keriilt, illemi istfzksFlgyelem!

a differeuciiiltalansigb6l adod6aa meltatl3nul neheziti az

olyan kiiz€pszintfi szervezetiik, amely kdpviseln€ €rde-

rjtlk tehft azokat az alapftvdnyokat, akik/ameszilks€gesneklortidkamegyeiszewezetlefiejtitt€t
vagy szignpas$zdlnak a gondolattal, u tiMig hf toldaldn
tr6vCl *$tatkozat kitdltdsdvel ds clmiinkre val6 miha
rabbt eljuttatSsdval (Zalai Egyestiletek Sz6ve e, 8900

I

b,6lymegalko

ban.
stb.

Tel.: 155-5333112.

*Fel

Ston"

a

DtiE ci-

-7977.
A borftdkra

16

kell irni: Telfedezd 0t at"

pityizal.

2. oldal

Zala, Vas

6s

Sornogy megye iinkormdnyzati

kdpviseldinek, ndpfdiskola-szervezdinek tan6cskoz6sa

t992.dprilis '!,5-6nZ,alaegerszegen rendezte meg a Za-

(D\ID
t

6s n6P

regionitis tan6cskoz6st. A r6sztvev<i mintegy 50 dnkormiikdd6sdnek

I

bb elveit rdgziti. Ez

aziifisfoglalis meg-

ko

6t.

r6szvev6i nev6ben tisztelettel kiiszbn-

tdm Sz. T6th J6nost, a Magrar N6pf6iskolai T6rsas6g

Sz.

adjuk kdzre.

9,15

T6th J6nos:

Az 0nkorm6nyzatok 6va

ndpfdiskolfk egyiittm{ik0d€-

sdnek lehetdsdgei

A tandcs kozes programia
9,00 -

ti

Tisztelettel kdsziintdm a megjelentekel, a t6gi ismer6-

sztint6s

etn
a
Sz"T6th J6nos

fdti

,

Duuintfi fltal6ban

ivfagyar N6pfciiskolai T6rsasig

viszonya
Jakob Horn iga4at6, DV-/ Budapesti lroddja
1 1 .00- i i,20 Sziinet
sz6l6sok
1120-12,30 K6rd6sek,
12,30-13,00 Eb6d
1 3,00-1 4,00 Munkatigv, 6tk6pz6s, n6pfciiskol6k
brus vezet6, Zala Megyei Munkatigri Hivatat
14,00-15,00 A civil tdrsadalom, a n6pftiiskol6k az 6nkor-

6s ezea beliil Zala

.A
szirmliJ,ta,

n6pf,

Yre soldEle

ma&varezat lehets6ges. A-kkor, a paralizil6d6 milt rendst.i6.o, a ::istelepiil6s€s ellehetetlentiles kdzepette a kitci-

ho

Kiss

minyzatokr6rt

Dr.esefl6 Ferenc,

az

MTA P6csi Region6lis Kutatdsok

lnt6zete igazgat6ja
i5"00-16,30 N6pf6iskol6k a t€rs en
- N€pf6iskol6k 6s a TIT (Felh6zi

Gy6

inek felkutat-isdt

,7-ala)

&

6Wl6s6t, de e tiirt6netis6g talfu tflse-

- Kisvirosi n6pfciiskola @6rn6k J6zsef, Letenye)
- AAa"O (l{eisz P6ter)

Dr. Selmeczy Kamill, tZalai fltdpfdiskolai Egyesiigeket" Kbsz<inttij 6ben elmondta:

Megy6ukben a n6pfciiskolai mozgalom kor6n, mfs az

nak, ill. a regiondlisan miikddd n6pfdiskolai

cen

oknak.

sfga a tdrt6neti tudatnak az er6sit6s.
a mai idcis an m6r nem 6ltethet6
, mert szem
a

tetlenek voltak azoka

mrnt

3.oicd

OCS

zett.

ma is hasonl6k

akir a Tudom6nyos Ismeretterjesztci T6rsu-

tekt6l, h
et

kikiiszd ni akar6, a t6rsadalmi bizalmat

6s 6ntudatot' a

4.ol

o
1986-89 kdzotti

idtis

matoztattak.

hatalmas ill6zi6kkal egyiittj6r6 re--

jel
belemenn

rigr hiszem'
ismertek azok

e

vagr Politikai

ne

szabban

azhry

a kdziiss6gi'

kenys6gek egYikek6n

f6iskol6kat hozzunk l6tre

rk6z
megertis6dik u6rdek6*6nyesit6s
amellYel szemben egY
6s az 6nkorminYzatok
e lenne sziiks6ges. F6gondolok hogY az 6n-

t
s

6nkormdnfza
politizal6st es
Ma ennek Sem az

fO,

6ban vag;r

ett

6szt
m6s

sitani k6pes programok megvai6sitis6ra keriiljiin sor'
e n6pfOist<otai mozgaiom rendszervilt6s ut6ni korm6nyprogramm6 vil6sa egr
szak-

orsz6gos

berek, meghat4rozott

infr

6s'

i6l

t

j
Pr

sadalmi de-

fllam k
nak az
az emberekkel val
csolatteremt6s. Az
hisz? Nos akkor,

anikor

az 6

b6zisa sok tekintetben ves

kor a magYar gazdas.igban'
szoci6lpolitikibar 6s kiiliinfi
rendkiviil kicsrny a moz86st6r 6s
fUarert nagyon komoly arat kell fizetni, akkor t
g6s eset6ben is -

heloek benniinket, hanem azegtrklegnaryobb gond ennek
beri 6s l6lektani oldala. Arr6l a pesszimizmusr6l besz6lek" amit a nemzetkdzi kdzv6lem6nykutat-4sok is meger6sitenek Magrarorsz6ggal kapcsolatban..Annak a lelkiegr elvisel6l van

az

sz6,
elvisel6s6t

t
t

helyzetel,ami

az atomizfilt
6k6viv6lhat

ettekiothe-

an t6rsadalmi

tart6s,

szellcm h

zet

k6-

a szeg6ny#gben is negcirzi a

kiszimithat6s6g 6s a tfl6l6s biztons6git

nyfjtja.

ala-

litikai hivatalos int6m6
k6z6tti civil tirsadalmi

megaz dnkormrinyzatok tekintet6ben a helyi tdrsadalom

t?;t[a;ii]ffi

v

en nem val6sult meg a mai napig, egy6ltal6" el sem

o

5. oldal

s6gi, tSrsadalmi, politikai elSrehalad6s, fejl6d6s sem.
A mozgalom fejl6d6s6ben az
i segits6g is jeientcis
pet j6tszott az elmflt 6vekben. A valamikor a 80-as
6vek kiizet'n, Soros-p6ly6zatb6l nyert500.000 Ft-tal indu-

all

sz
16

pi

vel,

tal

oz6inak megszewezfls6vel, hiszen Magyarorsal-

zati ig6ry 6s lehet6s6g 1990-ben 3-4 milli6ra emel-

pilyivatikiirisan 1991- m6r tdbb
mint 150 n6pf6iskolai p6ny6Lzatb6l120 nyerhetett 6ss en

relcid6si c6lfeladatok

dicsds€ghez, a boldoguldshoz, de mindenesetre jelentcis

Iemdny, ami bizonyitja a

tanfoly i keretek kdziitt

s

fej-

zajl6

u€pfciiskolai mozgalom l6tjogosults6g6t,
a sarkall, hogy
bl6pjiink azon a kiizddt6ren, amely az int6zn6nyesit6st jelentheti.
6gen a Kossuth Klubban a N6met N6pf6iskolai
Szdvetsqg Budapesti Irod6j6val kdz6sen az iskol6n kiviiti

t

kiiliek k6pz6s6vel 6s az 6tk6pz6ssel? A n6pfdiskol6knak
nem f6 feladatuk mondjuk a szakilpzls. Semmik6ppen

ryorsabban k6pesek eg;r

kistiji

kdrzetben a legfontosalrb

N

eur6pai taDasz-

talatair6l rcndeztiink konferencid t, arnelyre m eghivtuk a
parlamenti k6pviselciket, igdretiiket is birtuk. Sajnos vajmi
kev6s 6rdekkit6s

muta

6mak, bardtomnak azzoJ

A kdzmiiveldd6s

zott a k6pvisel6k oldal6n.

tcik. Ugyanigy a n6pfdiskoli4k nem v6llalhatjrik 6t a sz
kilpzds 6s az iltk€pq€s nagy terhet jelentd 6llami feladatit,
de mint jelentds t6rsadalmi probi6miival a szeg6nyek, a t6.rnt
sadalmilag elesettek, a hitr6nyos helyzettiek
6s szellemi mozgalmak6nt szembe n6zniiik a fclsorolt

iskolij

avllem€oy l, hogyg€fiilgko-.
is?sqKostryzrlgb

P

6s a n6pfdiskola igen sokszektorf tev6kenys6g m6s orsz4gokban is. Tehdt a pluraliaus jegy6ben

nincs szerept6veszt6s, mint ma Magyarorsz6gon. Mindeniitt az dnkorm6nyzatok azok a p6rtpolitik6t6l mentes

nek a "kdzdss6gi

6ssz 6s" alapjdn tiirt6n6,

zelni tudn6k. A n6pf<5iskolai tanfolyamok

ndr

eddig is

pdrtpolitikai

ja m6giscsak a kiiz6letform6l6, kdzdss6gi

6lla

lg6rt

6s

6 6rdekl6d6si kdr6be.'

tatlanni

6s sz6lesk6riiv6 teszi ezt a tev6keny's6get. Val6

k6zdss6g szervez6d6s6vel, az egyesiiletek 6s tdrsasdgok

gondoz6h6l6zat tiirsadatmi f ton t<irt6n6 t6mogat6s6val.

definici6kba szoritani a n6pfdis kol6t akir a nemzetki5zi
helyzetben, a jelenlegi
kdztiss6gis6g 6s ig6ny 6rv6nyesft6se. Milyen nemzetkdzi
modellt k6vessiink? Nagyon rdviden
azva: zalai
modellt k6vessiink, meg B6cs-Kiskun
ei, meg s6rospa-

m
m

6nkorm6

tok 6s a helyi t6rsa-

it6st hoztrat.

taki modellt. Nyilvdnval6, hogr
ddn modellkjl annyi 6rv6nyss 6s nnnyi kell, amennyit ab

peg kell tanulnunk, mint

hiszem azonban, hogl erre v6rnunk kellene. Az int6zn6-

6.otdal
OCS

Jakob ltrorn:

A n6pf6iskola,
tartottuk fontosnak az Onk

ajinlls

az

6llam

6s az

dnkormfnyzatok

viszonYa

kiad6s6t 6s a haso

telekszewez6s6.t.

azl akat

titk6ra,
sanak a
Nem azt
ben meghat6rozott dsszeget a n6pfciiskol6kra'
munkat6rsa
esf
f
6
aU
.azzasak
srjsorban mondani, hanem i
az int6zm6nyesefelisrne-rds6bdl horyan lchet elcibbre \6prrt

tatirs

al jdv6k itt iissze' €s
sakra is szert tehetek' A h
lenne: szivesen jiittem Zala

s
m6sodik haz

B6cska, ott
e teteni is valamilyen reguldban' Az 6nkormanyzatoknak
mozn6pf6iskolai
A
kintetben szaUad leh-t6s6geik vannak

ttem 6s tize
sztria, S
orsz6gra, 6s most

itt dolgoz-

hatok.

A rendezcik megk6rtek

a

m.
mzeti,
N6me

let

s6t segit6 n6Pf6iskoiak kiala

6s

g

N

etotszigkiSziitti kt'il6n

ehhez a hasznos, a maga ern6pfciiskodekkiir6t is 6rint6 6s a roaga 6rdekeit is szolg6l6

mi

N6metors

lu

lgavlrrvP&vv

an a kaPcso
a szbve
nyi szinttel 6s
amil $
a
nliTmnsa-z
^-^1,

N6

v

mai napi megbesz6l6sh ez' lanilcskozilsen!

Dr.SelmeczY Kamill:
Tisztelt HdlgYeim 6s Uraim!

tSITEK.
.

l(oze nrn
sorrendnek semmi kiize
i6?-ndneti

kal a csoPortosul6sokkal kezd

Jakob Horn urat, akit szeret
At6tt ; n6pfdiskol6k, az iinkorm zatok 6s az illam.kapmeg$mesnak iger-

/
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7. oldal

gesen, 6s m6sodsorban minden olyan szervezetet, amely

feladatdnak tekinti a felndttoktatd/st, -kepz&t, tovib
z6st.

testins egh6n a protesl4ns vall6sriakhoz. A szakszervezet
szint6n a saj6t ta&iaihoz, a politikai pirt a pfut t6nyleges
vagy potenci6lis tagjaihoz

A n6pfdiskol6k t"imogat6Mban is kiil6ntxiz6 formirkval6sulnak meg. Az 1200 n6pf6iskol,6nak 6000 filiril6ja van,
beleertve a volt NDK teriilet6n l6v6ket is. Ezeket mind az
6nkorm,inyzatok intem6nyeinek lehet neveai. An

- legyen az
b6rmely rtxzln azorsztrrynak - mar qgrl-alle4qi,!4ggm civit
Region6lis szinten ezek koordindljrik, segitik
6s feliigyelik a helyi n6pfdiskot6k dzalmai
kenys6g6t. A
tlirs-!e!qtsfegtgn-qll9_e4l-v--e.-499&_i..9?_o_v."ets.g_&l

a

g3tnleqryq1g{Lpgg3f e4@!ggtilst.l,t!e_r!_e_zz9_tq_n9p.f d:
qlelg'6_!tlep_g6sl.

A

k646t1. - qgyfontos 6!ami fe-ladalgt:
feln6ttk6pzes 6s a tov6bbk6pz6s a mo-

dern oktat6siigynek nagyon fontos oszlopa. A N6metorsz6gbaa megl6vd 1200 n6pf6iskola (bele 6rtve a volt NDK
ter0let6n l6vci n6pf6iskolikat is) kb. 60 Vo-Mn az 6nkorm6nyzatok tulajdon"eban van, ill. az 6nkorminyat finansziroza a tev6kenys6gtket. Olyan 6rtelemben, min! ffagyarorsz4gon a demokratikus viltozisok ut6n: ho&y a mfivel6d6si h6" a v6ros tulajdondban van. De m6g a f6nnmarad6 40Vo-ban is az dnkorminyzatddnt6si joggal rendelkezik
fdl6tttik. Term6szeteseu az 6llami 6s a szal<szewezeti int6zm6nyek is kapnak illami t6mogat6st. Hogy milyen krit6riumok alapj6n, azt

k6p tehit tartom

&

ak6pz&6rt nem csak a helyi 6nkorm6nyzatok 6s az 6t-

in_!99

csircsszervezete - itt dolgozom$n is -, amely ugyancsak t6rsadalmi 6s nem 6lla-i szervezet. A tartom6nyi sz6vet ek
uryanigy kapnak dllami t6mogatlst, mint az orsz6gos szrivets6g. E szdvets6gek felm6rik a helyi n6pfciiskol6k 6rdekeit

ra is elismerj6k a n6pfdiskolik k6pzdspolitikai jelentcis6g6t,
lehetcis6get ad6 ryarapod6 timogat6sban r6szesiiljenek.

vab6tyozisnak

gyon sok kapcsolata van Magyarorsz6ggal.
hajl6kony,

rug

as,

Itt

A

s6gosan kdnnyii meggy6zni. Ez6rt att6l sem retteniink
a katolikus, az evang6likus, a szalczeryezeti

felndt

z1s

nyujtunf be kdvetel6seket a parlamenthez, a korm oz.

A
z6 szab6lyoz6s. Most a tdrv6nyi
vegletes esetorc utalok.

t

16 tartom6nyi szdvets6gnek van egy orszigos szintii

k6zdsen k6pviselt kdvetel6snek term6szetesen eg6szcn

ket

rend

Ok pedig tiibben vannak, mint a Bundesligdban szerepld

I
nyitott td,rv6ny vonatkozik a felndtt-

zetre stb. A kdvetkezri krit6riumok megl6t6t teli meg: a
saj6t tags6gukt6l fiiggci, azokat szolg6l6 sze zeteknek is
fel kell kindlniuk programjaikat mind ek nem csupiin
zetnek eg6sz Bajorors a kiterjedd

h

keznie. Tehit nem egyes

k, hanem int6m6ny-

int6m

ra. Azflrt "lal6n", mert a feln6ttk6pz6s egyetlen an
6ll az oktat^4siigy 616n. Szimokban kifejeare: 1990

6l6zattal kell rendel:

rendszerek tdmogat6s.4r6l van sz6. A programnak nem csak
tagsigi 6rdeket kell szolgi4lnia, hanem 6ltal6nos mrivelcirl6si
6rdeket. Ezen feliil a tdbbi
m6r kisebb jelent6s6gii. Ilyen felt6telekkel finatsziroua az 6llerr' a szeruezet
programjdnakegr r6sz6t. Ezutdn sem pedag6giai 6s semmilyen mr4s szempontb6l nincs joga beavatkoznia a miik6d6s-

krit6ri

be.

dunlq hory egr6ltal,6n milyen

kol6k

felt6telek

tt kell vagr le-

d6si

JgrY--e8-sg-

lg.!q$Uf,S.

Westfdli6ban, Ilessenben m6sfaj ta t6rv6nyi szabirlyozls
tl6rv6ny, hogy 35 ezer lakos fdliitt k6teles az
hozni. Az6rt, ho{ly
az enn6l kevesebb
t oehozzdkseh6z
vag hitrinyos helyzetbe - mert ez diszkrimin6ci6 lenne -,
felkin6lja a torv6ny, hogy t6bb tetepiil6s tirsulisban hozzon l6tre n6pf6iskolit. E tArsulisok ug/anazt a t,6mogat4st

tanfolyamr6l tanfolyamra v6ltozik, n6 iskol6nk6nt 6s
tartomiinyonk6nt is kiil6nb6z6. A lakoss6g bizon csoportjainaknemkell fizetniiikr6szv6tclikdl et, ezekpl. a
munkan6lkiiliek, akik szimira a k6pz6seket a inunka
hivatalok finanszirozz6k. Ennek hi6ny6ban is fogadnak
munkan6lkiilieket, ha bizonyitani tudj6k, hogr val6ban
munkan6lkiiliek, s igy szoci6lisan h6trdnyos helyzetben

megkaphatj6k mint a nary t6leksz4mri vdrosok
E k6t veglet k6z6tt m6g rengeteg vari6ci6 61. Az mindegyikben k6ziis, hogr a n6pf6iskolikal timogatj6k els6dle-

vannak

van. Ott pl. elciirja

iinkormdnyza
I

Meg nagron sokat lehetne besz6lni a n6met n6pf6iskol6n6met felo6ttkepz6srcil, de ennek a rendean6nynek

161 6s a

8. oldal

o

a

et6ben nincs tehet6s6g erre' A mai

i

6-s

az ezt k6vetd re-

Dr.SelmeczY

Kamill:

f'Hrii';

n6pf6iskola hely6t a felncittk6pz6sben' Megkis6reljiik az
tokat meggrcizni
a t6ren a jdvcit
be tetdsek. Nllghozzit olyan emberekbe' akik jelenleg neh6zhelyzetben vannak 6s pr6b6lnak orient4l6dni, iranyt
keresni 6ltal6ban politikailag is, gyakorlatilag pedig a mun-

m

6z6s1re, hogy sziiks6ges tenni a feln6ttkdpz8s6rt, a

mert a n6met kormanyt6l arra kaptunk volna p6nzt, h

;
tdreksztink egy magyar rendszer kifejleszt6s6re, amely,tes ,fu az osszes polg6r 6r dekeit is. Epkintetbe veszi az

arzegy sajdtos rendszer. Egy olyan rendszer, arnelynek van

demokratikus legitim6ci6 ja. Amely elscisorban a magyar
viszonyokra figyel 6s nem azoknak az lrdekeit szolg6lja'

m
sig - a polgfroknak szolg6l. Ebben szeretn6nk

On

tosan.

szeretn6nk most megadni a lehet6s6-

ek se-

giteni.
Tiirel:v6seinket korminyaink is elfogadjak. Febr. 6-6n

kod6sa

a is szolg6lt, hogy megpecs6teltidjiin egy egyezas6g 6s a N6met Szdvets6gi Kdztiu<it6st februf r 6-6,gal6L is irta Antall
J6zsef miniszterelncik 6s Helmuth Kohl sziivets6gi kancelennyien btszk6k tehettink arra, hogy a n6pf6is16r.

Val

kolai egyiittmrikiid6s bekeriilt ebbe az egyezm6nybe,

SZOKB
Jakob Horn:

Arr6l szeretn6nk 6n6ket, polgarmestereket

m

i,

ben a N6met N6pf6iskolai Szdvets6g 6s magyar part-

nerint6an6nyei

egyiittmiikod t egy paragrafus kiildn tar-

K6t magyar partueriink van: a Magyar N6pf<iiskolai

Tirsa

6s a Tudom6nyos Ismeretterjeszt6 T6rsulat eg6sz

6116 feladatokat csak mi h6rman
nem tudjuk megval6sitani. M6s kapacit6sokat, ercjket is be
. P6ldak6st emliten6m a mrivelcid6si kdzpontokell
zerii. A maryarorkat 6s hisakat. Tudom, hogy

h6l6zatival. Az el6ttiink

vonn

6n

nem

ek p6nziigyi segits6get is adni 6s a

N6net N6pfdiskotiirt6nelem folyam6n a paraszti t6rsadalom

n

fontos

9"

KAPOCS

elmflt 6vekben sok bentlak6sos n6pfciiskol6nak komoly
probl6m6i voltak. A bentlakisos ta lyam nagron sokba

*ida]

zadi t<jrt6net6vel foglalkozik. Bizonyos sebek 6s mentalit-4s

keriil, erds infrastrukturdt kovetel (6piilet, szem6lyzet stb.),
eg6sz 6ven 6t tizemehie kell, akilr vannak tanfolyamok,
a nincsenek Egne nehezebben engedi meg a mi mai vil6gunk, hogy 8 vagy 10 napig valaki egy tanfolya"mon ver6sa. Ott c6lszeni a tanfoll'amot megszervemi, ahol a
potenciSlis r6sztvevcjk laknak, 6lnek. A lako g egy igen
nyesen megilkis r6sze hajland6 csak arra, hogy az 6t t
let6 szabads6git tanutdsra forditsa. Eur6pa kiil6nb6zci 16-

kon rdsz&enni" A bentlak6sos n6pfciiskola egyre kev6sb6
feiel meg a modern kor kdvetelm6nyeinek. Persze eg

tAs6t celo

l6m6jfval. Mik6nt napjainkban a Magyar N6pf6iskolai
T6rsas6g is tagszewezetek sziivetsflgbvl kivin 6tala i,
t,

vezetek, mint pi.az egyhiz vagy a

szaksz

zet, elcinyben

r6szesitik a bentlak6sos form6t. Ezzel azeszk6zzel "i6l
e tt lehet tartani anyijat". Es persze pedag6giai okok is

koa-cj6tszanak ebbcn.

Ma azt mondjiik, kev6s 6rtelmis6gi van a falvakban. A

lE

Megyei Kdzgyiil6s 2,5 milli6 Ft-tal t ogatta az alapitv6nyt. Szolnokon a Gy6rffy Istv6n N6pfriiskolai Alapit-

kdrd6s csak az, hogyan 6rtelmezziik az 6rtelmis6g tbgalm6t.

A feh6ttkepz6s n6pk6pz6s. @6r tudom, hogy itt Magyarorszagon ideol6giai okob6l nem igazin kedvelik a"n6p" sz6t.)
Ennek ellen6re a felncittk6pzils a sz6 szoros 6rtelm€ben

scl szabdlyzatokkal a rninimilisan sziiks6ges p6nz elcite-

n6pk|pz6s, amelyben nem csak 6rtelmis6giekre van sztikfivelcikre, motivdl6kra, akik adott esetbeu
s6g, hauem

ci6: a haszn6l6

n6

sz

t<iudijak

l6tesites
k

k<iz6s alapit6ssal,

kiildnb<izdbl-

lem6ny legitim6ci6ja.Ez az drdeklci-

eziik6nt l6pnek fel, s
dem6nyezik a szewezddilst vagy
mit is
azt6n majd m6,r iinmaga a csoport defiui6lja,

h

l5sitani.

mellett a legfontosabb a sajdt szellemi nyitotts6gunk
Sz.

6s

Tdth.I6nos:
Dr.

mai magyar politikai kultrir6nak

nena

kell irj

Selmeczy rnill:

kdvetelm6-

nyek szerint szeNez ie, fejl6dnie. M6gis: az a magatartis, ami ma Magyarorsz6gon kial lt a feln6tt t6rsadalomban, amely a passziv visszahdz6d6s, vagy a csdmdr,

me

6zdd6sem szerint. S
legmagasabb politikai kultrira a
egy na&von komoly n6pi b6lcsess6gen alapszik, tudniillik

dalmi r6sar6tel. A

rds

k6zdss6gem sorsdnak a
az

elmilt

6v-ekben rigy,

ah

an. Ez ahazafisig-

csoddlkomak azon, hogy milyen kevesen vesznek r6szt a
politik6ban. Ez elstjsorban a v6laszt6sokon val6 alacsony

kellene.

kial

6rdok prirtoktatisi kdzpontokra 6s I

6nszi

anyikra, akkor kel-

yoz6 dletstrat6gi6j6b6l telik+ arra,
dorszlgban bes6t6ljou valaki
h6rom h6napra vagy k6t 6vre egy u6pfciiskolai kurzusra,
amely mondjuk a d6l-n6metorszigi klasszikus zene L9. szAhogy mint D6ui6ban

vagy

kezilkbe e ilyen

Jakob Horn:

tel lehetds6ge a saj6t sorsom 6s a

befolyisoli

megit6l6s6beu. Nemcsak abban, hogy vannak-e vagy lenn6nek+ el6gs6ges forr6sok a magrar kdlts6gvet6sben ilyen intdzm6nyek
tistra. Term6szetesen ha voltak timilli-

6letm6dj6b6l,

sz6nd6k, hogy saj6t sorsuk int6zds6t

t6nylegesen belesz6lhat annak alakul6s6ba. A dem atiiselet, reprezentilci6 a vilasztisok

kus

rendszerben

gyarorszdg mai helyzet6ben. Az 1990-es v6lasztdsokon
megv6lasztott politikusok mind szent eskiit tettek arra,
6rok t<ibbhogy a jdvciben jobb lesz a sorsunk. De ha a

tr0"oldat
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s6g6uek azt kell megdllapitania, hogy cz nem igy van, akkor
az iut tz esztikbe, hogy hazudtak nekit<. Mert nem az a 3 Ya
vilasztotta meg tobbs6gi szavazdssal a politikusokat'
nek val6ban jobb lett a sorsa. Ha a lakossig 30 Vo-6nak
olyan jiivedelembcjl kell 6lnie, ami az abszolft szeg6nys6gi

Sz. T6€h

Jfnos;

A rendszervilt6s eltitti idciszakban csom6 kdzdleti
funkci6t is f6lv6llalt a n6pf6iskola, egy kdz6leti felhajt6
er6t biztositott, nagyon fontos kiiz6ss6gi szerepet j6tszott'

hatir aiatt van -

eis6sorban nyugdijasok, muukan6lkiiiiek
se k6peznek ki -, akkor a
polit soknemcsod6lkozhatnak azon, hogy ezek az emberek azt mond.j[]<: nem igr k6pzeitiik a dolgot.
6s

fiatalok, akiket m6g szakmdra

me

csolatban k6t dolgot fogalmazn6k meg:
glgulvuJr
ts vezt m6g tal6n felelcis er<ik
Rvlrwuv!
kellene,
urulcl
elemezni
A mriltat

- n

seur vallott6k be

mag

akigaziln-

- Minden szervezet 6let6ben term6szetes

hogy az dnkorm6nyzatok miudent meg tudnak val6sitani.
De hogy legal6bb megklrdezz6k ciket, M D,agyoD' fontosMert ebbdl aztl6ti6tk, hogy a vezetciket 6rdekli az ri probl6miijuk. A mi esetiinkben azt is a falugytil6sen kell megk6rdezni, hogy az emberek mit viirnak a helyi n6pf6iskoi6t6l.
Term6szetesen nagy vonalakban tudjuk, milyen v6laszokra
szimithatunk az eloregedett, elmaginyos()doit faivakban:

szociilis probl6m6k' feledt nem tanul6 ifjrisiggal szemben, fiatalok 6s
lossdg a sz
idcjsebbek viszonya. Ezeket mind el fogj6k mondani 6s errdl
rnir lehet vitatkozni. Ha ezt tessziik, akkor polgirkdzeli feln6ttk6pz6stink 6s n6pfciiskolink jdn l6tre.
A N6mct N6pfdiskolai Szdvets6g itt Magyarorszfgon
tirnogatja a felncittk6pzes mincien trjrekv6s€t. Elsijscrban
gazdas6gi bajok, eg6szs6giigyi

,6s

l6t|j6fu a

megvilltozott

h

zetnek megfeleld

fj

a

hangot.

Dr. Setrmeczy mill:
Felk6rem Jagasics B6l6t, a zalai civil
j6nak vezet6j6t ekiaddsa megtart6s6.ra.

sz

zetek irod6-

Jagasics Bdla:

A zalai

civil tdl'sadalom iroddja

Tisztelt Tanicskozasl
sorban az emberek trimogatisit jelenti. Nem csak Magl'a-rorszdgon ezzilk ezt a rnunk6i, hanem ruioden olyan <:rsz6got t6mogatunk, amelyetr< szeg6nyebbek N6metorsa4gnfl. Ez6rt is mondtam mfr t6bbsz-iir is, h a felntittk6pz6sben nem mindig p6nzle van sziiks6g. Nem csak a n6pfciiskolai mozgaknat t6mogatjuk anyagilag- hanem a TIT mijkdd6set is 6s nyitottak vagy'unk minden m6s szervezet fel6
is, arnelyek a polgdrok 6rdekeit tartjak szem el5tt, k6pviselik. N timogatjuk azoknak a szervezeteknek a tev6keny-

s6g6t,

elyek kereskedelmi szempontok szerint kalkuhl-

nak.

ny
az az id'6pont, amikor az

sadalom f6l6piil6se megkezdciddtt' Teh6t

itt

fij civil t6razokt6l az

Olyan orsz6gb6l jottem, ahol piacgazdasfg van, de szoci6lispiacgazdasilg.Ltetsq!t$p.-24-qt-,etpyab!k6p-4Qs1qe"ql
lyozottan el kell monclani a jelenlegi magyar viszonyok kozepette, mert sok olyan politikus 6s miniszt6riumi hivataluok van, k'azl az elvet k6pviseiik, hogy bizztrk 16 a feln6ttk6pz6st a szabad piacra, hiszen k6szek a polg6rok eg3r'
lyam6rt minden p6ozt megn6met vagy angol nyelvi t
Ha ez vrilik uralkonem
timogatjuk.
mi
Ezt
a*6zetel
adni.
d6r,6, ekkor nem szocidlis piacgazdasdg lesz, hanem csak
piacgazdas6g, rnert a piaci int6zm6nyck csak azokat a szektorokat keresik ki maguknak, amelyek rent6bilisak, profitot
hoznak.

El kell ismerni, hogy a k6pz€snek ez a teriilete 6ppen
olyan fontos, rnint az Altal6nos iskolai, az ipari tanul6i, a
gimniziumi vagy az egyetemi kflpzl* Sajnos Magyarorsz6gon vannak olyan tendenci6k, hogy ezeket a teriileteket is -

i.smeretterjesztd elciad6ssorozatok, m6gis megdiibbenve

gyon aktivan r6szt vett. V6giilis a
tuk meg, hogr ezek

m

iill-

ar6intot abban tal6l-

r6szlegesen - rcommercializalj6k.
qg6-.

Ahogy mondani

o

I

int6mrenyes keretet, f66ll6sokat teremtsen maga kiir6,
hiszen tudjuk, hogy mai napig az egyesiiletek nem garant6lt

dezr'6nyeit"

Fdlvetcidik" hogy a tanfoly rendszerii, a telepiil6sre
korlitoz6d6 n6pfdiskol4aak - it az orszag m6s r6szein
faluszemin6rirrmn4ft is hivnak - mi a viszonya a bentlakisos, profi k6pz6st nyfjt6 n6pfriiskolihoz? Ugy gondolom,
hogya jdvciben ism n mind akettcinekal6tjogosults6ga. M5s a funkci6ja az egy ek helyi szinten 6s a m6siknak
region6lis szinten. M6sr6szt azt hiszem, hogy gZ t{6ut
sz€lyt"hogy a

1. oldatr

s

zeti keretek kialakr.il6s6v",

han

pillyizatokb6L amelyeket
p1nzeszkdzbkbril 6lnek,
vagy etay ek, vagy sem. Teh6t jelenkezett az a szorit6s,
tci, gyarapod6 tev6kenys6gi kd,rt kiivetelt, a m6sik oldalon
nern kdpesek a sziiks6ges miikdd6si fdl-

pedig a korl6t,

e

;:ffirI;

h

ttmiikid6s, hiszen nagyon sok k6zds pontot talSltak

f6lt6telek rtlgzitetts6gdvel bizonyira valamit lead rugalmassigfb6l az int6zmdnyes n6pfriiskola. al, hogy int€zurdnyesedik, egr kicsit biirokratiz{l6dik is, kicsit beszabiilyazottitvdlik, kiss6 neh6zkesen mozdr:l meg. Ezt pedig akkor lehet kikiisziilxilni 6s tenni ellene, hogyha megvan - ha
mondhatom ig" - "alatta" azabdzis, az a mozgalom, amit a
tanfolyamje[egti n6pfciiskol6k biztositanak helyi szinteken,
amelyik r;i tudja k6uyszeriteni ezt az int6zm6nyt a maga
foly atos elr,Sr6saival arra, hogy tov6bbra is rugalmasa-u
es a sziiks6gletekre €rzlkenyen figrelve szervezze ak6pz6.-

jebb m6s-m6s rnegold6si m6dok, javaslatok sziigiik, I
lettek egy- probl6ma kezet6s6re.

seket"

A mcgindult n6pfciiskolai

6s egyesiileti mozg6s idcivel

kola.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatjdk,
s6t" munk4juk koordindlds4t tiizte

sribb pedig megalakult

a

ki

c6lul.

h

az iroda be-

el k6,

te*

!q
meglehet6sen bevett gyakorlat, hogy orszi4gos szinteken,

mit

zefogjanak, s csak k6scibb pr6bilnak ma-

mis6g is hianyzik e telepiil6s dl, emiatt az sem biztos,
hog;l van el6g k6szs6g, hajlandosdg 6s isrneret arra, hogl

A Ztlai N6pf6iskolai Egyesiilet munk6ja tern6szetsz ieg els6sorban falusi szinterekre ir6nyult, hiszen

ezeket az iitaliinos informdci6kat helyben 'apr6p6nne"

Iyck nincs

fciiskol6k. Tev6kenys6ge sor6n egyre tdbb olyan falusi
gouddal talilta rnag6t

szem

,

amely az 6 n6pf<iiskolai te-

piilesfejleszt6ssel, falusi 6rdekv6delemmel foglalkoz6 szer.qU!gj!,

rnajd ennek kezdem6nyez6s6re a

tak, aziink6ntes vagy - ha lehet igy mondani - amat6r keren nehezen el6githetci m6r ki. El6rkezett az
tek k6z6tt
az iddszalr,, ikor a fdmunkahelyen nem igazin lehetett

na

az

most rdrak6dtak a vagyonosztozkod6s
fesztiltsdgei. Nagyon neh6z egydiraldn leiiltetni egymrissat
besz6ini a telepiii6seket. Ugyanez a fesziilts6g a szervezetek
s6geket, nmire
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kilzdtt is jelentkezik. Az egyesiiiet szemben 6ll a p6rttal'
s zor szemben6ll az 6nkormiinpttal' a pirtok szemben
ak eglrm6ssal, a viligi szervezetek sokszor az eg'hiziak'
kal.

Azza!,hogy azirodat 4 szervezet tartja fonn k6zdsen'
egyre kompl&ebb programokat tudunk megval6sitani'

tdbb az az ember, akiket a programok megval6sit6s4iv, tevoileges r€sztvev6l 6nt be tudunk vonni' Mindegyik szervezetbe tudja vonni a k6z6s munk6ba a maga
id3tdzten kialakult helyi, orszigos 6s nemzetk<izi kapcsolatait, anivet 6jabb 6s 6jabb el6ny6'ket tudunk el6rni' ill'
sokkal naryobb es6llyel tudunk p6ly6zatokon is r6szt venni'
Legut6bbZppen a N6met N6pf6iskolai Sziivets6g eszkdzllmoga

kolai

itt, a nYilv6noss6g e
megfelel6 sflYt kaPjou.
-Eztehiltaz "modell", amellyel szerettem voloa megisa
mertetni 6udket, amely tanuls6gokkal szolgdlhat ak6r teledom el

piil6si szinten , akfur

egy t6rs6gben,

ak{r nagyobb, regioniilis

szinten.

Dr. SelmeczYl(amill:
hozz6, hogY az
6r nem.l UgY hi

alulr6l 6pitkez6, dnszervez6d

hogy a megyei infrastruktrir6bol r6szesiiljon.
aryUen tau<erem Jagasics B6l6t, hoS/ a tan6cskoz6s levezet6 eto6ki tisztet a tov6bbiakban - elfoglalts6gom miatt vegve 6t.
Jagasics 86la:

A tan6cskoz6s tov6bbi r6sz6ben megpr6b6lnink

a n6p-

fciiskolai gondolatot k6t olyan t6mak6rrel val6 erytittmiikd<t6sbe belehelyezni, amely a n6pf6iskola saj6tos szempontj6b6l is nagyon fontos. Az egyik a munkailgy, foglalkoztafitika, munkaerdpiac k6rd6sk6re, a m6sikpedig a telem6ginkibb t6rs6gfejleszt6s probl6m6ja' A n6ppiil6si.iittolu a -agi eszkdzeivel kdlcsiinkapcsolatba tud l6pni e
teriilet et, Jigy j6l tudja szolg6lni itt jelentkez6 nemzeti
ainkat.
Fdlkdrem Kiss Ambrus t, a Tala Megyei Munkaiigri Hivatal vezet6j6t, hogy beszEljen nekiink a munkaiigr, az ittklpzls teriilet6r6l 6s arr6l, hogy milyen szercplt l6tja ebben a n6pfcjiskolai mozgalomnak.

ia

v

KlssAmbrus:
MunkaUgY, fitk€Prtq, n6Pf
Hiilgyeim

6s

Uraim!

gondolat

Tala'

11

tunk

megy6ben pillanatnYilag
oyiu6n, ami akar hogyan is szamolunk legali.l,b 6'5 Vo
,eten* f"t"t meg. Sajnos az a v6rakoz{sunk, hogy a kes6bbiekben ndvekedni fog a munka-n6lkiiliek szAma' Ebben az
6vben val6szinrileg mighaladjuk a !0 Vo-ot'Hozzileszpm:
ak6rhogyan is szamoljuk! Tudniillik v6ltoztattuk a szamit6s
reudszJi6t, s ezzel 1,5 Vo-\<al csdlikentettiik a fittftl
Hasonl6an neh6z a helyzet az otszilgos foglalkoztat6s-

:,1ffil":'Jfii#-

n6lkiilis6g 6ves btidzs6j6t kiszdmitott6k arra gondoltak'
hogy 550-ezerr el ziritk az6vet. Teh6t nagy vonalakban erre ad fedezetet M amunkaad6i 6s munkav6llal6i ifuul6k'
a-i""t a nemr6g bekiivetkezett emel6se a befizet6k szAm6ra drasztikusoat t iot. Ebb6l ad6d6an igen komoly SzolidaAlap hi6nnyal lehet sz6molni. (A Szolidarit6si Alap a

rit6si
munkaad6k 6s a munkavelH6k befizetlsbb6l sz6rmazik'
ebtxil fizetjiik a munkan6lkiili j6rad6kot, az el6nyugdijat' a
p6lyakezd6k munkan6lkiili seg6ly6t.)
' ftu ilyen sdt6t a k6p, tenni kell valamit' Ilyenkor szoktuk
fogelmondani, hogy bizony valamennyiiinknek 6ssze kell
kell
segiteni
6lve
sikeresen
tJnet6sCgeinkkel
saj6t
uunk,
czet azaiaattan allapoton. Mondjuk ezt a polg6rmesterek-

K6sz6njiik szlpen a l6li6koztat6st! Azt az6rt hadd te-

8ye
Fel

Az elsd

diskolfk

Becsiilettel v6gighallgatt arn a azeddigi tan6cskozast' El
kell mondanom, hogy lenytigdz6tt' Kiildn 6rtil6k annak,
hogy a n6pf6iskolai mozgalom nemcsak megmarad, de fejtrjOit is, hogy a kezdeti lendiiletet sikeriilt megtartani 6s sikereikvannik. Sajn6lattal el kell mondanom, hogy mindaz'
ir6l 6n besz6lai fqok, ennyi sikerelemet nem tartalmaz'

e
a
i
z

is meg

bazt,h
rtsze a.E-qgla

delkez6sre. A Foglalkoztat6si

aktiv eszkoz6kn ek azt a r 6-sz6

Pezziink'
aF

9i'

hiszen

mindap
nyilv6n
de
volt'
is
Kor6bban
miikddik.
Ossze m6soaik 6ve
ir6nyult 6s a feladatai iisszeegy

tett

,Ei,^r!a

nem teljesen Pontos Uf"jgmegalkot6it is f6lrevezette' Azitk6pz6s els6 id6-

valamityen oknil fogva nem felel meg a saj6t szalmija kiiuetet-6oyeioek, aklior cllszeru az eszterg6lyos ismeretekl66pol6ben megerdsiteni 6t 6s nem az a legfontosabb, hogy
eszterkilpzetl
pedig
korszeriien
al66pl6t
vlklpJzznk 6t,
kifejez6s?
a
megez
is
sziiletett
Mi6rt
g6lyoss6.
i"gttitti"UOztethet6 legyen a kor6bban miik

Uhp:zlsieszkdz6ktcil tuOniittik t<or6bban is voltak ilyel esz.
tOtOt, sok int6zm6ny foglalkozott feln6ttk6pz6sset' Voltak

vary technol6gi6t alkalmaztak Voltak olyan orsa4gos h6l6j6tszottak Ezek vagy
-6t, u-"ty"f fltal6nosabb szerepet
potitikai szewezethezkdt6dtek, amelyek szerve i ismere-
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lfnozzz.
A decentrali

zilt ftsz

felha.szn6t6s6r6l eg;r megyei mun-

il
tl

a munkan vesznek

tivetkezcik

szerint

kiidilc

A munkan6lkiili taldlkozik a kilanetit6vel 6s besz6lget6siik sor6n tisztfunil< azt,h <i mit gondol, milyen pilyilt

t,
tl

L"

v6gesek
Szeretn6m etmes6lni az 1992-ben miikddd penaeremt6-

si formf,kat, mert nem lehetetlen, hogy Ondkkel, pl' egr

tart6san rnunkan6lkiiliek 6jb6li munkiba 6lLis6hoz

fordithat6, it f6lre6rthet6

nyfj-

m6don ueveziink igy' mert ez
m6r a nemzetaz eszk6zdkre
g1sz6g9s szer-

merye
t, mert

t
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Sdt,

ezerte\ i6 pfiyilzatok b az't6aszmert
nem
tudtuk mrir sajrit e-szkiSzbdl a
talban maradtak,
nek lettek volna.

progr kdlts6geilek

a fel€t fiaanszirozni. Ha minden p6-

e. Most, azels6 hat6rid6re l22mrlli6
ztunk 6s ezen beliil a k6pz6si felFt-os programmal p
haszn6l6s 56 milli6 Ft volt. Ezzel1600 ember k€pz1sdt
akarjuk megkezdeni. Tehit ha cjsszel a program rendesen
beindul, akkor a munkan6lkiiliek vala.mivel tirbb mint 10 7o6t tudjuk k6pemi. Ez a program kifejezetten hatrlsos lehet'

iltt a rendelkez6sti

h

nem rendelkez6laek sza ai k1pzlst adni' szakmai tov6bbk6pz6st adni, vagy t6nylegesen 6tk6pz6st adni
'

Ebben persze sok int6zm6ny egytittmtikiid6se sziiks6ges'
Nenrcsak az or szfigos nt1mlnyhii6zat l6tr eiStt6ig' han

a munkaertipiacon sikeresen szerepeljenek
a
Es6lynovel6srcil esett sz6. Nincs ig6tv6ny arra,
iskolaIegyen
ez
valaki b6rmilyen k6pz6si int6zm6nyben
rendsz vagy munkaercipiaci klpzls - sikeresen szerepel,
fogakkor ezt k6vetcieu biztosan munkalelyet vagy

ra,

ho

ker

lalkozast fog tal6lni. Ilyen tipusir biztosit6kot se ilyen
6 pzdsi rendszer nem nyrijt, nem nyrijthat. Nem rendela

m

aszerz6d6sek'n6l elscidlegessbget €lvezzetek ezek a

$3f 6-f ggcsql_9s_e-lY!
,g-e.!q--LPY€9'sy-uj!4sa

berl keresnek, akarnak felvenni, 6s mondjuk 10 ember
z6se folyik m6g azon a teriileten y tizen jelentkeznek'

teriileten,

atizb6l
hogy szeretn6nek kik6pz6st ezen a
8 ember k6pz1s1t nem tagadhatjuk meg az6rt, mert csak
kett6 szdmira lesz munkahely. Nem tagadhatjuk meg, mert

rnunkan6 li, a k6pz6sben r6sztvevd helyett, hogy <i a p6lyij6t ho teremtse meg. A ddnt6s ioga az6 az ember6.
R[nk a tan6csad6s kdteless6ge h6rul. A m ad6 szempontj6b6l sem vdllalhatjuk fel a d<int6si felel6ss6get, h
a

mi hat6rozrrrk meg m6g a k6pz6s el6tt azt a k6t

szem

,

rniis adotts6gokat is m6rlegelve a munkaad6 ddnti el egr
za majd munkat6rsk6nt. Az a befektet6s, it a masik 8
cmber k6pz6s6re forditottunk, kidobott p6oz-e? Semmik6ppen! Altaliban a munkaer6piaci es6lyek hat6rozottau ja-

rnegfeleki ismereteket szerez. Legal6bbis karbantartja az
ismereteit, a k6pess6geit. Neki mindenk6ppen es6lye van
azallJ<al szemben, akik ilyen helyzetbe nem keriiltek nem

szakmai felszerel6st.

saj6t k6pz6si p6ly6zatilt, hogy a munkaiigyi k6zpontnak
biztosit6kot kell adnia

a

z6sben r6szwevcik minimum

50 9o-6nak elhelyezked6s6re. M6g szerencsg hory ilyen
ut6u el tud helyezkedni. A l6nyeg azonban
szintri, olcs6, Slors k6pz6sben r6szesithogy
megfelelci
az,
siik azt, aki a munkaercipiacon fjb6l versenyezni akar, megpedig nagyobb esdllyel, mint kor6bban. Ehhez olyan int6z-

r,<ik l"eie ak6pz6s

meg

D€'
az 6t
sek sor6n.

A m6sik fejleszt6si ir6ny az ifjfs6Si

1i:, *,i*al

OCS
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AltalSban azok tanulnak, akiknek a tanulmdnyi 6lm6nye valacnilycn sziuten kedvezf volt. Szeretuek pl. taoulni
azak a g
&ziumr:t 6ppen elv6gzettek, akik nem tudnak elheiyezl<edni. De rajtuk k I is vannak m6g olyan r6tegek,
akik szlvesen tanulnak. Jellemzcijilk tehit a bizonyos fokf
rnagasabb vdgzetlsflg. A probl6rna azokkal van, akik alacson-varbb vdgzetis6griek, esetieg rfg az 6ltal6nos iskolft sem
vdgezt6k el. Bek6nyszeriteni ncm lehef cjket az oktatisi
rcndszertre, mert rnire az 5 "sikeres" elemit elv6geztik, addigra annyi kudarccal lettek gazdagabbal, hogy iskolapadot, [andrt, egy6ltal6n a tanuli.shoz kapcsol6d6 dolgokat
ncm ak&rnak l6tni. Ezek az emberek versenyk6ptelenek
lesmek. kfost qrii.r a ruhagy6rban a takarit6shoz felvdteli

f-

kijvetelco6ray a 8 dltaldnos iskolai v6gzetts€g.
m<-'rzsoldrdds szin tj e is.

kdnt nern

A lemorzsol6d6s k<ivetkezm6nye-

egysz

Jagasics B€la:

Kiss

Tisztelette! megl<<isz<indsr
brusnak az el6ad6siit! F€leimeres az a teriilet 6s sajnos a jovrire nilrreig€reteiben is f6lehnetes" amirdl sz6lt. Kiss6 m6g rugalmatlann6 is
zati kiirdshoz, id6ponthoz kdteszi az 6vente k6tszeri
t6tt megold6si k6nyszer.
Azt hiszern,
nagyon sok szervezetnek ad6dhatnak
r6szfeladatai ezen a teri.ileten. A n6pfbiskolikra gondolva
val6ban
on fontos a szem6lyis6g f6lk6szit6se, nyitotti
t6tele, rnotiv6ci6inak biztositisa, hogy term6szetes legy€n
szimdra vagy egy6ltal6n goudolata, k6szietese legyen r6sztvenni ilyen iolyamatokban. Ez a ndpfcliskoiilnak nagyon
fcntos tertlete
anilyen fontos teriilet - amelyben
szint6n felatlatot kell vi4ilalnia a ndpfciiskolinak - a murrkan6lkiilis6g eg6sz probl6mak6r6nek ment6lhigi6n6s vetiilete.
Tenni keli az6rt, hogy annak az embernek ne romoljon rneg
a lelke,
ne v6ljon devi6nss6, ne vi4ljon alkoholistdvS.

pd

h

n

lehet.

h

en csak arr6l vau sz6" hogv nincs tov6bb
kdpz6si pdiya, hauem rudginkibb an'61, hogl.elindult a tir-

Valamif6le kdzdss6get kell biztositani a szdm6ra,

sadalomtl6l kifei6 cz a gyerek. Olyan felzdrk6ztat6 rendszerek l6trehozasa szfiks6ges, amirdl eddig csak i.innepi beszddekl*n sz6ltak, dc vajmi kev6s tortdnt a gyakorlatban.
Elsz6rt p6ldfkat persze 6n is tudn6,k hozni, arnelyek olyarr

talilni kitdr6si utakat, teh6t

kdzbtt versenyhSptelenek. Ehhez hozziljilril az is, hogy a

riiletek is, ahol a n6pfciiskola kapcsol6dni tud. Iiyen pl. a

tomatikus, az is egy sikeres verseny utr4n kiivetkezik

ly6 u6pi

Zala Megvei Mrivelciddsi 6s

fij

be.

tipusir k6pz6si rendszerek kellenek.

A nyrgati viligban minden ityea

k6pz6si rendszert pe-

mtikod€si k6lts6geket meg lehet szerezni rnegrendel6se l.

I{a n#r van valahol egy ily'en letesitm6ny" akkor a munka-

t
f

fekben urar r6g6ta fiatalok nagy sz.imban tal6lhat6k az ute6p, A falvakban m6g neun l6tvinyos ez a jelens6g. De a
gondoiataiukban ott kell lennie! Egy-egy zalai kistelepiil6s

az 6 prob!6miik megoldis6hoz int6zm6ny l6trehoziisilra
nenn vdilalkozhat. Erre ott vairnak a niivcldd6si h6zak
rnajducm tirqsen. Az eredeti c6ljul<at nem tudjrik betolteni,
mert megvdltozlak a koriilm6nyek. Ezek akkor 6piiltek,
arn ikor gyakorlatilag egy mrivelcid6si lehetris€get kinr4ltak.
Most, arnikor urindeu faluban tcibb teievizi6s csatornilt leiret fogni, akkor kulturilis, sz6rakoz6,si szempontb6l ezek
le6rl6kelddnek. akkoraktizdss6gteremtrlsszempont.if,b6l 6s tr<iilondsen pedig a lemarad6k felziirk6ztat6sihoz
trasznosithat6k. Ilycn rnegolddsokban lehet a tov6bbiakban
gondolkodni. Ha e zer lesznek szer6ny eszkozok, akkor
elk6pzelhetci. hogy 6ppen a n6pfciiskol6k tehetnek majd

t
6z6d6st, tart6st kell ad-

Ifjfsr{gi

zpontban 6ppeu fok6pzti:nt6zm6-

sz

{tkat jogszabi,lyok

rnir "papirral"

n

otr fontos. Etritit& rnagyar kultfriban
a szoqi6lis asszisztensek k6pz6s6t vagy a falugondnoki rendszert.
Nagyon sz6pen megkdszdndm! Azt gondolom, hogy
uriudanuyiunknak van ezekkel kapcsolatosan tov6btrgon-

adnak. Ez pedig

az anyagi alapokat, az intlzmlnyeket. K6zciss6gi pdnzekbdl

ias-

kismeste i k6pz6s. A hivat6sos

mak. Feclig ezeket a

bin6ljdk a felz;irk6ztatfst" Ott is nagyon sokba kertilnek

me

h

hetem

itt

dolnival6ia6s

€ppentennival6ja"
Most pedig fdlk6rem kiivetkeztj elciadb ak dr. esefk6
Ferencet" az MTA F€csi Regiendtis Kutat6int6zet6uek

term6szetszenileg mindenkioek az eszdbe

jut mit

tud tenni

n6pfeiiskola, a civil tdrsadaloru. Val6szinrileg viszont is meg

elejnyiiket,

is term6szctes 6s 6rtelmes.

Dr. Csefk6 Ferenc:
A civil tdrsadalom, a ndpfdiskolfk
az

iinkorrn6nyzatokdrt

K6sz6nom a meghfv6st! .Az el6adr{s t6m6j6nak meghatiroz6sakor val6ban tgv ri<intdttiink, liogy nlzzik meg cgy

kezdem6nyezd l6p6seket bizonyos teriileteken.

Osseefoglaiva annyit iudok mondani, hogy na rt az
eiejdn vagytnk a muukan6 ieket szolg6l6 felncittk6pz6s
megteremt6s6nek. Valarnit tettiink, sorolhattam volna,
hogv miket, n6ha m6g eredrn6nye is vannak, de a probl6ma - ami elcitttink van - so
hataksasabb.

i? N{agyariin sz6lva: hogya* iudn6nak a polg6rok kiSzse-

miikridni abbal, hogr a magukra hagl'ott, magukraruaradt
€s sokszor rnagukba is fordult 6nkormfnyzatok va]amivel
biztosabb i6ptekkcl tudjanak haladni a k<ivetkezd eszlcndcik fel6?

-

l6.oldal
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csi falvakban, mint Zaliban is vannak. Azt tapasztaltam'
I
1

I
I
l

a konkr6t t6m6k, probl6makorcik, ameiyeket €n el tudok
k6pzelni n€pfeiiskotai kurzusokon val6 rnegvitat a.
6s rnelNem v6letleniii keriilt ez a h6rom fogal
16, nevezetesen a civil tdrsadalom, a n6pfcii a 6s az 5okorm6nyzatok. Ugyan e fogalmak vesszdvel nak elv6lasztva a clmben, a szivem szerint azonban kdtcijelet tenn6k
kdz6jtk. Ugyanis a mai helyzetnek 6s a mai kozhangulatnak (a helyi t6rsadalom hangulal6nak) is az ik sarkalatos k6rd6se pontosan az, hogy az elmflt m6sf6l esztendcia
ben, a helyhat6sdgi v6lasztisokat kdvetcien

Nagl'on fontos volt, hory ezeken a sirat

umokon az

i odatar-

;

le kdziis-

is ered6 gyiikerei vannak. Oiyan k6rd6sek sokas6g6t veti
plnzte vdltani, ha nem is olyanfajta konvert6lhat 6 klpzflsi
rendszereket jelent, miut az elhangzottak"
A miisodik t6tel 6rdemes megvi i azt minden teieptl6sen, minden kist6rs6gben, tijegys6gben vagy r6gi6ban
(akiu egy m
ben is), hogy melyek a kozelmtlt konkr6t
tdrt6n6sei, amelyek olyanfajta t6rsadalmi levegot alakitot-

keriilt a testiiletekbe. Igen 6m, de etttjl a pillanatt6l kezdve

mint ahogy azt az elmtlt 6vtized en. Mi annak az oka,
hogy az 1990. m6rcius 25-i, iprilis 8-i vrllaszt6sokat kovet6eu "nem ltak oromtiizek az 6jszak6bau"'? Mi annak az
oka, hogy az dnkormdnyzatok megalakul6s6t kovetden az
imm6ron - legalibbis a jog nyelv6n, a jog szabllyai szerint helyi hatalomk6nt aposztrofi{lt 6nkorminyzatok t yom6
i.t6rsadalmat,
tAst megel6zciidSszaktort6n6seib* -t[#"1
tom szerint - a rendkiviil nagy szerePet j6tszott civil ti4rsadalorn mi6rt keriilt a rendszerv6ltris ut6n megint h6tt6rbe?
Mire gondolok? Az 1980-as 6vek kdzepdtcil kezdve mark6nsan megielentek akkori protop6rtok, ellenz6ki csopor-

zl6t, azt
Kdnnni
m6sr6s

tand

a t6r

voit

reu<lsze

t6k ki magukat. Mellettiik a mriiodik vonalat a reformkommunistdk alkottik, akik meghatiroz6 szerepet td,ltdttek be
a rendszervilt6s el6k6szit6seben. Van azonban egy harmadik olyan hatalmas csoportosul6s, amely nehezen fogalnnazlrat6 meg szeruezetk6nt: ez maga a tdrsadalom, a pol1985-cjs idciszakt6l kezdve - r6szben orsz6gosan fantaszt s t6rsadahni akci6k indultak! Tdmegmegmozduldsok, tiintetdsek. Olyanok, elyek az orszagos,
96r.

Az

micsoda

nagy jelent6s6gii k6rd6sekben

politikai-t6rsad i timaszt

tudtak adni az elcjbb emlitett k6tf6le politikai csoportosul6snak. Gondoljalak csak a "nagymarosi vilmp(r" elleni
tiintct6sekre 6s sok m6s egy6b nagy i6ra, amely ebben
az id6szakbau jeleutkezett. Nem csak ors os szinten mutatkoztak ezck rneg, nem csak orszdgosan kezdte el mcgfo-

j6t, n6ha m€g a kez6t-6ld6t is, hanem helyi szinten is. Az

volt tiirsadalmi ereje abban a kdzegben. A

hatal

ellenes-

tr?.

ocs

a n6p a hib6s,

nert

a n6p m6r megint

n

oldal

6rt meg bennii4-

nek r6szben kiils6, kormilnyzati okai vanuak, m6sr6szrdl
is

szii

avilaszmegfogal.maz4s6hoz.

hatalom

it azonositani kezdi

azzaL,

amitl6t')

A jelenl6v6 polg6rmesterek vajon h6ny olyan

tudn6nak

val

lyi

alva.

t6rsadal

al

Tehit kic<ivekett6k

&

a

polgiri orsz6gok

a

esetet
ondani, amikor acsarkodtak, iiviiltiiztek egyiselci testiileti iil6seken, pedig falun m6g nin-

m5sra
cseuek is p6rtok? Hdny olyan esetet tudn6nak mondani,

az
az

az iinkorm6nyzatokkal ezeken a ke-

aoole6rs
a.

6benaz

iittiik

az

esetleg elfelejtett6k,

szdnd6kosan y v6letleniil, net6n
ak bizott-

nem

z6 usajitfaluja

polg

le

el6tt felel mindaz6rt a hatalom6rt,

bdzirk6ztaka
,

nem tudnak

i, ide-

tigye. Ma Magyarorszigon kb. 16 olyan sz6vets6g. van,
kiildnbdz<j t6jsziivets6gek. Ezek tinmagukban reudkiviil

I

teni.

A

sz6vetkezlsek nem az6rt sziiks6gesek, mintha 6k

I

ak.

Az

i
t

niiik a mindenkori hatalom kdzpontosit6si tdrekv6seivel
bek k6z6tt.)

okokkal magyardzhat6 az,hogY az 6

i, horyaz

tervfiket celnek", amit megpr6b6tnak tenni a telepiil6s6rt? Milyen

18. oldal

KAPOCS

veknek ott biztositanak f6rumot. Ha egr helyi rendeletet
akarnak alkotni, akkor pr6biljon a n6pfciiskola abban iezt majd el is fogadj6k az emberek. E t6makiirteni, h
hoztam
egy programfiizetet, amelyben rengeteg olyan
hiiz
program van, amit f6l tudn6nak v6llalkidolgozott
konkr6t,
ni a n6pfriiskol6k Vannak olyan kurzusok, amit 6llami vonalon kell megcsin6lni. De az6tt vizsg6ljuk meg azt is' hogy
val6ban csak 6llami iranyit6ssal lehet-e ezeket megszervezni. Mintha a jelenlegi 6llamra is jellemz6lenne, bogy kicsit
f6l a trirsadalmasitdst6l, f6l az alulr6l jiivci szervez5d6st6l'
azdnsze*ezcid6stril.
A n6pfdiskola uem csak a szakmai, de a politikai jellegii
probl6m6k megtdrgyal4siban is k6zremrik6dhet. Indithat6k
olyan kurzusok, ahol alapvetd t6rsadalmi 6s politikai ismeretek nyrijt6s6ra nyilna lehetcis6g, de ne csak a szokisos
el6ad6si forura legyen, hanem olyan diskurzusok folyamata, ahol nem puszt6n eldadisok hangzanak el, ahol nem az
cl6ad6 szem6lye a fontos. FIa nincsenek is a kdzs6gben p{rtok, de vannak ktil6nbiiz6 ideol6giirk ment6n elkdtelezett
emberek. 6ket kell iisszehozni, Iisztizti a n6zeteket (esetleg egr pohir bor mellett).
E n6pfciiskolai form6k, tev6kenys6gek r6v6n a szdlztlll6dott k6z6let 6jra6ledne, az emberek egrm6s elleni acsarkod6sa tal6n al6bbhagyna. A v6laszt6sokat k6vet<ien r6gi
gok
j6szomsz6di kapcsolatok,

hogr megkeressiik ezeket a partnereket, egyeztessiink veliik
6s kcizdsen pr6bdljuk csin6lni a dolgainkat. Azt hiszem' ez
egy nagyon fontos iizenete ennek az elcjadrisnak-

N6pf6iskol6k a tdrs6gben

keress6 az eddigi zalai n6pfciiskolai mozgalmat.

k
Emberek

. Az
mentekveszendo'be.
az ember, aki traktorosvolt r6gen 6s tagja volt a kommunista p6rtnak, ma lesiiti a szem6t, ha v6gigmegy a falun, mert

f6l, mert olyan bels6 f6lelmei vannak, hogy 6 m6sod- 6s
harmadrendfi 6llampotg6rr6 v61t. SoK6le 6j fort6lyos f6lelmeket firyelhetiink megazemberekben. Esetleg ezek f6lold6s6ra is alkalmasak lehetnek a n6pfciiskolai f6rumok
V6giil pedig kdzvetit6i, kapc
f6rumk6nt is mrik6dhetnek az <in
l6testiiletek tagiai 6s a he$ tirsadalom, a polg6rok k6zitt.
ek r6v6n val6batr kialakulhat egy olyan eg6szseges helyi
kbzszellem, amellnek a keretei kdzdtt tudnak dolgozni az

An6pfciiskola tov6bbi
tev6keuy€gek @elfl t

ril6jilv6v6lt

26, -fejlesztl programok megval6sit6s6t 6rte el.

6rrkormi{nyzatok.
Eldemesnek tartan6m, ha minden 6nkorm6nyzat elk6sziLerre egy f6l6ves, f6lid6s 6ttekint6st, hogy mi is tdrt6nt 6s
a j6vcire vonatkoz6an egyiitt pr6b6lndk a falu polgdraival

meghatdrozni n6pf6iskolai f6rumokon, hogy mi a4 amit
tenni kcll. Ezt a. szimvet6st els6sorban ne az6rt tegyilk,
rnert majd fjabb vilasztilsok lesznek. A falu polg6rmester6nck, k6pviselcij6nek eg6szen m6s utak, 6rdekek ment6n
kell vegeznie a munkij6t. Ez pedig a sokat hangoztatott, de
a gyakorlatban kev6ss6 neryal6sult gondolat, hogr a telepiil6s iigr66rt - p6rt6ll6s6t6l fiiggetleniil - kell tennie, az6rt
az emberErt, az€rt a polg6r6rt, aki ott leli meg hazAi6t 6s

tetten 6rhet6.

]r.flzj't.

PflYfza'Ji t6mogat6s

Jagaslcs B€la:

Nagyon kdszdnjiik ezt a rengeteg izgalmas gondolatot
f<ilvetd cl6ad6st! N6hdny sz4momra fontos gondolatot szeretn6k kiemelni az el6ad6sb6l.
Van ery parabola, egy peldabeszld, a'nit bizony6ra sokan ismernek. Megk6rdeznek h6rom kcifarag6t, hggy mit
k. A m6sik azt
csin6lnak. Az egyik azt mondja: k6vet

far

j6t6kra forditj6k

_

oes

i 9. oldai

Nemzetktizi Gydgyidegenforgalmi
Befektet€si nferencia
Egerben L992. ctut. 18-20. kdzdrt, a Fl6ra Gy6gyhoteiben.

A konferencia c6lja, hogy a magyarorsz6gi term6lrgalomba bekapcsol6dni sa4nd6koz6 kjil-

Uaiites

gy6gyid

A k<iszegi szakszervezeti gyermektidiil6beu trilsflyos
gyerekeket, a vajtaiban liszt6rz6keny, cukorbeteg 6s mozg6ss6riilt, Bakonysziicsiin t orban 6s leuk6mi6ban szenvedd grerekeket, Budapesten a Szabads6ghegyi Gyermekgy5gyintdzetben asztmds gyerekeket fogadnak orvosi beutal6val.
Jeleutkez6s 6s fdlvil6gosit6s a viirosi 6s megyei tisztior-

vosi

atalokban.

6s
€s

belfdldi v6llalkoz6k, befektetcik, befektet6si tan6csad6k,

r6li megismerjdk a fejlesztdsi,

b

t6si lehet6s6geket, azok
alap- 6s kieg6szit6 adottsigait; kdn'etien iideti kapcsolatba
l6phessenek a term6l- es

gy

'lzbhzisak tulajdonosaival,

iizemeltet6v6ll oz6ival.

*****>t*
Balatonszepezden szept. 30-ig lehet iidtilni (fah6zak, k6-

dpiiletek,

F

t900

focip

a stb. biztositott). 3 nap teljes ell6tr4ssal
. NStgdijasoknak l0 Vo,6 6v alatti gyerekeknek

b6val 23.000 Ft, k6t f6s elhelyez6ssel 20.000 Ft, sz6ll6s n6l*
kiii i7.000 Ft (k6t
a, teljes ell6tds, irisos anyagok, a

6j

25 To,ki3z6piskolisoknak 15 Vo kedvezm6ny.
Cim: Ilorizont miin Szolg6ltat6 BT.
20210 Buda6rs, Pf. 163.
t
tf

Eger Hctelben.

I"1.,.t ;*
A na radi Ady Endre Gimu6zium h6tv6geken, sziinidciben jutinyos 6ron biztosit sz.4ll6st diiikcsoportok 16-

24L2.

sz6re.

latmisolatilt.

A r6szr,6teli

t

s

d6kot lev6lben vagr faxon 1992. szept.

A jelentkezesi laphoz csatolni kell a befizetdsi bizony-

Cim: Liceul AdyEndrc,
3700 Oradea, str. Moscovei Nr.1. Tel.:99gll3l706.

\
Az Ormdnsdg Alapffvdny
lcrlria 6piiletkarbantartd.s6ra, ill. bont6s6ra, a
mdlcsds
gondozilsilra, komposztk6szitdsre, csemetetelepit6sre, kaszlldsra 6s boz6tirtdsra.
q; ell6trist 6s havi 1000 Ft zs,bplnzt biztositanak.
Cim:

Lantos

2J L7

A N€pm$vdszetdrt Szakalapftvfny pityizatot hirdet
ni lehet prototipuskdnt elk6szitett ti
al, soro:rattal, kollekci6val, terv ezettel. P 6lv 6zni leh et tov6bb6 ki6ll itrisok

As,

7625 P6cs, Isw6n u. 52. Tel .:7

A Pro Renovanda Cultura Hungariac Alapftvdnybokor pdlydzatai

-255.

megrende 6re.
KiinyvaJfnlat
Megjelent az Ifjri Erd6ly goudoz6s6ban 1940-ben kiadott ifj ris6gi daloskdnyv reprintkiadilsa a nyiregyh6za i
m.rzza,180 dalt. A
<issze 99

Ft.ld

zsebk<i

form6tumri k<itet 6ra mind-

endelhet6:

Besscuyei uyvkiad6,

4400 iregr'hilza, S6st6i rir 3llb.

Ri{

pest,
i u. 1-3.).
Erdeklcid6s az Alapitviny
sigdn:
1146 Budapest, Ajt6si Diirer sor L9-2I"

Ti

': 1z12-3913'

* !i. .* # ?*
A Nemzetisdgi Anyanyelvi Oktat6sCrt Szakalap{tvdny
p6ly6z,atot hirdet a MagarorszAgon 610 nemzeti 6s etnikai
kisebbs6gek anyanyelvi mrivekjd6s6nek 6s kultur6lis hagyo-

m6ny6pol6srinakt6mogatds6ra. alapitvdnysegiti:

Pflydzatl nyeremdny
A7a,lai Egyestiletek
tatdsi

Miniszt6ri

struktur6lis fejleszt6s6t, a szak6pz6st szolg6l6 elk6pzel6sek, mridszerek kidolgozis6t,

Sz6vets6ge a Mrivelcjd6si 6s K6zok-

kdzmiivelciddsi c€tpitlyilzatan 50 e. Ft

pr

A Zalai Falvak6rt Egyesiilet t6rs6gfejleszt6si
amjait
39ll ezer Ft <isszegii tdmogatissal segiti a Szerencsejdt6k

Alap.

- a tan5r6n kiviili nyelvoktat6si tev6kenysdget (tlbor,

tanfo
- az

m, vet6lkedci),

iskolai

turdlis 6let fejleszt6s€1.

Apil\ydzatot 1992. okt. i5-ig 3 p6ld6nyban formanyomtatvilyon kell beadni.
Cim:

1

1

46 Budapest, Aj t6si Diirer sor 19 -21. T el.: 1 42-39 13.
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A Magyarorsztlgl Nemzeti 6s Etnikai Kisebbsdgekdrt
Alapftv6ny
en tahirdet
fels6oktat6si int
dsztiindijpdlyizrtot

Az Illyds Atap(tvtlny

6s az

Ill

p6lyaft

pzel6Apiiyilzathoz csatolni kell 6n6letrajzot, a
s6t, a tanul6i jogviszony igazol6sdt. Apillyilzatokat 8 p6l-

d6nyban

bekiildeui l992.szept.20-igazalapiwiinycim6-

re: 1 357 Budapest, Pf.2.

Az Ipar

a

ly6z-ni lehet az 6letmii valamely

Pedag6giai Fdiskola

k

b6

kutatott teriilet6r6l

k6szitett tanulm6nnyal, essz6vel, ill. egy6ni gyakorlaton
alapul6 t6maf6ldolgoz6sokkal, tanit6si-tanul6si program al. A p6lyamii terjedelme a 20 g1pelt oldalt nem ha-

Kiirnyezetdrt Alapftv6ny
piiyilzatot hirdet:

a
o

vagr t6bb t6rs6g ipari k6rnyezetv6delmi helyzet6t mu-

tatjdk

B

be.

6sihat6ridci: 1993.janu6r 30.
2. Ak6rryezetv6delmi tudatform6ldst eldsegit6 n6pszeitci anyagok megir6silra, hangsflyozottan ipari t6mak<jrben.
Bead6si hat6rid6: 1993. jauu6r 30.
3. Rendezv6nyek, tanulmenyutak,
nyczetv6delmi m6r6sek t6mogat6 a.

t

bbk6pz6sek,

m6nak.

A Vdros-

kiir- f6sit6s,

6s

Faluvdddk Sztivets€g €nek pfilyfizatil

p

sit6s, telepiil6ssz6pit6s,

- a helyi v6delemre 6rdemes

Bead6si hat6ridci: t992. szepI. 15.

Apillyizatokat 3 p6ld6nyban kell elktildeni az alapitvilry cim6re: 1061 Budapest, Paulay Ede u.52.
vagy 1399 Budapest, Pt.70Lll044.
T el.: 142-17 04, I2l -77 20/260. Fax 122-1'958.

6pitm6nyek

- temetdk rendbet6tele, kataszter

tart6s-

dsszeillitist a Deveze-

tes

'javasolt

neves szem6lyis6gek sirhelyeinek fiilkutatdsa, adatok <jsz-

Az Orszigos Termdszetvddelmi Hivatal
tot hirdet a term6szew6delmi oltalone alatt nem
6116 tertiletek 6rt6keinek fdlt6res6ra, a v6delmet szolg6l6
kezdem6nyez6sekdsztijnz6silre,t ogat6s6ra.
Pillyilzatot helyi t6rsadalmi sze zetek, kdz6ss6gek,
mozgalmak nyrijthatnak be. Terjedelem: 5 g6pelt oldal +

pily

adatlap + mell6kletek. Bekiild6s 1992. okt. 15-ig.
Cim: Kdrnye zetgazdfikadilsi lnt1zet, Miskolczy
Budapest V., Alkotm6ny u29.
1369Budapest,Pf. 352.

Miria,

v

Fdldtani 0riiksdgtink

A

p6ly

l,y

ek I99 2- -ben val6sultak meg. Bekiild6si

icn csak olyan p6lyamunk6k vehetnek r6szt, ameha

t6ridci:

1992. november 1.

n.

10-18 dvesek pdlyazata

tn6m l6tni lak6helYemet? (A tel 6s
mai arculat6nak bemutatdsa, a p6ly6z6 elk6pzel6sei, tervei.)
- Lak6helyem kev6sb6 ismert 6piilete vagy mis

1

ze-

cimmel a K<irnyezetv6delmi 6s Teriiletfejleszt6si Miniszt6rium, valaminl az Orszitgos Term6szetv6delmi Hivatal p6ly ilz;a,tot hirdet i 993 -ra.

zak,rlgikapuk, kerit6S'ek, (rtmenti keresztelg kutak stb. be-

Pilyilzhatnak k6z6piskol6sok max. 2Opldal terjedelmri
dolgozattal, ehhez m6g jdrulhat 10 oldalnyi fot6-, rajz-, ill.

mutaL4sa.)

t6rk6pmell6klet.

Ar6szletesp6ly6zatif 6lhiv6s1992szeptember6ben jelenikmeg a Kdznevel6sben 6s a Mrivelcid6si K<id6nyben.

A LakitelekAlapftvdny
helytdrtenet i piiy izatot hirdet: telcpiil6stdrt6net, a helyi
gazdasig, tirsadalom, kultfra fejlci<t6se, int6zm6ny, szervezet, csalfd tiirt6nete.

A pilyanrii lcgal6bb 50 g6pcll oldal terjedelmii legren.

A pdlyamfveket

3 p6ldr4nyban kell bektildeni

1992. okt. 23 -ig az Napitvany cim6re:
1399 Budapest, Pf.70l -380.

- Lak6helyem temet6j6nek nevezetes sirjai. (Az itt
nyugv6 hires emberek 6letftjdnak riivid ismertet6se, a sirok
pontos leir6sa.)

69"
- Lak6helyiink6rt tettiik! Oi{ros-, faluv6dd t
ilyen c6hi t6bor munkij6nak megdrdkit6se.)
A pilyamiivek lehetnek
- ir6sos alkot6sok 5-15 oldal terjedelemben (A/4)' nnell6klet lehets6ges (rajz, fot6 stb.),
- k6pz6miiv6szeti alkot6sok birmilyen technikdval min.

N4<sm6retben.

A pillyilzattartalmazza
Bektld6si hat6ridti:
1I

a.

p6lyilz6 nev6t, cim6t, 6letkor6t.

1992.dec ber l.

26 Budapest, Szobosdaiu.

24.
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Az Ezredforduld Alapftvdny

A Magyar K6nyvt6rmok Eg$rniilcrc
prily6zatot hirdet gyermek- 6s

ifjrisigi k6o;rr6r.,rnll. taai-

t6k, tandrok szil'"l.Ara.
ra. Fily6zhatnak egy6nek vagy kutat6i teamek 3,5 milli6 Ft
sra. A bekeriilesi dsszeg 15 Vo-6val saj6t vagr m6s
rendelkezni kell.
A vizsg6lat tdmakdrei: az ifjfrs6g hetlzet6nek fdbb jellemz6i, munkacr6piaci pozici6ik, ifjfsngi v6llalkoz6sok, a
i rendszer v6itoz6sa 6s az
azifji-

tikai orient6ci6i, p6rtreii aIririidjei.

6s

ifjirs6g
6rt6kpr

r6szt6-

Javasolt t6makdrdk:
1. Mit.tesz, hogy kedvet keltsen az olvas6shoz?
2.
ekek fiatalok honnau szerzik inform6ci6ikal
ismereteik gyarapit6sihoz milyen int6m6nyek, eszk6z6k
j6rulnak hozz6 6s hogran?
3. Az informinffiis seg6deszkd,zeinek ismerete, haszn6-

A

latik€s
4.

egyvdlasztottkoroszt6lyniil.

A kiizismereti tant6r$/ak informici6s b6zisa

6s

hasz-

ndlata.
5. A miivelcid6si

Az Ezredfordut6

Ifjf

h6trinnyal 6rkezd gyerekekkel va16
k6npt6ri foglalkozls.
6. A t6makdr6k szerinti visszakeresds kdnyvt6r-szakmai

s6gi Atapftv6ny

programleir6sa a felhasm6l6k (grerekek) szim6ra.

trfrmogatja a dii{krinkorm6nyzatok miik<jd6s6t.

te

Osztiindij pedag6gusoknak, sziit6knek, segit6 felncjtk.

dnkorminyzatok i4ltal ig6nyelt szak6rt6k
n

3.
k6pvi

fi-

yzati tisztsegvis€ldk €s di6larezet6k, kdpz6s6nek i6.-ogau4sa.

zcl6s6nek tanitisa videofitmen.

8.

(Ij

technol6gi6kon alapul6 informatikai eszkdzdk

kd

(sz6mit6g6p) tanul6i alkalmazisa a
Apityilzat terjedelme: max.20 g6pelt oldal.

ba.n.

cimre:

4. F6rumok, tapasztalatcser6k i6mogat6sa.

A p6ly'i{zathoz csatolni kell az alapdokumentu'nokat, a
sziiks6ges Ssszeg fel6t saj6r fon6sbol kelt 6llni.

Alkotdl pfilyizatot

, ddntds n

edfordu16

L
A Pedagdgus Szakma Megfjft6sa projekt kurat6riuma
zdk fejt6l6silra
P6lyrizhatnak oktatdsi int6zm6nyek, t6rsul6sok, szakmai cs tok, egy6nek.
ek,

tel:.9UI4-120

16-129.

A XV. OrszdgosAmatfirKepzo.-

Kr6lt( t

€s

1993-ban rendezi meg & Mriveleid6si

lparm{lv€szeti

6s

zoktatasi

Mi-

te6s

szept. 30. Pilydzati rirlap a programiro055 Budapest, Szr.Istvi4n krt. l. IV/6. Tel.

OKK). Pdly6zhatnak olyau I 6. 6let6viiket betiiltdtt szem6lyek, akik nem tagjai a Magrar Alkot6miiv6szek esiilekis-plasztika 6s szobriiszat, textil, ker6mia, rij vizudfis ki#rleti mrifajok. Az orsaigos ki6llit6st megrei rende ny
elcizi meg. A r6szletes fdlt6teleladl a Megyei Miivel6d6si
K6zpontban lehet 6rdekldcjni
(7-alaegerszeg,Kisf aludyu.T-ll.Tel.:92J14-580.).

A Magyar Mozg6kdp Atapftvdny
p6ly

k
I

izatot hirdet az iskolai filmoktatisban

hasznr4lhat6

aayagok kidolgoziis6ra. A pillylzatokar
v6rj6k. A r6szleres fdlt6telekrcil 6rdektcidni
lehet az alapfw6ny cim6n:
1068 Budapest, Vdrosligeti fasor 3g. IV43.
Tel.: 142-47 60, 121 -1 LZA| IB8.

A Munka0gyi Mlnlsztdrlum
p6ly6tatot hirdet foglalko ztatilsi c6l6 alapitvin yok szimira
a munkan6lkiilis6g kezel6#t, megeldz6s6t, a p6lyakezddk
foglalkoztaL4si4t volg6l6 programok megval6sit*4s{ra.
Apllyilzatokat adatlapon kell bekiildeni 1992. szept. 30-ig
a Munkaerdpiaci Bizotts.ig Titk6rs6gdra, W6gner J6zsef,
I 05 I Budapest, Roosevelt tdr 7 -8. 477 . szoba.
Tel.:132-2100.

22.oldal
OCS

A XV. OrszdgosAmatdr
6s Iparmtlvdszeti Kldllf t6st

Az Orsz6gos M{lszaki FeJlesztdsi Bizottsdg

pi
'

haszn6l6st
e
megujithat6
6j
6s
zet6s6re,
- t ioiagini 6s elyeb tectrn

KEpzG

6k beveaz5;sirru
lcszt6s6-

rc 6s alkalmazirsira, f6k6nt a mezogazdas6g, az 6lelmiszcripar 6s a fagazdasig teriilet6n'
- inform6ci6technol6gi6k atkalmaaisara'
alkal- rij fdldolgoz6ipari technologial kidolgozfisilra 6s

mazA
-a

t

a,

astruktirra szinvonal6t n<ivel6 mtiszaki fejleszt6si fiiladatok megold6srira'
- m6l szabadon vilasztott t6m6kra'
Piiylzttiiirlap 6s t6!6koztat6 509 ftiJl ig6nyelhet6:
OMFB, Budapest V., Ma.tine[i t6r 8. Tel': 117-5900'
A pdlyizatok folyamatosan nytjthat6k be'

oKIa).
P6ly6zhatnak olYan 16
akik nem tagiai a MagYar
Kategori6:lc fest6szet,
lasztika 6s szobr6szat

mtifajok
lehet 6rdeklti<1ni:
Ktlzpontban
- - -friu"g.tszeg'
Kisf aludy u' 7 -ll' Tel': 9A U -580')'

Vdllalom

6laPok,
6segY6

tok' hetYi
el66llit6-

s6t, rdvid haLiridtire is.

zdgosT6rsadalombiztosft6siF6igazgat6sdg
szJegUgyi Mentdlhygi€nds kurat6riuma

p6lyf zatot hirdet lelki eg6szs6 gmeg6rz6, mentdlhigi6n6s

tila

eg.
a Megyci Tdrsadalombiztosit6si lgazga-

t6sdgon vehctdk 6t.

A p6iyizatokat 4 p6ldinyban kell ben$jtani 1992' szeptcrnber 20-ig a k6vetkez6 cimre:

Off

M

6szetes es az lpitett kiirnyezet mtiszaki fejlev-

-M

Az

kid6si 6s Ktizoktat6si Mi(volt
niszt6rium, valamint o Vtugy- Mrivel6d6si Int6zet
1993-ban rendezi meg a

Szentmih6lYi NYomda
(I\dlvIIK)
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u' 7-11'

Ke

6nyes sz6mft6gdpes kladvdnyszerkcsztds

i Falvak€rt Egyestilet tagJal szdmdra!
STEP GMK.
8900 Zalaegerszeg' Gasparich u' 75'

U"otA[igi6n6s Kurat6rium, 1 565 Budapest' Pf' I 8'

Tel.:92118-340

A Tantusz Szerkesztds6ge
apip6ty6zatot" hirdet annak 6rdek6ben' hory a gyet"t"tt6t ot illatokat, tisztelj6k a szabads6got' a sza-

NYILATKOZAT
Alapiw6nY

ek kiildhetnek k1pz6- 6s iparmiiv6szeti

kett6t. A m6ret, az anyag' a technika
miivek tritoldat6n az azoriosit6 adatoll tiintetni.
d6 Iggz.okt. 30-ig a Tantusz Szerkeszt6s6g6be:
1052 Budapest I 12., Pf. 50.

A Nemzetl Pontheon AlaP(tvfnY
al6irLs

me-

irfit-

Az alapiwany k6pviseltij6nek neve

6s

postacime:

lilatot

6s a helYet.
Beki.ild6si hathridci:

1992. szePt.30.

Cim: 1840 BudaPest 50.' Pf.l.

1'
ZA"i ery*iiretek Szivets6g e,Tabegerszeg' B6ke ligct

