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szent, s ezt kell tanitaniuk gyermekeiknek is. Sohase feledj6k, hogy a tavak tiszta tiikr6nek rejtelmes visszllnye az 6n
n6pem tetteircjl, eml6k6rcil besz6l, s hogy a viz zttgfsa ap6ink hangja.
A szomjris6gunkat csillapit6 foly6k a mi testv6reink. {k
hor dozzik ken uinka t, 6s t6pl6ij6k gyermekeinket.
Ha frildiinket eladjuk, meg kell eml6keznitik arr6l, hogy
a foly6k a mi, s igy az o testv6reik is, ez6rt mit6l fogva ny6jasaknak, gyring6deknek kell lenniiik veltik szemben, s etre
kell tanitaniuk gyermekeiket is!
Tudjuk naS,yon j6l, hogy a feh6r ember nem 6rti a mi ftjainkat. Sz6.m6ra egy darab f6ld ugyanolyan, mint a m6sik,
mert idegen o, aki az 6i leple alatt j6n, 6s elrabol a f<jldtcil
b6rmit, aminek csak sziiks6g6t 6rzi.Igy a fdld nem testv6re,
hanern ellens6ge, s mihelyt leigizta 6s kizs6km6nyolta azt,
od6bb6ll, maga mogott hagyva elcldei sirj6t. Semmivel sem
torrjdik, a f<jldet sajdt gyermekei elcjl rabolja el, risei sir.j6t,
gyermekei sziilet6si jogdt elfelejti. Saj6t 6desanyj6t, a F6ldet 6s 6destestv6r6t, azEget fgy kezeli, mint megves6rolhat6 dolgokat, melyek kizs6km6nyolhat6k 6s eladhat6k, mint
a juhok vagy a csillog6-villog6 6kszerek.
A feh6r ember faliinks6ga el fogja nyelni a f<ildet, s mercJ sivatagot fog maga ut6n hagyni. Minrlezt 6n nem tudom
meg6rtcni. A mi ritjaink kiiliinbriznek a fch6r emberek f tjait6l. A vorris ember szem6t s6rti a feh6r ember r,6rosainak.
k6pe. De tal6n ez az€,rtvan, mert - ahogy mondj6k - a vd-

Azitvfszelds kezdete
A term6szettel val6 egyiitt6l6siink elleutmond6sos. Tudjuk, hogy az emberis6g katasztr6f|jilhoz vezethet, ha rovid
id6n beliil nem lesziink k6pesek harmonikus viszonyra l6pni
a term6szettel. M6gis, nap mint nap megs6rtjiik, sebet okozunk neki. J6 lenne gondolkod6sunkban visszat6rni a term6szeti n6pek bd,lcs szeml6le t6he z. Err e adunk mos t p6ld6t
egy indi6n nagyfcindk szavaival.
1854-ben a washingtoni "Nagy Feh6r Fcjnrjk" aj6ntator
tett egy hatalmas indi6n teriilet megv6s6rl6s6ra, ami6rt
cser6be egy rezerv6tumot ig6rt. Seattle nagl'fcindk szivhez.
sz6l6 v6lasza a kdrnyezetre vonatkoz6 legbrilcsebb megfigyeleseket tartalmazza, csod5.la tra m6l t6 gyermeki egyszerris6ggel 6br6,zotva az in di6nok v il 6gt6zet€,1, 6l etf iloz6f i6-

jer.

"Hogyan v6silrolhatja meg vagy adhatja el valaki az eget
6s a f<ild meleg6t? Ez a gondolat furcsa sz6munkra. Ha nem
mi vagy-rnk a levegci frissess6g6nek 6,s a viz. hijs6nek birtokosai, hogyan vrisiirolhatj6k meg m6sok ezeket?t l
E fcjld minden egyes roge szent az 6n n6pemnek. Mjnden egyes fenyrjtri, homoks6v, a .scit6t erdcj tiszt6sa, p6rafelhcije 6s minden ziimmogci rovar szent az 6n n6pem tapasztalat6ban 6s eml6kezet6ben. A f6kban folyir nedv a v6ros
ember eml6k6t hordozza mag6val. A feh6r emberek elfelejtik sztilcifoldjiiket, amikor a <csillagok kciz6 mennek s6t6lni>. Am a mi haloil.aink sohasem felejtik el ezt a csod6latos
foldet, a voros ember igazi 6desanyjdt.
Egym6s r6szei vagyunk. Az illatos virilgok a tilnytcstv6reink. A szarvas, a 16, a fens6ges s6lyom mind-mincJ a mi
testvrlreink. A sziklahasad6kok, a r6tek nekt6rnedve, a csik6k 6s az emberi test melege - mind egyazon csal6dhoi tartoznak. A l"cildhoz tartozunk, s a f6ld pedig hozzrink.

ros ember csup6n civilizillaLlan vadember.

A feh6r ember v6rosaiban lehetetlen egy csondes es
ny-rgodt helyet tal6lni. Nincs eg,yetlen olyan hely, ahol tavasszal hallani lehetne a levelek susog6sft vagy egy rovar
ziimm<igci hangj6t. De taldn ezt is azlrt l6tom igy, mert 6n
egy ((ertellnetlen vad> vagyok,
Az indi6n ink6bb villasztja a t6 fl<ildtt iltsuhan6 szelld
l6gy, susog6 hangi6t 6s a d6li es6kt6l megtisztitott,Jeny<if6k illatositotta sz6l illat6t. Igen, a levegci 6rt6kes a vdr<is
ember szitmilra, hiszen egy 6s ug/anazon l6legzetben oszLoznak valamennyien - az 6llat, a fa 6s az ember. Mind

Teh6t
meg
t6ltjnk. A

Nagyfcintik iizeperet kiikl,
ldiinket, nagyon solat k6r
, f6lretesz egy helyet sz5munkra, ahol tetsz6stink szerin t, hilboritatlanul 6lhetiink
majd. Azt ig6ri, atydnk lesz, mi pedig az ci gyerr,nekei. Igy
hit meg fogjuk fontolni f6ldiink megviis6rlds6ra tett ajiDhogy

u

gyan azon lllegzet al tal I Cteznek.

Ugy trinik, a feh6r ember nincs tudatdban annak amil
l6legzik, es hasonl6an a napok 6ta haldokl6hoa 6rz6ketlen a
briz ir6nt.

De ha eladjuk fdldii4ket, tudniuk kell azt, mit jelent

lat6t.

sz6munkra a levegci, ami megosztja saj6t lelk6t minden m6s
6lcil6nnyel, s igy fenntartja riket. Ugyanaz a leveg6, amely
m ega d t a nagya pi4m-nak legelxi l6legzet6t, f ogja ma j d u tols6
lehelel6t is visszafogadni.

De ez nem lesz kcinnyri, mert e hely a mi sz6munkra
szent. A hiis patakok 6s csiuog6 foly6k vize nem akirutilyen
kdzons6ges viz, hanem a mi Sseink v6re, Hagl is

i
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Es ha eladjuk fdldiinket a feh& embernek, tisztel.je
szentk6nt, mint olyan helyet, ahol 6 is elvezbcti a tarka r6t

fekil fitj6 sz6l virig)IJztilt.
Megfontoljuk a f6ldiir* megr,6sirl6qira tett ajiinlatot.
Ha tigy dont[nk, bogy elfogadjuk, tesz egy kikotcsem: a leher ember rigy kezelje e frild dllatait, mint saj6t 6destestv6reit.
Persze 6n c*rpiin egy c,adember> vagyok, aki semmif6le m6s lehetriseget nenr l6t. En szemelycsen l6ttanr, mint

rothadnak b<it6nyek ezrei a pr6rin, melyeket szilguld6 vonatrol l6ttek le a feh6rek, hogy azut6n otthagyj6k cjket.
En mint <vadember> nem 6rtem, liogyan lehet a pipiilo
vasparipe fontosabb a b<il6nyn6l, amit mi csak az6rt vad6szunk, hogy 6letben maradhassunk. Mi az ember az 6llatok
nelkiil? Ha eltrinnek az 6.llaLok, az ernber is ki fog pusztulni,
ha mfs6rt nem, nagy lelki maginyossdga miatt. Mert b6rmi

tort6nj6k is az illlatokkal, az. az- ember sors6v6 is vdlik hamarosan. Minden egybetartozik es szoros risszefiigg6sben
iill egymrissal.
Gyermekeiket meg kell lanittniuk arra, hogy a libuk
alatt l6vcj fold nagyap6ik bamva. Mond.jdk mcg nekik: a foldet saj6t tujuk 6lete gazdagitja, s igy majd riszrelni fogjal
azt.

Tanitsik meg gyermekeikkel azt, amit mi is megtanitottuok a mieinkkel - hogy a fold a mi any6nk. B5,rmi, anri a
t<ildet 6ri, a fiaira is hat.
Megydz6d6,siink, hogy nem az ember Lulajdorrosa a
f<jldnek, hanem forditva. Sz6munkra ez vil5.gos.

A csalildot osszetart6 v6rhez hasonl6an minden dolog
osszetartozik. A F6ld sorsa ez6rt a Fold fiainak sorsa is.
Nem az ernber sziiltn az ilet hii6.1At; ci csup6n egy sz6,la an nak. Birclit cselekszik a hiil6val, saj6t magdvd cselekszi
azt.Mtga feh6,r ember sem lehet kiv6tel a kriz<is sors al6l.
Egy dologgal tisztiban vagyunk amire egy napon a feh6r ember is r66bred majd: a mi Isteniink 6s az S lsteniik
egy 6s ugyanazon Isten.
Hihetik, hogy cik birtokolj6k Istent, mint ahogy a mi floldiinket is birtokolni akarj6k, 6m ez lehetetlen.
o az ember Istene, aki ugyanolyan kegyes irgy a voros,
miDt a feh6r ernberhez. SzAmS,ra a fold nagyon 6rt6kes,
ezcrt a foldet bdntalmazni ugyauaz, mint teremtcij6t mcg-

vetni.

A sipadtarcfaknak

is el fqg jcinni az 6r6juk; lehet, hcrgy

Az MMIK kozlem6nvei
A Kozgyfijtem€nyi 6s K<izmfjvel6d6si Dolgozok Szakszervezete tagtoborz6st v6gez. A munkavlllal6i nyilatkozatot azok kedv6ert mellekeljiik, akik belepnenek.
Az elk6pzel6sek szerint a kozs6gekben dolgozri koll6gr{k
az MMIK irlapszervezet6hez csatlakozlrdtrak. R6szletes fclvil6.gosit6s B6sze Katalinttll - MMIK, Lel.:92,14-580.
Munkav6llal<ii nyilatkozat

Alulirott megbizom munk6.ltat(rmat, hogy munkab6rem
bru tt6 osszeg €.nek I Va -irL havonta b6rsz6mfe.i t6skor levon ja.

Egyben l'elk6rem, hogy ezt az osszeget havonk6nt a Kiizgytijtenr6n,vi €s K0zmiivel6ddsi Dolgozdk Szakszervezete .1avira, lizesse tre az al6bbiak szerint szakszervezeti

tagdf.ikdnt;
Ezcn osszeg 4 5%-a a KKDSZ orszigos 6irlekk6pviselcti
szervezet6t (egyszimlasz.: 218-983l6-S l2-O2 589 l-7 .
OTP Budapest, Erzs6bet kdr6t 41. sz. fi6k) illeti meg, a
fennmarad6 5S%-ot a KKDSZ helyi, tertileti, mcgyei alapszervezele (a megfelelc5t kdrjtik al6hriz-ni) kapja felhaszn'ld.sra.

K6rern, hogy a munkdltat6 tagdijbefizet6sem ut6n gondoskodjon szem€lyi iove<Jelemad6 alaponrrrak a fenti <iszszeggel val6 csokkent6s6rcjl.

KelL: 1992.
............,.haviiban, az Orsz6ggytiles
altal bozol.:r iorv6n,v elfogaddslt kdvetrien.
Nev:

Munkahely:

Cim:

al6ir6ts

A I\D{LATKOZAT egy prtldirnylt a munk6ltat6 (vagy a
TAKISZ) kap^ir meg, egy mrisolati p6ld6nyt a KI(DSZ Titkiirsigra kell eljuttatni (1088 Budapest, Pnskin u. 4.), egy
p6kl6ny marad az alapszerve zeLr6l.

gyorsabban, rnint minden m5s t6rzs6. <Pis:zkits az Lgyaclba,
s egy napoo saj6t piszkodban fogsz megfulladni.> Haldokldsukbau lsten hatalm6t6l izn,a fognak fldn-vlcni, aki ide hoz-ta, es valami kiilonleges okndl fogva e f<jld 6s a voros ernber
ur6v6 tette ciket,

A jdvci rejtelem a sz6munkra, mert nem rudjuk, mikor
j6n el az id6, amikor az 6sszes b6l6ny kipusztul, minden
vadl5 szelid lesz, az erdcik rejtelmes zugait a sok-sok t'eh6r
ember neh6z szaga viitja fel,az aranys6rga dombokat pedig
a besz6lcj dr6tok fogjdk megcsrifitani.
- Hol van azcrdii? - Kipusztult.

-

Hol van a s6lyom?

- Kihalt.

Ez. az 6let v6ee es az 6lv6sz.el€s kezdete."

KI MITTUD?
6tmutat6

FELHfVAS
az,

1993.6vi Ki mit tud? vet6lked<ire

A Magyar Televizi6, a M(ivelcjd6si 6s Kiizoktatisi Miniszt6rium, a K6iep-Eur6pai Nemzetkcizi Bank Rt., Budat F<5v:lrcrs Onkorm6nyzata, valamint Giklolld Viiros Onkorrndnyzata, a Honv6delmi Miniszt6riurnnak, a Bcliigymiqiszt6riumnak, a Magyarok Villgszovets6genek, a Hatdrorr
Trll i Magyarok Hiva tallrrak eg;'e t6r tcj tiirnoga t6s.ival isrn 6 t
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5. Klasszikus ds modern szinpadi t6nc

megrendezi a hagyom6nyos Ki mit tud? vet6lkedljt, elcjad6-

Balett, dzsesszbalett, step, akrobatikus t6nc, diszk6-, break-,6s rap-t6.nc, electric boogie, form6.ci6s t6nc stb.
Rr6szt vehetnek: sz6list6k, du6k, tri6k, kisegyiittesek.
Maxim6lis l6,tszlm: 12 f 6.
T6v6mfisorid5: maximum 5 perc.

rniiv6sz ka teg(rri6kban.

A versenyre jetentkezhet rninden olyan magyar' 5.[ampolg6rsagf, vagy kiilfoldon 6lci rnagyar fiatal, aki 1992. december 3l -ig betolt<itte 14., 6s nem toltotte be 26. 6let6r,6t.
Jelentkezhetuek sz6list6k, du6k, tri6k, csoportok, egyiittesek. Csoportok, eSyiitte.sek eset6ben az.|tlag6letkor a m6rv-

6. Szfnpadi

jtitdk

sszinh 62, Lincszintr6 z, pa n tom

m, utcaszirrh itz,

ad6.

M

Nem vehetnek r6szt a vet6lkedcin hivat6,sos mtir,6szek. A
rnrir,6szeti fcjiskol6k hallgat6i nem saj6.t mtiv6szeti dgukban
szerepelhetnek. Nem tekin tjti k f cjiskolai hallga tonak azokal
a fiatalokat, akik az 1993194-es tan6vben kezdik meg tanul-

bdb.i6t6k stb.
R6szt vehetnek: sz6listdk, kisegyi.ittesek.
Maximilis l6tsz6m: 6 fci.
T6v6mrisoridci: maximum 6 perc.

i

T.Egyflb

rn6.nyaikat.

Jelentkezni (s a jelentkez6ssel kapcsolatban r6szletes
felvil6gosit6st k6rni) lehet a lak6hely, munkahely, illetve
mriktjd6si hely szerinti iinkormdnyzatoknAl, illetve az 61taluk megieldlt miivel6d6si int6zrn6nyekn6l, a R6di6- 6s Tele-"
v izi6i js6gban megj eleu t jelentkez6si I ap mint6j a szerin t
(azt lern6solva). A fegyveres testiiletek a jelentkez6s m6dj616l kiildn int6zkedrrek. Kiilfoldi magyarok hely'i kulturi{lis
k6pviseletii kn6l .ietentkezhetnek az cl5viil ogatokra.

Jelentkezdsi hatfrid6: 1992. decelrtber l.
Az eloviilogal6kat, a vdrosi, keriileti fordul6kat, vala-

mint ir megyei,

fcjv6,rosi dontcjket az onkormdnyzaLok szervczik. A l6pcscifokok: terijleti (k6zs6gi, iskolai stb.) v6loga-

t6l<, valarnint v6rosi,
febmSr 21.

oz-g 6

keriileti fordul6k: 1993. januitr 2 -

Mcgyei, fcjv6rosi dont6k: mdrcius 19 - hpriiis 18.
A megyei dontci lcbonyolitd.sS.ra az lvleg;'ei Mrivelcidesi

Ifjrisdgi Kozpont kapott megbiz6st.
Az orsz6gos viilogat6: 1993. mdjus 10. es 30. kozott.
A televizi6 nyilvd.noss6ga clcitt kb. 120 produkci6 r,ersenyczhet. I 993 jfiliusritol.

6s

Ki mit tud? kateg6ri6k, 1993.

l. Vok6lis zene (6nek;
a) n6pdal, miidal, folk, opera,
b) pop,rock, dzsessz,
c) sanzon, t6ncdal.
R6szt vehetnek sz6list6k, du6k, tri6k, kisegviittesek.
Maxim6lis l6.tszirm:6 f 6.
Tev6mrisoridci: maximum 5 perc.
2. Hangszeres zene
a) klasszikus 6s kort6rs zene,
b) n6pzene, folkmuzsika, hist6ri6s dallamok,

c) dzsessz,
d) t6,nc, pop, rockzene.
R6szt vehctnek: hangszeres sz6list6k, kisegyiittesek.

'

a) cirkuszi 6s variet6sz6mok,
b) par6di6k,
R6szt vehetnek: sz6list6k, du6k, tri6k, kisegytittesek.
'Maximillis l6tsz6m: 6 fci.
T6v6mfisoridd: maximum 5 perc.

Ami minden kateg6ri6ra irv6nYes
Mind az idcibeli, mind a l6tsz6mbeli korl6toz6st a l6veszerepl6st illetcjen nagyon komolyan kell venni' Viszont
nem szimit a versenyzS csoportok l€.tszdmilba a zenei kis6-

ret.
Hasonl6an szigorfak az lIetkori elcjir6sok is, kiilcinosen
a 26 6ves felsci hatdr. Eg6szen kiv6teles esetben az als6 14
evbcil elk6pzelhetcj engedm6n,v. Nem 6rdemes viszont ahhoz
a triikkhoz folyamodni, hogy egy nagyobb cgyiittesben "el6ves gyerekeket, s lgy aztin majd belefernek a
csapatba a rutinosabb "ven r6kak" is.

rejtiink" 6-8

Mikcizben felhivjuk a figyeknet a meghat6rozott t6v6s
miisoriclcj szigorri betartisdra az egyes kateg6ri6kban, nem
gyozz.ik hangsrilyo;rni'. ezek a 4-6 percek olyan lehetcis6g-

k6nt kezelendcik, amelyeket eSydltal6n nem kell mindendron kihaszn6lni. Mindenki nyugodtan elhiheti: ha 4 perc
alatt meg tudja mutatni, formiilni azt, amire 5 pcrc lehetcijav6ra szolgalhat.
Nagyon fontos: igyekezz|k mindenki iigy gazd6lkodni a

s6ge van, az csak
r eper to 6r

.i6val, h ogy tov6bb j u trisa

ese

t6n

ir,j a

bb, ha t6sosa bb

produkci6val tudjon eld6llni. Hat6sosabbnak lenni ugyan
nem kotelezcj (csak aj6nlatos), rijat hozni viszont a t6v6ben
igen, m6gpedig fordul6r6l fordul6ra. Ettcil csak olyan alka-

teg6ri6kban tekinthetiink el, ahol egy-egy sz6.m betanul6sa
rengeteg idcit, esetleg €veket vesz ig6nybe,6s nagyon fiatal
korban vagy sajdtos esetekbcn nem lehet elv6rni, hogy pro-

drrkci6k sora Iegyen "beldrazva". Es hat azzal mindenk6ppen sz6molni ketl, hogy az ism6tl6s semmik6ppen nem lehet
elclnycis.

Maxim6lis l6tsz6m: 6 fci.
T6r,6m[isoridii: maxinrum 5 pelc.

3, Vers-, l)r'62 -, mesemondiis, sz6noki besz6d
R6szt vehetnek: egy6ni elcjad6k.
l'6v6miisoridcj: maxinrum 4 perc.
zl. Ndpt:inc

M6g valami, szint6n mindenkinek. Nyom6s okunk van

biztatni ruindenkit, hogy vegye nagyon komolyan a felk6sziilest, prirb6ljon mindent beleadni rn6g akkor is, ha rigy
iteli meg, hogy jelenlegi felk6sziilts6gc alapj6n m6g nem
sz,6mithat, tirl f6nyes sikerekre. Mindenkit 6rhet kellemes

R6szt vehetnek: sz6listilk, du6k. tri6k, egy'tittesek.

meglepet6s.

Maxinrillis l6.tszim:24

Szoritunk Nektek, 6s kivdnjuk. legyen sok orometek
Ki rnit tud? -ban.

f o.

T6v6miisorid6: ntaximum 4 perc, eg).iittesekndl 6 perc.

a
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AZ t g 92 . frv t t<ozluwnronns I P ALY AZ1rT
Zalame

ertesei

Als6pdhok

I

26.000 Ft

Pusztamagyar6d

z

40.000 Fr

Bak

3

139.000Fr

Pusztaszentl6szl6

2

65.000 Ft

Balatonmagyar6d

I

30.000 Ft

Resznek

I

120.000 Fr

Becsv6lgye

I

26.000 Ft

Rddics

1

69.000 Ft

Borsfa

2

50.000 Ft

Stijtiir

o

320.000 Ft

Bucsuszentl6szl6

J

80.000 Fr

Surd

3

40.000 Ft

Bucsuta

I

34.000 Ft

Siimegcsehi

1

20.000 Fr

Szentgyiirgyviilgy

II

69.000 Ft

Cserszegtomaj

I

20.000 Ft

Csesztreg

6

192.000 Ft

Szentpdtertr

I

52.000 Fr

180.000 Fr

Szepetnek

5

141.000 Ft

T6fej

I

20.000 Fr

T6tszerdahely

4

217.000Fr

Tiirje

I

22.000Ft

Vindornyasz6l6s

I

44.000 Ft

Zujk

I

20.000 Fr

z

69.000 Ft

EgewLr
Fityehiz

I

30.000 Ft

Gelse

4

105.000Ft

Gutorfiilde
H€vIz

I

30.000 Ft

I

20.000 Fr

Karmacs

2

100.000Fr

K6vfs

I

30.000 Ft

Zzlttp6ti

Kehidakust6ny

I

30.000 Ft

Zalabaksa

Kerkaszentki16ly

L

70,000 Fr

Za.labEr

Keszthely

13

421.000Ft

73.000 Ft

I
56

Zalaegerszeg

y

40.000 Ft
5.186.500

z

75.000 Ft

Zalregerszeg-P6zvz

1

35.000 Ft

30.000 Fr

Zalakaros

2

40.000 Fr

I

15.000 Ft

2

54.000 Ft

Lenti

9

253.000 Fr

Zalakon6r
Zalalov6

T2

Letenye

l1

4s2.000Ft

Zalrsz6nt6

2

322.000Ft
64.000 Ft

Magyarszerdahely

z

54.000 Ft

Zaluszentgy6rgy

a

170.000 Ft

Murakeresztf r

.)

a

128.000 Fr

Zalaszentmih6ly

)

167.000Fr

Murardtka

I

45.000 Ft

Zalztirnok

I

I7

597.000 Ft

Nagykutas

I

120.000 Fr

Nagylengyel

2

70.000 Ft

Nagyp6li

I

40.000 Fr

Nagyrada

2

54.000 Fr

Nagyrdcse

I

32.000 Fr

Nova

2

44.000 Fr

6vente megrendezi a t6bort, ez 6vben eldszcir nemzetkozi

I

40.000 Fr

jelleggel.

1

22.000Fr

I(ilimfn

I

30.000 Ft

Zll

Kisp6[i

1

90,000 Ft

Kistolmfcs

I

Kust6nszeg

Nagykanizsa

I

I

43.000 Fr

-')

245.000Ft

I

ae

ger s zeg- Eber g 6n

H

(RE..K

Nemzetkdzi Szfnj6tsz6-

A Megyei Miivelcjd6si

€s

6s

Rendezdi Tfbor - Lenti

Ifjris6gi Kdzpont I973 6ta

Az id6n jflius 3l-tcll augusztus 9-ig folyt a munka 6
szekci6ban I 38 rrisztvev5vel.
1. A szfnCszi kapcsolat ftJai (kom6diamesters6g fizikai ds hangk6pz6ssel).
Tan6rok: Dr. Mer6 B6la, Moln6r Ary6d, Kardos J6zsef .

5. oldal

KAPOCS
megye kistelepiil6sein, valamint Szlov6niilban 14 alkalommal adtiik elci az elcik6szitd f|zisban

Szervezetf ejlesztdsi szemindri um

A hallgat6k ZaIa

cisszeiillitott v6sriri kom6di6jukat.
2, A szinfiszij6tdk 6s jel lemz6s technik

6ti

- dr6ma€sszne-

sze[.
Tan6.r: Roger Howard, a Theatre Underground vezet6je,
A csoport r6sz-tvevcii Roger Howard Kolumbusz c, dra-

mdj6nak szinpadra lilitilsftval foglalkoztak, a munka sor6n
elm6leti alapvet6sekre, 't alamint sz6mos mesters6gbeli fo-

gis elsaj6titr4s6ra

is sort keritve.
az angliai cjsbemutat6t megeloue r6szleteket lethattak a t6bor lak6i, valamint Lenti polg6rai a mti-

A t6bor v6g|t

b61.

Augusztus utols6 n6gy napj6t egy h6,vizi iidiilciben
egyiitt t6lt6tte megy6nk 18 n6pmrivelcije. (Minddssze enynyierr jelentk eztek a f <jhivatrisirak k€pz6s6r e...)

A program egy szervezetfejleszt6si tematik6ju

3. Szfn€szmestersdg - szf n6szvezet€s,

*{<*:1.***

Tan6r: M6t6 Gdbor szinlsz-rendezo.
A kurzus a szin6szi mesters6g lehetcis6geit kutatta, ennek 6rdek6ben k6t kiilonf6le munk6t v6,geztek:
a) szin6szi fogalmaz6s szerepben a szinpadon,
b) versmond6s a szem6lyis6g teljes elnyom6s6val,
A t6bor v6g6n 18 ettid6t mutattak be a hallgat6k Sha-

kespeare Ahogy tetszik, Yizkereszt, valamint Hamlet c.
dr6m6j6b<il.
4. Dr6rnapedag6gia.

Tan5,r: Fekete Val6ria drarnaturg, Wiegmann Alfred
szerkesztci.

A kurzusban pedag6gusok vettek r6szt, akik a m6dszert
elsaj6titva kozvetleniil a gyakorlati pedag5giai munkirjuk-

posztS-

ra<ludlis klpzls volt, melyet a p6csi JPTE Felncjttnevel6si 6s
Kozmfivel6d6si Tansz6k 4 fcis taneri st6bja vezetett'
A fejleszt6si koncepci6 a marketing sz-eml6letre 6piilt'
m6dszere az akliv csoportmunka volt. A klpzls vend6gelciad6jak6nt k6szdnthettiik Kov6cs S6ndort, a Mrivelcjd6si 6s
K6zoktat6si Miniszt6rium f 6osztiiyv ezet6j 6t' A r6sztvevok
hasznosnak 6s j6 hangulatirnak it6lt6k a proS,ramot.

Szakiskola

UlaUt f oszt6llyal, 90 tanul6val b6vtilt 4z MMIK Szakiskol6ja. Azok a megy6nkbeli 8 osztilyt vlgzeltek, akiket a
munkan6lkiilis6g vesz6lye fenyegetett, most 2 6vig tanulj6k
a n6pi asztaloss6got, fazekassigot, szab6szatot-csipkever6st, k6zi-g6pi himz6st, szov6st, b6rmfivess6get.

A szinvonal garancidja, hogy valamennyi szaktan6r a
N6pmiiv6szet Mestere. A f iatalok az itgynevezett k<izismereti tdrgyak mellett m6g vrillalkoz6i ismeretekre is szert
tesznek, arni jdvcibeni elhelyezked6siikct segithcti.

ban alkalmazz6k.

S.Arendezfis titkai.
Tan6r: MAt6 Lajos rendezo.
N6pf diskolai tanulmtlnY[t

C6l a szinh6zi alapfogalmak elsaj6tit6sa volt, tulajdonk6ppen egy elm6leti-gyakorlati alapvet6s kezdcj rendezcik-

A N6pfciiskolai T6rsas6g cserekapcsolata keret6ben 10
napos sv6d tanulm6nyritra keriilt sor. Megy6nkb6l 4-en ve-

nek.
6.

Alkot6szin6sz.
Tan6r: Dolle Zsolt pantomim-mtiv6sz.

hettek r6szt a szeptember L3-lxal kezdcjd<itt stockholmi

A kurzus szin6sztr6ningre invit6lta az 6rde\4od6ket,

szemin6,riumon.

melynek fo c6lja, hogy ki-ki megismerhesse saj6t szem6lyis6,g6t - a mozg6sSn keresztiil.
Az elscj k6t szekci6 magyar, n6met, angol rryelven folyt,
a tobbiek munkanyelve a magyar volt.
Az irlenziv szakmai munk6nak visszhangja volt, foglalkozott vele tobbek k6zott a Magyar Televizi6, Magyar Rri-

A lidingcii dukormdnyzat miivelcjd6si, szocillpolitikai
munkdj6val, n6pfciiskoldk, illk€pzo kozpontok, tanulm6nyi
korok, on tev6keny szerve zetek 6let6v el i smerked tek koll6gdink.

A Kapocs kovetkezo

szdm6ban olvashatjuk majd a ta-

nulm6nyirt tapasztalatainak osszegz6s6t.

di6 is.

Kust6nszegi Kalenddrium

Zalai Kultur6l

is

Kamara

AZalai Kulturdlis Kamara vdlasztm6nya 1992. augusztus 28-6n iil6st tartott Keszthelyen. Dr. Czoma L6szl6, a
Kamara elndke 6s Borosiin Gy'ula iigyvezetcj alelndk aktu6lis t6.j6koztat6i utdn a k6sziilcj kamarai torv6nyrcil v6ltottak
sz6t a krb6vitet i iil6s r €,sztv ev oi.
A besz6lget6st Dr. Kov6ts Fl6rii4n ve'zetIe, aki eg)/ik k6szitoje az orszdgos megvitatdsra keriilci anyagnak.
A kamarai iil6s - 6s egyben az akor kezdciddtt fcjhivat6sf n6pmrivel6k6pz6s - vend6ge volt Dr. Hal6sz P6ter, a
Maqyar Miivelcjd6si ht6zet [j igazgat6ja.

A Kust6nszegi Honismereti Falukdr sz€p 6s hasznos kiadv6nnyal lepte meg a telepiil6s lak6it, bardtait. Kust6nszegi Kalenddrium bircsft6l-bricsirig - ez a 8Q oldalas kdnlv
clme.

szok6sos kalend6rium 6s a kozlrdekii inform6ci6k
mellett szinvonalas cikkek talilhat6k a kiadvdnyban a teleptil6s v6zlatos tdrt6net6rcil, a Kustiiuszegi Bokr6t6r6l, a jelenleg 6lci helyi egyesiiletekrdl stb. Gazdag f6nyk6panyag'
grafikik 6s versek is szinesitik a KustSnszegi Kalend6riumot, m6it6n lett olyan n6pszeni, keresett a telepiil6sen.
Gratul6lunk a szerkeszlciknek, a kozremtikodciknek!

A
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rij vizu6lis kis6rleti mtifajok (konceptek, performance, szir-

xrAr-lfrAs
Az orsz6gos n6pmtiv6szeti ki6llit6st kdvetve megnyilt a
Megyei N6pmiiv6szeti Ki6llit6s Zalaegerszegen, az MMIKban. Dr. Selmeczi Kov6cs Attila, a N6prajzi Mirzeum mb'
f6igazgat6ja tartotta a megnyit6t' A mintegy !20 zalai alkot6 kozel 600 munkadarabja okt6ber 18-ig tekintheto

mit6g6pes grafika, vide6-install6ci6 stb.). A miifaj lehetcis6geit<il fiiggcien ezek tewezele vagy megjelenit6se.
A zs0rizds szempontjai : az el5z6 orsz6gos ki6llit6s 6ta
l6nyeg6ben nem viltoztak. Egyetlen krit6riuma van a ki6llit6s lehetcis6g6nek, a mincis6g. A zstiriz6si szempontok a megyei kdzmrivelcjd6si int6zm6nyn6l tal6lhat6k.

Napt6r:

meg.

l.
Szakmai tan6cskozfs

ri

A felncittoktatils villtozisai - ez lesz a cime annak a
nernzetk6zi tan6cskoz6snak, melyet november 4-5-6n renMMIK. A hazai szakembereken kiviil Ausztrii4b6l es
Szlov6ni6b6l virunk vend6geket erre az igencsak aktuflis
tlmdjit programsorra.
dez az

{<'l.rf***tf

PALYAZATI FELHfVAS
XV. orsz6gos

ci6 14-17 6rdig,
3. Ki6ilites megnyitds: november 27-617 6r6kot az
MMIK kii4llit6termeben.
4. Akiallilfls nyitvatart6s szerint november 27-toI - december 12-ig tekintheto me8, naponta l0-18 6r6ig'
5. December 1l-6n a ZalaiGlia keret6ben szakmai tan6cskoz6st tartunk. A f6rum idcipontj6t k6scibb" jelezziik.
6. A kizsririzett anyagok, ill. az orszAgos ki6llit6sra nem
keriil6 munkik visszaadfsa december 16-61 - 18-ig' napon ta 1 0- 1 8 6rlig elszilllithat6k.
6s konzult6

Minden Crdekltidd alkot6t, kdziiss€get' szakktirt

megYei amatcir
k6.pz6- 6s iparmiiv6s zeti ki6llit6sr a
a

Jelentkez6s, ill. miit6rgyak lead6si haLfuideie: 1992.

november I2-Iol - 23-ig az MMIK-ban, nyitvatart6s szerint, munkanapokon 10-17 6riig.
2.Zsirtzls november 24-6t 10-14 6r6ig' Nyilv6nos zsii-

,&{<*{.t<**(

6s

szeretettel vdrunk!

A Miivekid6si 6s Kdzoktatdsi Miniszt6rium Kozmtivelcid6si F<josztllya 6s a Magyar Mrivelcid6si Inllzet 1993-

ZilaiG6ln

ban rendezi meg a XV. orsz6gos amator ki6llitAs6t Budapesten,

A ki6llft6s c6lja: a ki6llit6son lehetcls6get biztositunk

a

nemhivat6sos k6pzci- 6s iparmiiv6szeknek, autodidakta,
rajztatLr, naiv 6s cig6.ny alkot6knak a bemutatkoz6sra'
Ugyanakkor lehetcjv6 tesszi.ik a magyar 6s kiilfoldi ki6llit6st
I6togat6k 6s a kort6rs miiveszetek ir6nt 6rdeklcjddk sz6m6'
ra, hogy k6pet kapjanak az amatcjr k6pz6- 6s iparmiiv6szetrcil, amely 6ppol1'sokszinii 6s v6ltozatos' mint a hivat6'sos
mriv6szet, 6s amelyben valamennyi torekv6s megtal6lhat6,
amely azt napj ainkban jellemzi.
A p6ly6zaton r6szt vehet rnindenki, aki nem tagja a
Magyar Alkot6miiv6szek Egyestilet6nek (nem "alaptag") 6s

elmrilt 16 6ves.
A Megyei Miivel6d6si 6s lljfis6gi Kozpont 1992. november 27-6n 11 6r6t6l rendezi meg december 12-ig a megyei Amat6r KEpz6- 6s Iparmfivdszeti Ki6llit6+sit. Ezen
a bemutat6n viilogat a Magyar M(ivelcid6si ltt6zet eld kijelolt zsiiri az orsz6gos ki6llit6sra javasolt munk6kb6l.
P6ly'6zati tudnival6k p6ly6vni egy6nenk6nt 6s miifajonl6nt 3 miit6rggyal lehet. A munk6t m6t az el6zsiirire kiitllitilsra k6sz 6llapotban kell beadni, a t6rgyakon maradand6an feltiintetve az alkot6 nev6t, kor6t, lakcim6t 6s a miit6rgy adatait (cim, m6ret, technika). A paszpartuval elldtott
grafik6k szabv6nym6rete 50x70 cm, ill. 70x100 cm. A k6peket lehetcileg iiveg n6lkiil adj6k be. A festm6nyeket keretezve k6rjiik.

Az egy|ni alkot6k, ill. szakk6r6k a Megyei Mrivelcjd6si
6s Ifjris6gi Kozpontban jelentkezhetn ek (Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11.).
Nevez6si kateg6ri6k: fest6szet, grafika, sokszorositott
grafika, kisplasztika 6s szobrdszat, textil, ker6mia, valamint

Zalai Girla cimmel fj tipusri tetdem6ny lebonyolitils6ra
keriil sor december ll-l2.koztazegetszegi MMIK-ban- A
v6ltozatos programban bemutatkoznak megy6nk legszinvonalasabb amatcir miiv6szeti csoportjai, 6s megnyilik az amtor k6pzo- 6s iparmtiv6szck megyei tdrlata. K6pz6sek, szakmai tanicskoz6sok is gazdagiti|k a k6tnapos programot.

ASZBR:Z6 I T OCVNOII H IVATAL

TATNTOZTl'lTOJll
Ertesit

jiik valamennyi mrivel6d6si int6zm6ty

v

ezeto

i|t,

hogy a mrivelcjd6si 6s kozoktatisi miniszter 811992.
(V.8.) MKM rendelete rijraszab6lyozta az ilodalmi 6s zenerniivek nyilvdnos elcjadrlsa ut6ni jogdijfizet6s felt6teleit
6s hat6lyon

kiviil helyezte a 3311992. (XII.9.) MKM rende-

letet.

A rendelethez kapcsol6d6an a Szerzcji Jogv'6dcj Hivatal
kozlem6nyber tette kozzb az 6i szetzfii ttbltzatoL (Magyar Kozlony 1992147 .szhma.) A rendelet 6rinti - mint rendezo szeweket

-

a mrivelcid6si

int6zm6nyeket.

Tapasztalatunk szerint a3/1974. MM rendclet hat6lyon
a miivelcjd6si int6zm6nyek jogdijfizet6si
kdtelezetts6ge nem egy6rtelmri. Ez6rt felvildgositdst szeret-

kiviil helyez6se 6ta

n6nk adni az itt6zm6tyben rendezett miisorok ut6ni jog-

diifizetlsrol.
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Pillyazatok

Az SdH kozlem6nyhez az alitbbi megjegyz6seket k6rjiik
napi munk6juk sor6n figyelembe venni:
1)

A II. fejezet

1. pontja egys6gesiti az eddigi "L6bIina-

tos formdjir" jogdi.lfizet6sl (nem kalegoriz|l a rendezo szervek kozott sem: on6ll6 rende.zo szerv', amator hivat6sos),
miszerint a brutt6 jegybev6tel sz62al6kos ar6n;'6ban hat6-

j

A Pro Cultura Alapitvdnybokor

p6lyfzatai

rozza meg a fizetendcj jogdijat.

Az Bgyhdzi Iskol6kdrt Szakalapftvf ny

"A m6l megjelent irodalmi mii, valamint nyiivinoss6gra
hozolt zenemti elciaddsa utdn a rendez6 sz-erv 6Vo, t6nc, 61civagy g€pzer|.vel tartotl diszk6, tinch6z, osszt6nc utfLn'7%
szer z6i 6taI6ny di j'rt f izet."
2) A III. fejezet 4.6s 8la. pontja gyakran 6rintheti az int6zm6nyeket, k6rjiik divatbemutat6k, zen6s csoportos foglalkoz6sok, stb. eset6n ezt alkalmazzirk.

3)

\

A VI. fejezet szabLlyozza, hogy ki mincjsijl rendezo

szervnek, ez a jogdijfizet6s szempontj6b6l dontci.

A811992. (1/.8.) MKM rendeletbdl az aliibbiakra hivjuk

fel szives figyelmiiket:
"... vend6gl6t6ipari tarif6t kell alkalmazni azokbat az
esetekben is, amclyekben a felhasznril6 egy6b tev6kenys6ge
mellett vend6gl6t6 tev6kenys6get is folytat."

Az SzJH-nak nemcsak az a feLadata, hogy a sz,erz6i dijakat marad6ktalanul 6rv6nyesitse, hanem az is, hogy a beszedett jogdijat a szerzok koztjtt felossza. Ez ut6bbi 6rdek6ben szeretn6nk tev6kenys6giinket 6ndkkel jobban osszehangolni: a jogdijfizet6sen tril rendszeres mfisorkbzl6st is
k6riink (ez a jogdijak szerzok kozotti felosztdsdhoz sziiks6.
ges). Az eddigiek sor6n a mrisorkozl6s nem volt folyamatos
6s egys6ges az inl6zm6ny ek r6sz6r 61. Ez6rt havon ta k6rjiik
irilsos (r6szletes) miisorkozl6siiket az rij tipusri nyomtatv6-

nyon.

tilmogatja az egyhilzi oktat6si int6zm6nyeket, koll6giumokat oktatdsi tev6kenys6giikben, annak korszertisit6s6ben, a konywel, modern taneszkdzcikkel val6 ell6tottsrigban, valamint fehijit6si munk6lataikban.
Bekiildendci formanyomtatv6nyon 3 p6lddnyban I 993.
janu6r 31-ig.

A Kistelepiil€sek Iskol6i6rt Szakalapftvdny
piiy ilzatot hirdet az iskoldk helyre6llit6s6ra, f6lt6teleik
javit6s6ra. A kor6bban kdrzetesitett, ill. a nemr6gen fjrainditott iskoldk p6ly ilzhahak egyszeri kieg6szitci t6mogat6sra.
A piiyizat csak formanyomtatv6nyon adhat6 be 3 p6ld6nyban 1992. december 1 0-ig.

A Kar6csony Si4ndor Szakalapitv6ny
timogat m6r miikddcj helyi (elscisorban falusi, lak6telepi) egvesiileteket a helyi kultur6lis hagyom6nyok 6pol[s6ban, a kozciss6gi cselekv6s segit6s6ben.

Ap6ly6zatmax.2 oldalban tartalmazza a kor6bbi tevekenys6get, az el6rL eredm6nyeket, a r6sztvev6k kor6t, a rendelkez6sre 6116 forr6sokar, ak6rt t6mogat6s c6lj6t 6s osszeg6t, a folhaszn6l6s kcilts6gvet6s6t.
Hat6ridcj: 1993. jantdr 15. Benyirjtand6 formanyom[atv6nyon

I p6ld6nyban.

A Kbrnyezetkul trira az Iskol6ban Szakal apitv6ny

Javasoljuk:

A jovciben rninden mrisoros rendezv6nyiik (teremb6rlettk) szclzcid6s6ben rogzits6k, hogy a zete- 6s miisorszotg6ltat6s ut6n ki fizeti a szerzoi jogdijal.
Kdr.iUk:

A jovcibeni mrisorkozl6seiket havonta -

oss:drangban a

rendea,6nynyilvdntartS.sukkal - sziveskedjenek megktldeni. Ebben a nem saj5.t rendezv6nyeiket is k6rjiik tiintess6k
fel, (pl. a teremb6rleteket).

Tov6bbi hasznos egyiittmrik6d6siink rem6ny6ben k6rjiik Onoket, hogy a fentiekkel kapcsolatos gondjaikkal fordul janak bizalommal munkatirsainkhoz.
Szer z'6i Jogv6d
I 05 1 Budapes t,

ci

Hiva tal

Vdrdsmarty ter

Telefon: I18-0317.

I

.

tdmogatja azokat a tanulm6nyokat, aj6nl6sokat, arnelyek az oktatisi folyamatban a komplex kornyezeti szernl6letet r6n'6nyesitik; azokat az esettanttlm6nyokat, amelyek
irz iskolai vagy lak6kornyezet eg)'-egy k6rnyezetv6dehni
probl6mfj6val, s annak megoldhat6s6gdval foglalkoimak.
A pfiylzatot formanyomtatvlnyon 3 p6ld6nyban kell

benyfjtani.
Hat6ridcj: 1993. januflr 25-ig

A Muharay SzakalaPf tv6nY
t6mogatja az amator miiv6szeti mozgalmat, az alkot6mhiielyeket, k<izdss6geket, mriv6szeti alkot6sok l6trehoz6s6t
6s bemu ta tis6 t, szakmai klpzlseket, programokat.
A p{iylzatot formanyomtatvinyon 3 p6ld6nyban kell
beuyrijtani 1993. janu6r 31-ig.
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II.

A N4iiv€szeti Akaddmia Szakalapf tv6ny

N

6pmiiv6s zeti piiY 6zaL

ti'

-

N6pzenei 6s n6pt6ncos tirgyf kutat6sok, publik 6ci6k
mogat6sa 35 6v alatti szem6lyek eset6n'

-

A n6phagyom6nyr6l sz6l6 elciad6ssorozatok timogatdsa
n6pmrivel6k, pedag6gusok, ifjris6gi kdz6ss6gek, mag6nszem6lyek r6sz6re.

p
p

-

n

-

t,

r42-3913.

AzAPficztl Kiad6

-

Nyelvtan-helyesir6s m unka tankonlv, 3 -4' osztit'ly'
Fogalmaz6s munkaftizet, 3' €s 4.osztily.
oszt6ly.
Olvas6konYv,2.oszt6lY'

kiviil pftly6znilehet az l. oszt6lyos
s6konyv k6zir aIiltak bir6latara.

i4b6c6s- 6s olva-

Apfrlyhzatokat 1992. november 30-ig kell bekiildeni 3 peldinyban (taneszk6zok tartalomjegy z6ke,szetzoi koncepci6,
egy f ejezeL kiclolgozisa az illusztr6ci6kkal egyiitt)' Cim:
Ap6czai Kiad6, 9500 Celldomolk, G6bor Aron u. 7. T el': 525'

A Legyen a Betii J6 BardtAlapftvfny
6s a

6s

megirj it6s6 t szolgil6 oktat6s t6m ogat 6sa n6pmiivel cik'

AzI-ll.p6ly Lzatokat 3 alkalommallehet benyf jtani: 1992' december l.; 1993,februfr l.; 1993. m6jus l.
konfliktuskezel6

eljiri-

fV. Szociogr6fiai kotet ossze6llit6sa az ifjris6gr6l
februdr 1 5-ig kell a k6sz k6zir aLlal p6ly 6zni.

' 1993'

IIL Iskolai probl6rnamegold6

K6rnyezetismeret 6s -v6delem munkatankonyv, 2-4'

Ezen

sz6list6k sz6.m6'ra.
A kort6rs miiv6szet 6s a n6pmriv6szet kapcsolat6nak
megfjit6s6t szolg6l6 tev6kenys6gek t6mogat6sa 35 6v
alat ti mriv6sz ek szilmir a.
A mindennapi 6let 6s a n6phagyom6ny kapcsolat6nak

karok

k6zoss6gek, m ag6n szem6|y ek sz6m6r a.

p6ly 6zatoI hirdet tanit6kn ak 6s munkacsoport juknak
tank6nyvek megirds6ra:

-

N6p zenei lemez kiadis6nak t6moga t6sa tfnch|zas zene-

6s

sok leir6sa. A bekiild6s folyamatos.

V. Dirikonkorm6nyzatok t6mogat6sa.
1. Osztondij pedag6gusoknak, sziil6knek, segitcl felncjtteknek.

2. A di6konkorm6nyzatok 6ltal ig6nyelt szak6rtcik finarsziroz6sa.
3. Di6k6nko tm6ty zati tiszts6gvis elcjk, d i6kvezettik' -

k6pviselclk 6s segitcjk k6pz6s6nek t6mogat6sa.
4. F6rumok, tapasztalatcser6k t6mogat6sa,

V€ddszdrnY Szervezet

A p6ly6zathoz csatolni keII az alapdokumentumokat,
'6t1etp 6ly 6zato

-

t ir ki gyerekekn ek
a rossz szoci6lis helyzett csal6dok gyerekeinek
gyat6kos gyerekeknek a ny ar allatitsir a,
int6zm6nyek

6s

6s a

fo-

iskol6k cserenyaral6saira,

beszilmol6kat vdr az idei t6botoz6s 6rdekes tapasz'
talatair6l, megold6sair6l'

p6ly6zat bekiildendci 1992. december 1-ig az Alapitviny
cim6re: 1088 BudaPest, Baross u' 15.

A

A MagYar Mozg6kdP AlaPftv6nY
rdet az iskolai filmoktatisban haszn6lhat6

kcr
19

anyagok kidolgoz6s6'ra. A p|lyizatokat
vrlrjik. A rdszletes folt6telekr6l 6rdekld<jni

lehet az alapitr'6ny cim6u:
1 068 Budapest, V6rosligeti fasor 38. III 43.

T

el.: 1 42-47 60'

r2r-rr201r88.
Az Ezr edf ord

ul d I f j ris6

g

iA

I

apf

a

sziiks6ges osszeg fel6t saj6t lorr6sb6l kell 6llni'

tvf ny p6ly tzatil

I. T6mogatja a m6s orsz6gbeli magyar 6s a magyarorsz6gi ifjris6gi szervezetek kozotti kapcsolatokat' Ifjfsr4gi
szew ezelek p 6iy itzh afi ak.

A bekiild6s folyamatos' dont6s negyed6vente'
Thjlkozlatils 6s formanyomtatv6ny az Alapitv6ny cim6n
t<6itretci. Szem6lyesen: Budapest V', Hold u. 1. Tel': 14085901 49.Postacim;

Nonprofit Iroda, 1 325 Budapest, Pf' 68'

A Hadtiirtdneti Mfzeum
"Tud6sir6s a frontr6l" cimnrel L vil6ghiibor(ts cml6kek, em-

l6khelyek fijlkutatdsAra oszttinzi a l0-18 6ves tanul6kat'
EzeWBI fot6kat kell k6sziteni 6s azokat bekiildeni' Bekiildhetcjk nrax. 5 clb 9x13 cn-es szines vagy fekete-feh6r fot6
nek
ol
negativjival egyiitt. I(cizcjk

poitor ia"jot, rrety6L.Zirt b
lyfrz.o tev6l, iskol6ja cim6t,
.lelig6t kell foltiiutetni.
Bekiild6si ha tilridf: 1993. februdt 26'

k
a

P6-

kon

Fdldtani iirdksdgiink
el a Kornyezetv6delmi 6s Teriiletfejleszt6si Miniszt6-

valamint az Orsz6P,os Term6szetv6delmi llivatal p6lyinarot hirdet I 99 3 -ra

9. oldal

KAPOCS

Piiyizhatnak k6z6piskol6sok max. 20 oldal terjedelmti
dolgozattal, ehhez m6g jirulhat l0 oldalnyi fot6-, ra.iz-, ill.
t6rk6pmell6klet.
r6szletes p6iy6zati folhivds 7992 szeptemtrer6ben jelent
meg a Koznevel6sben 6s a Mtivel6d6si K6zJrinyben.

A

A G-2000 Tehets6gkutat6 6s Gondoz6 Alapitvi{ny
ajinlisokat v6r mrivelcjd6si 6s oktatdsi int6zm6nyektol,
gyerm ek- 6s f elncittko zdss6gek tcil, m aginszem6ly ekLol a
"Tehets6gek6 rI Di j" odait6l6s6r e a teh e ts6gnevel6s t hosszit
idci 6ta magas szinvonalon v6.gz6 pedag6gusok, szakemberek elismer6s6re.

A javaslat tarLalvrazza a javasolt szem6ly adatait, szakmai tev6kenys6ge, e redm6nyei ismertet6s6t, az ajdnl6 cim6t.

Az a.jinidsok l9')2. decentrer 15-ig kiildhetcjk be a kovetkezci cimre:
6701 Szeged, Pf. 2000. Tel.:621351-469.

Bead6si hatfuid,6:1993. janudr 30.

p6ld6nyban kell elkiildeni az. alapitvitr.y cim6re: 1061 Budapest, Paulay Ede u. SZ.vagy 1399 Budapest,
Pf . 7 0 | I 1044. T et.: | 42-11 04, l2l -71 20/260.F ax: 122-19 58.

Apilyilzatokat

3

Eg6s zs6g-

u,

.rfu'01,?Ju?ilrago,

S

ziive ts6g

ltitly Lzatot hirdet egyesiiletek, klu bok, h elyi kdzoss6gek
szimira.Pillyinni lehel minden olyan koz6ss6gi kezdemen,vez6ssel, amely a t[rsadalmi probl6m6k konkr6t orvosld-

sira, az eg6szs6g v6delm6re irinyrl. Pl. tan6csad6 6s munkakcizvet i tcj szolgdl a t, m unkaalkalom 6s 6tm ene ri szill6s,
adom6nygyr.ijt6s 6s -tov6bbit6s, 16szorul6k gondoz6sa,
eg6szs6gv6dc! programok, iskolatej- 6s gyiimolcsital-akci6k.
A p6ly6z.atokat folyamatosan lehet benyrijtani a Sz6vets6g
cimdr e: I 02 1 Budapest, Hiivosvolg yi tt | | 6. T el.: l7 6-7 81 7 .

A KDNP

A l{abi I itas Alapitv6ny
p6ly6zatot hirdet eliy6nek sz6m6ra olyan ajfnl6sok, programok, hazai 6s kijlfoldi tapasztalatokat bemutat6 elemz6sek k6szit6s6re, amr:lyek a halmozottan hdtrinyos helyzetri,
beilleszked6si zavarokkal kiizdcj, alacsony iskol6zotts6gri,
munkan6lkiili fiatalok szakk6pzetts6ghez jut6s6t, eselyei
javit6s6t szolgilj6k.
A dolgozat max. 35-40 oldal terjedelmri lehet

a

kel egyiitt. 2 p6ld6nyban jelig6sen kell bekiildeni
61

meil6kletek1

99 3.

febru-

28-igazAlapilviny cim6re: 1015 Budapest, Don6ti

r-r.

A Magyar Fejlesztdsi Alapftvdny (HUDEFO)
a

ti

s

zerk ezet 6tal ekit 6si proj ek-

C6lja, hogy lehet6s6get adjon a hazai villalatoknak 6s
villalkoz6knak piaci helyzetiik jav itlsir a.
Jelentkez6s 6s 6rdeklcjd6s a HUDEFO Titkilrs6g6n:
1024 Rudapesr V., Mfrtirok rirja 85. Tel.: 156-0891, 1557737 .Lev1lcim; 1525 Budapest, Pf. 809.

Az Ifjfisdgi Magazin
kispr6zai (kisnovella, tirca, karcolat) pilyizatot hirdet fiatalok r 6sz6r e a mindennapokban meg6lhe tcj t 6mi{k kor6bcjl.
A mriveket folyamatosan lehet bekiildeni a Szerkesztcjs6g

A Magyar Narancs Szerkeszt6s€ge

46.

Tel.:202-0360.

p6ly inatol hird et vrillal
tekhez val6 csatlakozisra.

pily|zatot hirdet "V6laszt6si besz6dem" cimmel. Ha a
v6laszt6s 1992 osz6n lenne, mit mondana a pily6z6 a v6laszt6knak, ami a KDNP szavazaLail ndvelhetn6?
Max. 10-12 oldalas ir6sokat v6rnak jelig6sen. Bekiildendcj
1992, december 31-ig tr pirt kdzpontj6ba: 1126 Budapest,
Nagy Jenci u. 5. IIV3 I 1 .

olvan t6n1,f olt6r6 p6lyamriveket v6r, amelyek egy konkr6t eset kapcs6n sz6lesebb t6rsadalmi, politikai, gazdasilgi
dsszefiigg6sekre vildgitanak r4. Terjedelem: max. 10 g6pelt
oldal. 40 6vesn6l fiatalabb egy6nek pillyinhatnak A bektild6s folyamatos, az els6 elbiril6s 1992, december 3l -6n lesz.
A Szerkesztcis6g cime: 1054 Budapest, Percel M6r u. 4.
Tel.: 111-5228.

Az Auton6mia Alapf tv6ny
cime megviltozott:
1037 Budapest, Foly6ka u. 20.,

ill. 1538 Budapest, Pt.592.

'felefon

6.s f

ax: 180-4774.

Szocidlis c6lri pfilyinatokatfolyamatosan lehet benyfjtani.

cim6re: 1361 Budapest, Pf.501.

A borit6kra rd kell irni:R6lunkvan sz6l

Az Orszdgos Kdpzdsi Tandcs

Az Ipar a K0rnyezetdrt Alapftvdny
piiyLzatol hirdet:
Szakmai anyagok, tanulm6nyok megir6s6ra, amelyek
egy vagy tdbb t6rs6g ipari kdrnyezetv6delmi helyzet6t mu1.

tatj6k be.
Bead6si hat6ridcj: 1993. janudr 30.
2. A k6rrry ezetv6delmi tudatf orm6l6st el6segit6 n 6pszeriisit6 anyagok megir6s6ra, hangsdlyozottan ipari t6makorbeu.

pflyfzatzi

I. Tfrnogat olyan szakmaik6pz6.si programokat, amelyek c6lja a munkan6lkiiliek vagy a munkan6lkiilis6ggel vesz6ly ezte te ltek k6pz6se.

Minden munk6ltat6 piiylnhat, ha v6llalja, hogy legt t munkan 6lkiili t, ilI. v esz€ly eztetett

al6bb 20 nyilv6nt arto
embert k6pez.

Ap6,ly6zatban le kell irni a program c6lj6t, indokoltsrl96t, ismertet6s6t, a megval6sit6s idej6t, iitem6t, a kolts6g-

10. oldal

KAPOCS

P6,ly6zri 1996-ig kidolgozott iizleti tervvel lehet, amely

vet6si tervet, az ig6nyelt t6mogat6s osszeg6t, a munkaiigyi
kozpont ajilnlisitt 6s a munk6ltat6 nyilatkozatAt, hogy a kiklpzett dolgoz6kat legalibb 1 6vig alkalmazza.
IL Pillyftzhatnak k6pz6si c€lf alapitlv1rnyok munkan6l-

A

kiiliek k6pz6s6re.

52.Te1.6s

ak6pz6s onfinansziroz6v6 t€tel6t tiizi ki c6lul.

pirly6,zatokat 1992. november 30-ig kell benyrijtani az
.SMVAIrod6jahoz: 1087 Budapest, KonyvesK6lmrin krt. 48-

fax I 13-9001.

A pillydzal tartalma: adatlap, a piiyiz6 bemutat6sa, a
k6rt tisszeg k6lts6gvet6s6t, a k6pz6si program leiris|t, az

"Felfedez6

alapit6 okiratot, a bir6s6gi v6gz6sl, a murrkaiigyi kozpont
aj6nl6s6t.

Apillyizatokat folyamatosan lehet benyljtani az OKT cim6re: Munkaiigyi Miniszt6rium, OKT litkdrsilga, 1373 Budaoest, Pf. 609. 652. szoba

Az Orszdgos M{iszaki Fejlesztdsi Bizottsfg
pitlyizatol hirdet:

-

az e{rer giaf 61hasm616st csokken tcj tech nol 6gi6k bev ezet6s6re, irj 6smegrijithat6energiaforr6sok alkalmaz6sira,

-

biol6giai 6s egy6b technol6giai eljir6sok kifejleszt6s6re
6s alkalmazis6ra, fcik6nt a mezogazdasitg, az 6lelmiszeripar

-

6s a f

agazdasilgteriilet6n,

inform6ci6technol6gi6k alkalmazdsdra,
irj fotdolgoz6ipari technol6gidk kidolgozAs6ra 6s alkalmaz.ilsilra,
a term6szetes 6s az 6pitett kornyezet mriszaki fe.jlcsztes6vel osszefiiggci f 6lada tok megoldis6ra,

iitleir6s p6ly|zatot hirdet a Di6k6.is6gir6k Orsz6gos
r6s a Tirrista Magazin Szerkesztcis6ge.
Pdlyizhatnak 35 6v alatti fiatalok b6rmilyen felfedezot6m6jf ir6ssal. Terjedelem:max. 5 g6pelt oldal + mell6kletek. A
oltlvinz'tokat 1992.tov.30-ie kell bekiildeni a DUE cim6re:
t tia nuaup"st,6rsvez6r t6rl 1. Tet.: 164-1977.Lboritlkra
16 kell irni: "Felf edezoiton" p6ly6zal

Egyesiilete

A Vriros-

ds

Faluvdddk Sztivets6gdnek

p6ly6zata 10- 1 8 6vesek sz6m6ra. A p6iy6nat

i€mii

Milyennek szeretn6m l6tni lak6helyemet? (A telepiil6s mai
arculat6nak bemutat6sa, a p6ly 626 elk6pzel6sei, tervei.
Lak6helyem kev6sb6 ismert 6piilete vagy mds nevezetess6ge, ameiy meg6rdernli, hogy folhivjam 16 a figyelmet!
Tel epiil 6sern n6pi eml6kei. (Utc ar6szletek, parasz

thinak,

foladatok megold6srlra,

r6gi kapuk, kerit6sek, ftmerrl.i keresztek, kutak stb' bemutatisa.)
Lak6trelyern temetcij6nek nevezetes sirjai. (Az itt nyugv6
hires emberek 6ietritjdnak rovid ismertet6se, a sirok pontos

m6s, szabadon v6lasztott t6m6'kra.

Ieirrlsa.)

azhfrastruktfira szinvonal6 t ndvelci mtiszaki

f

e

j

I

eszt6si

irlap 6s t6.i6.kozLat6 500 Ft-6rt ig6nyelh etci: OMFB,
Budapest V., Martinelli t6r 8. Tel.: I l7-5900. A palyazatok
P 6iy 6zat\
f

fton"

olyamatosan nyir j tha t6k be.

A Szerencsej6tdk Alap Kezel6 Szervezete
vissza nem t6ritendcj t6mogat6st vagy kedvezm6nyes kamatozisfi kolcsont ad eg6szs6giigyi, szociilis, kultur6lis, ifjrisirgi 6s sport tev6kenys6gekhez. A piiytzatot iirlapon lehet

beadni 2 pllditnyban. Jogi szem6lynek mell6kelnie kell azalapit6 okirat, ill. a c6gbejegyz6s mdsolat6L ApfLly6T-^tfolyamatos, dont6.s negyed6vente. Cim: 1051 Budapest, Sas u.

Lak6helyiink6rt tettiikl (V6ros-, faluv6dci tevekenys6g,
ilyen c6lri t6bor munk6j6nak megor6kit6se.)
A p6lyarniivek lehetnek:
ir-6sos alkot6sok 5-15 oldal terjedelemben (A/4)' mell6klet
lehets6ges (rajz, fot6 stb.),
k6pz6miv 6sze ti alkot6sok b6rmilyen techn ikdval m in. A/4 es m6retbeu.

A piiy|zat tarlalmazza a p6,lydz6 nev6t, cim6t, 6Ietkot6t.
Bcki-ild6si hat6ridci:

Apitly|zatokat

t

992. december

a Szovets6g

l.

cim6re kell kiildeni: 1126 Buda-

oest. Szoboszlaiv2-4.

L).

Tel.: 13 1 -8387,

lr

| -36501508

6s 5 I 8.

A Phralipe foly6irat
p6ly Lzatothirdet a cig6nys6ggal kapcsolatos szociogr6f iai riport, tanulm6ny, dokurnentum k6szil.6s6re max. 20 g6pelt oldalban, A pflyamunkAk 1992. december 31-ig kiildhetcik be
a szerkesztcis 6s.

cim6r e: I 0 8 4 Bu dapes t, Tavaszme z'5 tt. 6.

A Sv6Jci-Magyar V6llalkoz6sfejlesztdsi Alapftvdny

p6ly |zatot hirdet k6pz6si mag6nv6llalkoz6sok szimilr a v ii-

lakoz6k6pz6 programok tdmogatdsira 6s a kialakult sv6jci
b6l6zatba val6 bekapcsol6d6sra. T6mogatja: az indul6 k6pz6si mag6 nv 6llalkoz6kat, a szlmit6's- 6s okta t6s technikai
eszkozok beszer z|s6t, a t anseg6dle tek elk6szi t6s6 t, a tan6 rok alkalrnazis6t, a termek b6rl6s6t. Avftllakoz6i tanfolyamokhoz |tadja saj6t tematik6.i6t.

Hfreink
A Zalai Falvak6rt Alapitvr{ny, a Zalai N6pfciiskolai
Egyesiilet, az MMIK, a Zalaegerszegi Mv{K 6s aZaIaMegyci N6pmii vlszeti Egyesiilet kcizcis szervezlslber. 1992.
okt6ber 12-6n N6pi Kismesters6gek N6pfciiskoldja indult el
m in tegy 3 0 6retts6gize tt munkan6lkiili f ia tal r 6 su 6tel6v el.
A bentlaki4sos iskolarendszerik6pz6s 1 6vig tart 6s a sikeres vrzsgin6knak szakmunk6s bizonyitvflnyt biztosit. A
szakmai t6rgyak mellett a hallgat6k intenziv nyelvi k6pz6st
kapuak 6,s viilakozilstant is tanulnak.
A program kdlts6geit p6ly6zatok (Munkaiigyi Miniszt6rium, Magyar N6pf cjiskolai T6rsas6g), a t endezok bozztjS rul6sai 6s egy6b szervek t6mogat6sai (pl' Megyei Munkaiigyi Kcizpont) biztositjAk.

KAPOCS

ll.otdd

A Honisnrcreti Szovets6g f<iBrivja a honismereti krircst, szakk6rcike t, helytor t6n6szeket, kr6q ika ir6ka t,
hogy helyi szinteu is k6sziil
s6geke

Figyelem! A lapban k<iz6ltekkel elbnt6tben a Sansz c.
alapitv6uyi rijs6g tov6bbra is megjelenik!

19951 1996-ban esed6kes I 100.

teljes szovege a Honismeret c. f

.

olvashat6.

Megrendelci lap

Megrendelem

,*+*,t*rl't

A megrendelci

a

Kur6zsi

c.

lapot

p6ld6nyban.

ngve:

Alapftv6nyi archfvum
A Fejlesztcj Kozponr Alapitvdny l6trehozta

Cime:
az A)apitv6_

nyi Archivumot, amelynek c6lja az alapitvinyokbemutat6-

Elcjfizet6si di.i:

sa a nyilv6nossrig elcitt.

K6rik az alapitv6nyokat, hogy juttass6k el dokumenrumaikat hozz6juk (irott anyag fot6, film, vide6, szamit6g6=
pes adat, fuangszalag).

I 6we I164 Ft,
Fr

f6l &re 582

(AJ6hrizdssal kell megjelolni!)

Azel6fizet6si dijat a megkiild<itt csekken egyenlitem ki.

A t6rolils, ill. az informAci6szolg6Jtat6s dijtalan,

D6tum:
.,.,,,,.......,,,,,-.:..,

ali4ir6s

A Zalai Fatvak6rt Egyesfile{ megplentette A zalai kisere c. kindy5.ny6t. A kinyv anulm6ny6t, ill. az dnkormhnyzaanul miinyil t lar talmazza,, ane lyet az egyesiilet folk6r6s6re a God<jlldi Agrirtudom6nyi
Egyetem szociol6giai kutat6csopor tja v6,gzett el.
A kiadvriny az els6 darabja a Zalai Falufiizetek soroza-

tfuiak.

MegrendelcS lap

Megrendelem a Nonprofit Kutat6csol.rort kiad6s6ban megt "Nonprof i1 ku ta t6so k " -sorozat kdv etkez-o kdtetei t :

j el en

Eglesiileti cimt6r (600

't *****rB

Ft)

p6ldinyban,

A harmadik szektor (198 Ft)

Figyelem!

A.Kont6 Kft. - Fejlesztci Kozpont Alapitviiny a Magyar
AJapitv6rryok6rt, valamin t az Napitvltnyi lnformdci6s Loda cime:
Budapest, Belgr6d rkp. 26. Tet.: 266-4036,
Postacfm: 1370 Budapest, Pf.280.

137

-I4Il.

A

p6ldSnyban,

nonpr-ofi1 szcktor Magvarorszdgon (350 Ft) .......... pel-

ddnyban.

Vdllafom, irogy a kdnyvek
kor fizetern.

6rit

6,s

a posrakolrs6get 6tv6tel-

N6v:

K0nyvaj6ntat
Megjelent azlf ji Erd6ly goadoz6s6ban 1940-ben kiadott ifjf srigi daloskdnyv reprirtkiaddsa a nyiregyhilzai
Bessenyei Kiad6n5l. A k6tet n6pdalkincsiink jav6i-tartalnrazza, 180 dalt. A zsebkonyv form6turnrj kcitet 6.ra nind_

Szervezel:

Ciur:

al6ir6s

ossze 99 Ft. Megrendelhetd:

Bessenyei Konyvkiad6, 4400 Nyiregyhilza, S6st6i rir
31/b. Tel.: 42141-222, f ax 42J41-202, te,rex:73_3g0 ranfoe.

***'t***

A Zalai Egyesiiletek

Szdvets6ge

piiytzati

p6nzesz-

iltalilnos iskol6k 5-6. osztiiyosai szimira kornyezetv6delmi levelezcjs jr4t6kot hirdetett meg.
k<jz<ikbcjl az

Uj.tap
.jelent meg okt6berben: a Kur6zsi, amely a civil td.rsadalom
havilapja. Ajdnljuk mirxlen civil szervezet sz6m6ral Akik
megrendelik 1993-ra a lapot, azokszAmilra az l992novemberi 6s decemberi szdm ingyenes.

A 4 feladatlapos I'ordul6 ut6n a 10 legjobb csapat vet6lkeddn m6ri ossze tud6s6t, lelem6nyesseg6t.
A gyerekek munk6ib6l kj6llit6.s is nyilik.
*****d<rF

ELOF.IZE'TOK SZAITIARA
A

egr

"efya".tflgrel6
vtltozi
te{edelmrl uJ sdg

telepfrleseknek, onkormdnyzatoknak, kdz6sse geknek, intezmenyeknek.
A teljesseg ig€nyevel
gnijfi a pdlylzatokat a
miivel6des, a kozigazgatAs, az oktatas, az eg€,szs€gugr, a szocialis, a kisebbs€gi ugrek, a k6rnyezetvedelem 6s a muveszetek teruleten.

A ptiyAzati kiirdsokat a
napilapokbol, a kozl6nydkb6l, az alapibr5.nyoktol, valamint a miniszteriumoktol kozvetlenul
szerezz:d.k be.

Pillytzati naptir

rovatunkban minden
p trly {zatot nyilvdntartu n k
annak beadAsi hat6ridejeig, igr apdlydzati naptdr mint egr hatarid6naplo havonta figrelmeztet, hogr a pdly{zatokat
milyen hatdrid6vel kell
elkesziteni.
Tobbszdr elofordul, hogy
lapzArta ut6n jutunk
hozz6, fontos p dly tvatokhoz. Ilyenkor levelben €rtesitirnk minden elofizetbt, hory id6ben eljusson hozzajuk a pilydzat

Mtntit kiildiink

Ha felad cimtrnkre (i&i
KFT Bp. I25L Pf. 88).egy
belyeggel elldtott, az ON
cimere megcimzett boritekot, postafordult6val
kuldunk egy regebbi

Pillyizatflg5rel6t, hory
annak alapj6n pontosabb
kepet alkothasson szolg6ltatAsunkrol.

Havonta

LOO

Ft

A P itly ilzatflgyelti el6fize tesi dija havonta I0O Ft.
A2' idokdzi erte site s ek
ingrenesek.

Eltiflzethet6
a mell€kelt megrendel6lapon, va$/ egy olyan level-

ben (kuldhet6 telefacon
ts) amely a megrendel6n
kert adatokat tartalmazza,

Cimtink:

i&t Kulturilts Informatlkai 6s Innovici6s lfff
Budapest I',26l Pf. 88.
Fax:(1)2O1-5328

Tovf,bbi
felvil6gositast kaphat:
SzokolArs Marianna szer
keszt6segi titk6rtol az
(I)201-4892-es 6s az
(l)2O | - 572 8- as telefonszamokon, vary szem6lyesen a szerkeszt6segben
Budapest, I. ker. Corvin

ter 8.

