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Gondolatok egy id6zet kaPcs[n

s6g6nek nincs az egyesi.iletekk6 nem -ulokult k6ziiss6gek
egyik6nek sincs appar6tusa, nincs szakk6pzett
jel'stb. Az egyesi.ilei vezet6k pedig h-a e.zzel fogl

-szervez|

A Magyarorczhg 6s a Nagy Vil6g 18-86 mircius l8-i
szimiban"tlvashato eEY, a ieformeszm6kkel foglalkoz6

mJnk6to nem marad idejiik' s a
inaktiwi vilik vagy feloszlik. Hatalmas vesztes6g 6ri a
telepi.il6seket, az orszigot, a demokrici6t, M egyes
ernbereket.

A k6zlt tenni akar6 ember tev6keny kiiz6ss6g

val6s6gos 6rt6k, de csak akkor sz6molhatunk vele, ha nem
elvisefietetlen terheket rakunk 16, a tev6kenys6g6nek teret
adunk, ha n6ha kap j6 sz6t 6s biztat6st.

Srdgli Lajos

Tartalomb6l
iil6s616l

-

K6zmiives N6Pf6iskola
Miivel6d6si hiuak 6s n6pf6iskola (tan6cskozas)

Hirek
P6lyazatok

Zalai Egyesiiletek 6s Alapitvinyok
Napi a

okoz6i, a
megnyit6 el6adasa ut6n a
hangzottak
giaisegi iigyek keriiltek ter
z6si kiiteleJt a tarJaaalmi szervezetek,
zetts6geivel 6s a t6rsadalombiztositasi teend6ivel kapcsolat6s k6rd6skorb6l. Szimos k6rd6s 6s felvet6s igazolta
vissza azt, hogy a szewez6k elgondolasa a v6lasztott
Varosv6d6 EgYestilet tev6Lovrencsics Lajos, majd ezt
alai Egyesiiletek Sz6vets6ge
tiszt(rj it6 k6zgyfi l6s6re.
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Tisztett Bardtaim' Htilgveim 6s Uraim!
A rendezdk, a Zala Megyei Onkorm6nyzati Kdzgyiil6s
6s a magam nev6ben is tisztelettel k6sz6ntom Ondket a

k6z6ss6gek szfumhra" se gitett6k, t6mo gatt5k az e gyesiiletek

l6trejdtt6t.

Napjainkig tart6, nem k6nnyfi id6szak kezd6d6tt

mai rendezv6nyen.

"Y-

Az egye
megy6ben
ismeret"ket

Egyes
A

6ge.

az egyestiletek a polg6ri 6talakulas
szakaszhbanjiittek l6tre, amikor is a civil szflr4 a polgrlr

felismerte, hogy bizonyos 6rdekei ment6n sziiks6g van
csoportosul6sra, 6sszefo g6sra.

Teh6t az egyesiilet olyan 6llampolg6ri 6rdek osoportszintl megjelen6se, ahol az 6llampolgSr nem az 6llamt6l,
nem a kozigazgatilst6l, nem a p6rtokt6l virja ajelentkez6
probl6mara av6laszt, hanem saj6t:
erkdlcsi, etikai 6rt6krendje, vagy

-

anyagi €rdeke,

kultur6lis, miivel6d6si ig6nye,
illetve ezen ig6nyek felismer6se M, amely iisszefog6sr.a
k6szteti.

J6l ismert dolgok ezek On<ik el6tt is. Hisz hasonl6
sz6nd6kok k6sztett6k On6ket is, amikor ana vSllalkoztak,
hogy valamely egyesiilet kebel6n beliil a kdzlrt 6s onmaguk j avira munk6lko dj anak.
Nem az 6n tisztem, hogy t6rt6neti attekint6s6t adjarn a
zalai egyesiiletek l6trej6tt6nek, m6gis.engedj6k meg, hogy
n6h6ny mornentumra eml6keztessem On<jket.
Az id6sebbek sz6m5n a k6t h6boru kdzdtt meg6lt

6lm6ny

volt, hogy a ktilonb6z6 vall6si,

ipartesti.ileti

kdr6kben maguk is r6szt vehettek.
Az dtvenes-hatvanas 6vekben, mint annyi miis dolog,
az egyesiileti munka a hatalom sz{tmhra a felesleges rossz
kateg6ri6j

6b

a tartozott.

Az egyesiil6s tdbbnyire a sport 6s a t(2oltas 6rdek6ben
szewez6d6tt A 70-es, 80-as 6vekben a miivel6d6si hazak
mellett szewez6d6tt miiv6szeti szakktircik, klubbok, valamint a hazafias n6pfront 6ltal szervezett kertbar6t kcjrtik,

mdr M egyesiileti forrna szerint
miik6d6tt, formailag azonban nem viltak iin6ll6 jogi
tev6kenys6giikben
szem6 lyis

6gii szewez6d6sekk6.

A 80-as 6vek masodik fel6ben azok a n6pmiivel6k,
tan6csi dolgoz6k, akik felismert6k, hogy a r6gi rn6don
miikiidd struktura m6r nem alkahnas az eryes csoportok 6s

amelv

liti

munka 6rdekeit 6s azoknak pr6b5l hangot adni.
E rendezv6ny megtartas6ra abban az idlben kertil sor,

amikor orsz6gosan is felismert6 v5lt a ktil6nboz6 civil
szewezldlsek, egyesiiletek sz6m6ra, hogy a t6rsadalmi
kiegyez6st segit6 folyamatokhoz csatlakotv4 egys6gre
l6pve, helyet kdveteljen mag6nak a t6rsadalmi egyeztet6
tan6csban, mint az 6rdekegyeztet6s negyedik oldala.
M6rciusban civil parlament l6trehoz6sar6l d6ntdtt az
orsz6sos hataskdnel bir6 T6rsadalmi Kamara" a TSrsadalmi- brdekegyeztet6 Tan6cs, valamint a Tarsadalmi

'J

az

akorl6
szflra szev

szewezeteket oda, hogy belass6k, a civil
vez6d6sei n6lhil nincs demokratikus jog6llam, nincs
miikod6k6pes t6rsadalom.
id6szak6ban nem egy

, hogy a demokratikus
v6lnak. Hisz a Pirtok
jtinnek
l6tre - ergo,
valamely 6rdekv6lasztris ment6n
az
a villasztott
akinek van valamely 6rdekorientSci6ja,
p6rthoz k6t6d6en kifejtheti k6z6leti aktivitas6t-

-

Az akkor bontakoz6 egyesiileti sz6sz6l6k ugyan kifejtett6k, hogy mas egy politikai p6rt 6s m6s az egyesiilet, de
hangukr4 felvet€siikre a lesz6l6 magatart6s volt a

jellemz6.
S ez a bel6tas, azt hiszem m6g napjainkban se tort6nt
meg.

Az

.

egyesiile
az egyi
annak t

ma k6t ir5ny6:

amelyet a hatalom 6rny6k6ban
hoznak l6tre. E szervezeteknek
tal6n nagyobb a nyilv6nossiga, plnntgyi t6mogat5sa,
a masik csoportba azok tartoznak, amelyeket a k<jz6s
6rdek, a r6gebb 6ta egyiitt v|gzett munka kdt 6ssze. E
szewez6dlsek t6bbnyire csendben teszik dolgukat,
napi elkeseredett harcot vivnak a mindennapi l6tert,
szorgalmasan lesik a pSlyizatokat, amib6l fenn tudj6k
magukat tartani.

Egy recesszi6s gazdas6gban, ahol az 6llampolg6rnak
k6nyszeriis6ge, hogy megnlzz,e mire ad ki p6nzt, nagyon
neh6z miikti d6k6p esen fe nntartani egy egyesi.il etet.

A mai magyar t6rsadalomb6l hi6nyzik:
az a gazclag k<iz6ppolgar, aki

6riil, hogy

eW

egyesiiletet t6mogathat,

hi6nyzik a j6l mfrdd6 iizem, v6llalkoz6, aki megengedheti mag6nak, hogy sponzor6ljon valamely
nemes c6lt,

de hi6nyzik az az Sllami, <inkorm6nyzati t6mogatasi
rendszer is, amely garant6lni az alaprniikod6s
felt6tel6t,

- 'az ad6rendszer

se kedvez a t6mogat6snak, hisz

e

k6rben csak azok sz6mithatnak n6mi segits6gre, akik
bizonyitottan k6zc6l0an mfikddtetnek alapitv6nyt.
Mik6nt a gazdasigban a v6llalkoz6s, itgy a k<iz6letben

az egyesiiletek is nem a val6s6gos sztks6glet alapj6n'
hanem k6nyszerb6l jdttek l6tre.
S mindez r6nyomja b6lyeg6t arra a tdbb mint 2O0 zalai
egyesiiletre, arnelyek a megy6ben miikddnek. Eppen ez6rt

csak kciszdnettel 6s elismer6ssel sz6lhatunk azokr6l,

-

akik idejiik fel6ldoz6sival azon firadoznak, hogy e nelt6z
kdnilm6nyek kdz6tt is 6ljen tzalai egyesiileti mozgalom.
Ha demokr6ci6t akarunk, akkor minden er6nkkel azon
kell f6radozni, hogy a t6rsadalmi nyilv5noss6g tbrumai
miiktidjenek.
Az egyesiilet az a forma, ahol p6rt6rdekt6l liiggetleniil
egymasra tal6lhat minden polg6r, akit k6z6letre sz6lit
valamely egyesiilet.
A megyei <lnkorm6nyzat sztikds lehet6s6gein beliil
kciteless6g6nek 6n\ hogy erk6lcsileg 6s anyagilag is
t6rnogassa az egyesiileteket. Ha nem is l6w6nyos m6don,
de ezt tette a kor6bbi pillytuati kiir6sn6l, ahol els6sorban a
krizs6gi dnkorm6nyzatokon keresztirl adott jelent6sebb

arra kell tijrekedni, hogy a megl6v6 szellemi energi6k

min6l ink5bb megtalSlj6k ut az illampolg6rt, aki
nem akar p6rtosodni nem r6szese az 6nkormhnyzati
testiiletnek, de tenni akar ilnmagi6rt, sztikebb-t6gabb
ktiziiss6g66rt.

Kedves Bar6taim!

Sok rnindenr6l sz6lhattam volna m6g, hisz egy riivid
rnegnyit6ban nern lehet t6teles Sttekint6st adni mirrdarr6l,
ami az embert foglalkoztatja.
A magam r6sz6r6l ezt a mostani tal6lkozilst azon
t6rekv6sek sor6ba helyezem el, amely a p6rbesz6det, a
atott szolg6lni.
gondol
gondolataimat a mai napon megosztOrti

t6mogatast.

Ugy gondolom, van m6g miben tijbbet tenntink.

hattam

Els6sorban azon kell f6radozni, hogy

-
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a ki.ilcjnb6z6 megyei hatdskorel dolgoz6 egyesiileti
sz6vets6gek min6l jobban tal6ljanak egymasrq ne az
egrmas elleq hanem az egrmfslt leryen a mozgat6 er6,

Koszdn.m

figyelmtiket

dr.p'rfi

D6nes

Az 1993. 6vi Kiizw{il6s
L Zalai Egyesiiletek

Sztlvets6ge v6lasztminyinak beszim ol6ja az 1990. 6ta v|gzett munkir6l, a Szcivets6g miik6d6s6r6l

( kivonat )

A Zalai Egyesi.iletek Sztivets6ge 1990. februir 3'6n
alakult ?rozl a c6llal, hogy a Zala megylben miik6d6

egyesi.iletek sz6m6ra az egyiittmiik<id6shez az 6rdek&v6nyesit6shez, s a civil szf6n eg6sze szilmira o szeryez6 dlshez tlraszew ez6d6shez megfelel6 kere teket tcrerntsen. Egyike volt azon irj tipusir 6s Iiberilis elveken fel6piil6 szervezeteknek, melyek a rendszerv6ltis 6rdek6ben,
de azon tflmen6en konkr6t c6llal 6s feladatokkal alakultak. Elrlrez felt6tlen hozz.it kell tenntink: a ZESZ sem
c6ljaiban sem eszkiizeiben 6s m6dszereiben nem politikai
szervezet,

l6trehoz6s6t kezdem\nyez6 3 egyesiilet - az Egerv6ri Helytiirt6neti 6s K6zs6gsz1pit6 Egyesiilet, a gondolat
els6 megfogalmaz6j4 valamint a Zalai N6pf6iskolai 6s a
Zalai N6pmfiv6szeti Egyesiilet - a Szdrvets6g koordin6l6 6s
6rdekk6pviseletei feladatai mellett fontosnak tartotta az
egyesiiletek segit6s6t s a civil szflra tovSbbi szervez6d6si

A

lehet6s6geinek megteremt6s6t,
v€delm6t, tovibbvitel6t is.

a

ktiz6ss6gi 6rt6kek

A Szdvets6g mffkod6s6nek gazdas6gi alapjit a Zalai
Horizont iltal tett 200.000,-Ft-os alapitv6ny vetette meg.
Sajnos ez .v elrnirlt esztend6ig az egyetlen jelent6s
beveteliink volt. 1992-ben a Miivel6d6si 6s Kdzoktatisi
Miniszt6rium 50.000,- , a Parlament 110.000,- forinttal
tSmogatta - els6sorban kcirnyezet 6s term6szew6delmi erveinket. S zer€ny gazdillko disi terve inkhez fo nt os fo rriis
lett volna a tagegyesiiletek 6ltal fuetend6 tagdij, de emek
csak eleny6sz6 hilnyada folyt be. Ez komoly neh6zs6geket
I

'

okozott, s a jdv6ben ' ha igy marad Ath6ghatatlan akadilyt
jelent. Rendkiviil takar6kos gazdilkodast folytattunk, igy
lelret6s6g nyilt ana, hogy egy szer6ny m6rt6k(i tartalfikot

k6pezziink,

mely

azonban

miik6d6siinket.
sz6vets6g miik6d6s6nek
gazdagvolt.

A

1990 m6rcius6ban a megyei

rtjvid ideig

els6 6ve

fedezi

esem6nyekben

pSrtklzi egyeztet6 f6rum

r6sztvev6i k<i2t kapiunk helyet - az egyetlen civil

szervezetklnt. Ez lehet6s6get adott arra, hogy
figyelemmel kis6rji.ik az esem6nyek nlakulSss6t, s elmondhassuk v6lem6nyi.inket. V6lem6nyt nyilv6nitottunk:
a megye 1990. 6vi k6lts6gvet6s6vel kapcsolatosan,
a vil6gki6lli tis zalai tervkoncepci6j616l,
az 6nkorm6nyzati t6rv6ny tervezet6r6l.
K6rtiik, hogy a tarsadalmi szervezetek munk6jukr6l
t6mogatist kapjanak.
Rendezv6nyeink: /csak f6bb csoportokbar/
- A Zilai Egyesiiletek Napj6t k6t alkalommal szewez'

tiik meg eddig /1990. november6ben, 1992-

j6nius6ban/

-

Onkonnilnyzati f6runot szerveztiink, r6szt vetttink a
tcirv6nytervezet

vitij

6ban

Ftild Napja F6rumok
T6j6koztat6 el6adasok
Lehet6s6get kin6ltunk egyesiileteknek, hogy segitiink

az dnkonninvzati

v6lasztasokra tdrt6n6 felk6szii-

a Zalaegerszegi

Polg6ri V6lasz-

egyesiileti

tasi Sziivets6gen kivi.il tag egyestileteink nem tartot'

soha nem
tiszts6gvis

l6sben. Erre azonban

tak ig6nyt.

A Zabi

Falvakdrt Egyesiilettel kdzdsen fordultunk a

ZAVXI- hoz, az egyesi.iletek megsziintetett kezelli
jog6val kapcsolatban. K6rtiik, hogy az egyesiiletek a
megsziintetett kezel6i jog helyet kapjanak tulaj-

azt tette 6
n6h6ny kdzgyiil6si diint6s megfogalmazott
Ortilttink, a Zalai Egyesiiletek gyarapod6 szSminak'

donjogot, vagy ingyenes haszn6lati jogot.

-

1990 nyar6n indult ttj6ra az MMIK-val k6z6sen
kiadott Kapocs cimii irjs6gunk. Egy 6ven kereszttil
rendszeresen megjelent, majd t6bb mint f6l 6v sziinet
utdn jelenhetett meg ism6t. Rem6ljtik, hogy a

mondhatn6nk, hogy egyesiiletek sz<ivets6g6re m6r nincs is

tov6bbiakban m6r rendszeresen megjelenhet.

M6g 1990-ben kezdem6nyeztiik, hogy egy

6tfog6
egy
komplex
vizsgil,at ut6n sziilessen int6zked6si terv,

program

a

zalai i{irs6g helyzet6nek

rendez6se,

t6rsasalmi beilleszked6s6nek el6segit6se 6rdek6ben'
Ennek szewez6s1t a Zalai Gyermek 6s Ifiris6gi
Alapiw5nnyal egyiittesen el is kezdtiik, majd
els6sorban anyagi akad5lyok miatt - rnegval6sitas6r6l
ery id6re le kellett modnanunk. Itt emliten6m meg,
hory a Zalai Gyermek 6s Ifius6gi Alapiw5ny kurat6-

riumAban k6pviseleti lehet6s6get kaptunk

6s

n r6szt vesziink.
helyezt6vel val6 tdr6d6s
ifirisSg
M
Ugyancsak
arra,
hogy t6bb i{6s6gi 6s
bennniinket
kdtelezett
munkSjSban rendszerese

if{rs6ggal kapcsolatos program

megval6sul6s6t

segitsiik: Csak utaln6k itt t Zalai Ment6lhigi6n6s
Egyesi.ilet 6ltal kezdemlnyezett 6s szelezett, a
peremhelyzetf fiatalokkal foglalkoz6 f6rumra, de
ugyanigy emlithetem az MMIK 6ltal 6vr6l-6vre

megszerrezett

nyari

honismerete di6kt6borok

segit6s6t, t6mogatas6t is.

6vben a Miivel6d6si 6s Kozoktat6si
Miniszt6riumt6l pillyiaati fton nyert t6mogatas
kfipezte az alaplSt az iskolai tanul6k r6sz6re meg'
hirdetett k6rnyezetv6delmi levelez6s j6t6knak. Az
6tfordul6sj6t6kra 149 csapat nevezett. A ddnt6 1993.

Az elmirlt

SprilisSban a Fdld Napj6n lesz.

Mtikiid6siinkkel kapcsolatban el kell mondani a k6vetkez6ket is: (mar csak az6rt is, mert val6sSgot ttikrdz6
k6pkialakitasa en6lkiil nem lehets6ges).
Mint emlitettem, a Sz6vets6g h5rom 6vvel ezel6tt mint
szewezeti 6s miik6d6si elveiben liber6lis szewezet j6tt
l6tre. Kinyilv6nitottuk, hogy tagszewezetei fel6 javas-

latokkal 6lhet, de kdtelez6 €wbnyii ddnt6seket nem

hozhat. Ugy miikddik, €s azt teszi, amit tagszewezetei
megfogalmaznak . Ennek 6rtelm6ben segits6get nyujtani
annak volt m6dunkban, aki eztklrte, sajnos nagyon kev6s
vary mell6kilyen k6r6s firkezett. Apparitusunk

ftt

foglalkoz6sir munkatdrsaink nem l6v6n az alacsony
l6tsz6mri 6s egy6b teend6ivel er6sen terhelt v5lasztm6ny
konkr6t szervez6sbe val6 bevonSsinak lehetetlens6ge miatt
tagegyesiileteinkkel a kapcsolatok tart6sa neh6zz,6 v6lt, s
csak irfsos kapcsolattart6s lehet6s6ge volt adott. Az

egyestiletekr6l 6rkez6 hirek ezt nem timasztjilk al6- Az
okok ki.iliin elemz6st 6rdemelnek.
K6t kezdem6nyez6sr6l is sz6lni kell, melyr6l a
kdzgyiil6snek van joga v6lem6nyt mondani 6s diint6st
hozni:
I. Az elmrilt 6vben vet6diitt fel az a javaslat, hogy vegyiik
fel a kapcsolatot a zalai alapiw6nyokkal, s ha egyet6rtenek a Zalai Egyesiiletek Szdvets6ge alakujon 6t
Zalai Egyestiletek 6s Alapitv6nyok Sz6vets6g6v6. Az
sen 5
ut6n
alapitv
allhoz
ebb6l
alapiw
ladata
Jelen
lenne az, hogy donts6n: tegyiink-e tov6bbi l6p6seket.

kev6s,

2. Ugyancsak
Sz6vets6g I
a zalai civ

el az is, hogy a

i6kat, azaz ttiltse be
Ddnt6st ebben is
jegyeznem,
az alapkiizgyiil6s hozhat, bfu meg kell
szab6lyunkban meghat6rozott sz6nd6kok 6s feladatok a
kamarai tev6kenys6ghez eleve k<jzel esnek.

Befejez6stil a vitilhoz is szeretn6k segits6get ny0jtani
azza.l, fi6gy a lekiisz6n6 v6lasztm6ny nev6ben is n6h6ny,
6ltalunk fontosnak it6lt feladatra hivom fel a figyelmet:
l. Mindenekel6tt a k6zgyfil6snek 6s az ijsszes tagerye'
stiletnek irjra kellene gondolni, hogy a Szdvets6g
miikdd6s6nek milyen ir6nyt 6s formdt hatdroznak meg.
Gondolok itt a konkr6t - 6s nem puszt6n 6tvitt 6rtelem'
ben meghatfuozhat6 - kamarai feladatkdrre, az alapiw6'
nyi szf6rival val6 int6zm6nyes kapcsolatr4 a nyitiisra
mas tev6kenys6gi kirrfi egyesiiletek fel6, az egyesiilett6
nem szervez6d6 kdz6ss6gek teljes jogu tagk6nt t6rt6n6
felv6tel6re, a Szdvets6g konkr6t feladataira, a vSlasztmany iit6k6pess6g6nek n6vel6s6re (mely megit6l6sem
szerint l6tsz6m6nak n<ivel6s6t is ig6nyli), de feliil kell
vizsg6lni a m6dszereket is, hiszen nem biztos, ltogy
helyesek. Viltoztatrisok felt6tlen sziiks6gesek, mert
v6ltozott maga az a kiSzeg is, melyben az egyesiiletek
6s maga a Sztivets6g mifkodik.
A sziivets6g konkr6t feladatainak meghataroz6sa csak a
tagegyesi.iletek ig6nyei szerint tiirt6nhet.

l993ll, szilm
2.
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munk6hoz bev6teli fonasokat

kell

alapitv5nyok fel€.

teremteni.

A

MindenekelStt a tagdijaknak kell befolyni.

Ujra kell vSlasztani a Szdvets6g tiszts6gviseldit 6s
viixztmilnyilt. Ezt a kdtelezetts6get alapszabdlyunk is
el1irja.

4. Mivel a Sz6vets6g h6rom alapitvirny

kurat6rum6ban

rendelkezik k6pviselettel, ak}zgyttl6snek - a vdlaszt6s
utan - meg kell hatilroznia k6pvisel6it. Vagy rneger6siteni a jelenlegieket, vagy rijakat vSlasztani, illetve a
villasztminyt megbizni ez-zel a feladattal. Egy esetben
mindenk6ppen c6lszerfi a viitoztatis, a Zald Kozoss6gt6mogat6 Alapitv6ny Kurat6rium6nak eln6ke 6s a
ZESZ elndke mindeddig uryanz a szem6ly volt. Ezt

csak 6tmeneti id6re lehet helyesnek

elfogadni.

Ugyanakkor indokolja ezt az is, hogy a kurat6rium
elndke is lek6sz6nni kiv6n e tiszts6g6r6l.
A megjel6lt, javasolt feladatok k6zt t6bb olyan van, mely
az alapszab6ly kism6rt6kfi m6dositas6t is ig6nyli. Ha a
k6zgyfil6s egyet9tt ezt is most kell megtenni.
Sr6gli Lajos
elniik

L Zalal

iiletek Szbvets 6 g6nek Kiizgyff
al6bb i hatir ozatokat hoztaz

E gyes

l6s e

az

l. Tagok meger6sitett6k, hogy a sztivets6gre sz[iks6g van
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kdzgy6l6s megbizta a v6lasztm6nyt nz-al, hogy

megv filtozott t5rsadalm

i,

gazdasSgi 6s

m6nyeknek megfelel6en dolgozza ki a sz6vets6gi
munka irj m6dszereit 6s a konkr6t feladatokat, melyeket
terjesszen a k6vetkez6 - m6g 1993-ban megtartand6 kdzgyril6s e16.
4. D6nt6s sziiletett an6l, hogy a Sz6,vets6g a j<iv6ben
t6lts<in be - a megalkotand6 t6rv6nnyel 6sszl'.angban kamarai feladatk<irt.
5.

A

kdzgytil6s fentiek 6rtelm6ben kism6rt6kben m6dositotta az alapszab6lyt (a c6lok v6ltozatlanul hagy6sa
mellett):
- lehet6s6get biztosit arra, hogy nem jogi szem6lyis6gri
tdrsadaLni szeruezetek is teljes jogir tagok lehessenek,
- tdrdlte az alapszab6lyb6l a v6lasztasokon tiirt6n6
aktiv r6szv6telre vonatk oz6 rlszt,
- a v6lasztm6ny l6tsz6m6t 5-1617 ftre ntivelte.
A ktizgyfil6s a k<ivetkez6 ciklusra a k6vetkez6
szem6lyeket vSlasztotta a szdvets6g tiszts6gvisel6iv6
illetve v6lasztmany i tagSaiv 6:

elniik: Sr6gli Lajos
alelniik: Laurencsik Laj os
titkdr: Szab6n6 Robb Aranka
vflasztmdnyi tagok: dr. VSndor Llszl6
dr. Szinku Mih6ly

a tov6bbiakban is, mert min6s6gi ttlbbletet, az egyestiletek sz6m{tra 6rdekk6pvis eleti lehet6s6get, se gits6 get

jelent.

2. Sztiks6gesnek l5tj6k az egyittmiikrid6, a Szrivets6gbe
tdmdriilt egyesiileti kdr b6vit6s6t, a nyitast a nem
tin6ll6

jogi szem6lyis6gfi t6rsadalmi

szervezetek

6s

Skrabut Eva
Jagasics B6la

Ellen6rz6 bizottsfg:
eln iik: Sztankovszky Laszl6
tagiai: Nemes J6zsefn6
Tamris Tam6s

Hir Hir Hir Hir Hir Htr Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir

A Vas Megyei Tudom6nyos Ismerette4esztl EWestilet 6s a Megyei Miivel6d6si 6s Ifris6gi Kiizpont
1993. febr. 15-21. kdztitt Velemben, az MMIK Tov6hbk6pz6 Hdzilban tartotta a Vasi N6pf6iskola 5.
bentlakrisos ndpf6iskolai tanfolyam6t, mellyel segits6get kiv6nt nyujtani a teleptl6sek civil tiirsadalomszervezfidflslhez. Legfobb c6luk a telepiil6sek saj6t
utat keres6 k6zdss6gei€rt, segft6s66rt felel6s k6pvisel6iestiileti tagolnak 6s az 6nszewez6d6 kozbss6gek
v ezetfiinek telepiil6sfej lesztl 6s t6rsadalomszew ez6
gyakorlafr a val6 felkds zitlse.
Az alSbb felsorolt, M eW h6t alatt feldolgozott tdm6k
jelzik, hogy mennyire komplex m6don nyujtottak
segits6get a rdstuev6knek abhoz, hogy kreativak
lehessenek a telepiil6siik gondj ainak megolddsdban:

- Hell tdrsadalom, <lnkormdnyzat,

demola6cia

a

politikai kiiriil-

A magyar gazdasig k6rd6sei - mez6gazdasilg
Ert6krend, erk<ilcs
Ember 6s terrn6szet
Magyars6g 6s eur6pais6g
A tehets6ggondoz6s j iiv6j e
Falumeguj it6si mozgalmak Ausztri6ban
A mriss6g elfogad6sa vagy idegengyfilcilet
Szoci6lis 6rz6kenys6giink
Falusi turizmus - vend6gfogadris
K6rp6tl6s 6s privatizSci6
Munkaer6h elyzet, munkahely teremt6se
Kcizri ss6gfej I eszt6s m6dszerei
Alpok-Adria Koz<lss6g orsz1,gaiv al val6 megyei
kapcsolatok teriiletei - a j6,v6 tenrei,
A meghivott besz6lget6partnerek a t6mdk legfobb
orszfgos 6s helyi szakembereib6l keriiltek ki.

lgg3ll,

sz6m

Zalai

KaPocs
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Az'villzsztja a n6t6t, aki a duddst fizeti?
N6pf6iskol6k a ma ar iltalakuldsban
Vitatott m4 hogy az lszaki orsz6gokban a mirlt szisad
k6zep1t6l kifejl6d6tt n6pf6iskola els6 kezdem6nyezdsei
mikor val6sultak meg Magyarorsz6gon. Sz6mos szLzad
eleji elszort, helyi 6s 6llami kis6rlet utiln az6rt besz6liink
csak a 30-as 6vek k6zep1t6l maryar n6pf6iskol6r6l, mert
azklzelitette meg azt a modellt, amit az eredeti eszrneis6g
szerint n6pf6iskol6nak nevezhetiink. Benne a XX, sz.
masodik nagy reformmozgalmhnak, a n6pi ir6knak a
tilmogatlsa talillkozott a szoci6lis 6s nemzeti sorsk6rd6'
sekre fog6kony 6rtelmis6g, f6k6nt a n6ptanit6 6s papi r6teg
ktiztissdgi tenniakar6s6val 6s szewez6k6szs6g6vel. Az
6llami 6s hivatalos int6zm$nyrendszert5l fiiggetleni,il, a
nemzeti polg6rosul5s jegy6ben fogalmaz6dott meg az is'
koltzatlan p ar asztfratalo k hazafi as nevel 6s 6nek, ko rsze rfi
gazd|lkodilsra oktatas6nak sztiks6gess6ge. Els6sorban a
t6rt6neti egyhtr,ak, t6bb mint sztu n6pf6iskol6j6ban a
"csizm6s di6kok" tizezrei szereztek tudast, embers6get, ha'
zafisilgot. Az rlllampolg6rok sajAt akaratib6l 6s 6nszewez6d6s6vel megval6sul6, eredetileg diln, szabadmiivel6d6si p6lda m6s p6ly6t futott be Eur6pa szerencs6sebb sorsir orsz6gaiban. Ott a mfvel6d6s egyik elismert
6s er6teljes illlami tfumogatilst 6lvez6 int6zm6nyes form6ja
lett m6r k6zel egy {vszAzada.
N6lunk ahory annyi m6st, a. n€pf6iskolAkat is
betiltott6k a neryvenes 6vek v6g6n. Evtizedekkel k6s6bb,
1982-ben vet6d6tt fiil el6sz6r 6jra nyilv6nosan is a mai
aktualit6suk. A volt n6pf6iskolai tan6rok 6s 6regdi6kok
enel f6k6ppen az! mondt6k ki hangosan is, hogy n6lunk
€vlrzedekre megsziint a nemzeti szellemfi nevel6s, hogy
elsorvadt hagyom6nyos kiiz6ss6gi lelkis6gtink, hogy
felfiiggesztettlk az illlampolgilroknak azt a jog6t, ltogy
maguk hat6roz.z6k meg saj6t tud6s-6rdekeiket 6s
m6velts6g-ig6nyiiket. A kezdemlnyezls a hivatal
ellenz$sbbe tilt6sba iitkiiz6tt. Nem v6letlentil, hiszen egy
nemzetivl v6lt eur6pai hagyomany v6lt rijra mint6v6,
amely eW mfo, jiivend6 maryar szellemis6g sztiks6gessfig|t vetitette el6re. A nyolcvanas 6vek kozep6t6l
megindult pr6b6lkozasok, mint ahogy mas korabeli
mozgalmak is, kihivast jelentettek a hatalomnak, alternativilt mutattak a miivel6d6s megujitas6ra, <iszt6n6zt6k a
k6z6ss6gi 6nszenez6d6st. Az els6 n6pf6iskol6kon
legel6sz6r is a megv6ltozott hangnem, a nyilt besz6d 6s
gondolkodSs segitette a legjobban, hogy tekintet n6lkiil a
napirendre ttzltt t6mi.ra, t6rsadalmi 6rdekl6d6s 6s bizalom
lvezte a kezdem|nyezlst. Az elfelejtett falvak 6s vid6k
k6z6ss1gei fedeztlk fel dnmagukat, saj6t mirldukat,
6nbeosiil6siiket, hagyom6nyaik fontoss6g6t, 6s kiizijsen

a

val6

jelenlegi helyzettikb6l
kitrir6s
vizsgiitilk
lehet6s6geit. Sz6mos esetben helyi egyestilet megalakitasa
lett a n6pftSiskolai kurzus ktivetkezm6nye, ki.ilijnboz6
lok6lpatri6ta, koz6ss6gi, k6z6leti, hagyom6nyt felel ev enit6

akci6k kovett6k a besz6lget6seket. A nyolcvanas 6vek
k6zep6n a progressziv 6rtelmis6g - k6s6bbi p6rtokba
tagoz6dis6t6l fiiggetleniil - 6lt a lehet6s6ggel, hogy megossza gondolatait a polg6rok gyi,ilekezeteiben. Ma akik
olykor egyrnassal sem 6llnak sz6ba, akkor m6g az 616
pdrbeszEddel, egysEgesen melengett6k egy nemzeti megrijhodast sejtet6, szellerni n6pmozgalom rem6nyeit. Sok
kis kiizdss6gben, eryebek mellet a n6pf6iskol6kon
mondt6k ki el6sz6r az elmtlt rendszer ellehetetleniil6s6t,
6s a kiutak lehets6ges form6it. Nem v6letlen, hogy ahol a
helyi koz6leti nyilv6noss6g a leg6rettebb volt, ahol a
legtdbben vettek r6szt a helyhat6s6gi v6laszt6son, s ahol

kijztiszteletnek orvend6, r6termett polgArmestereket
v6lsztottak, ott kor6bban 616 ktjzdss6g, vagr-,ndpftiiskola
mtikdd6tt. l99l-ben negyven - r€szben n6pf6iskolaszervez6b6l lett - polg6rmester tisztelte meg 6rdekl6d6s6vel a
n6pf6iskol6k 6s az dnkorm6nyzatok egyiittmiikddSs6r6l
tartott tan6cskozast. A v6laszt6sok ut6n, a kormany prog'
ramj6ba vette a n6pf6iskolai mozgalom t6mogatas6t, ami
nemzeti 6s kereszt6ny jelleg6b6l k6vetkez6en term6-

volt az6rt is, mert a
tul a t6rsadalmi auton6n6lktil nem lehet hat6kony

szetesnek vehet6. Pozitiv jelent6s6ge

fejl6d6s egy bizonyos szakasz6n

mi6ra 6ptil6 int6zm6nyesed6s
egy mozgalom. A n6veked6s term6szetes 0da azonban irj
vesz6lyeket 6s tozulasi lehetcis6geket is felvetett 1990-91ben. A gyors mennyis6gi niiveked6s nem csak term6szetes
6nfejl6d6s ritj6n ment v6gbe, hanem hivatalok, int6zm6.
nyek tul6l6si aspir6ci6in, s divatok 6s presztizs elnevez6sek felhaszn6l6s6n kereszt il is. A min6s6gnek el kell
n6nie a fejl6d6ssel j6r6 rendelleness6get - mondhatjuk.
Am amiatt k6nyes a mai megv6ltozott helyzet, mert ma
m6g nem d6lhetett el, hogy az 6llam er6ss6g6t majd a
polg6rok szabad k6zdss6geinek ereje adja e, a tagolt civil
t6rsadalom, a nemzeti hagyom6nyra 6pi,il6 n6pi r6szv6tel,

k6zvetlen demokricia ezemyi form6ja, vagy megmaradunk a tekint6lyelvfis6g 6s az ompitens Sllamis6g
k6dSrizmusnil j6val kor6bbi k€nyszerp6lyin. Ma ez a
magyar 6talakulas alf6ja 6s omeg6j4 s a politikai vrlltds
egyik fd hi6nyoss6ga. Mik6zben a polg6rok okkal visszavonul6t fujtak a koz6lett6l, a fogyatkoz6 tags6gu pirtok
egy-ery csoportj6ban nagy a kis6rt6s arra, hogy a megl6v6

civil bazis is a kdzvetlen politikai intervenci6 illdozathv|
v6ljon. A pillanatnyi verseng6s litszat6rdekei olyan
mozgisokat zilAlhatnak sz6t, amelyek saj6t t6rv6nyeik,
m6rt6kiik 6s izl6siik szerint egy6bk6nt a legnagyobb
szolgSlatot tehetik a jciv6nek. S a n6pftSiskola is ezek koz6
tartozhat. Csak rigy tud hasznot hajtani, ha auton6m m6don, p irtideo l6gi6kt6 I fiiggetleniil a k5z6ss6gi egyiitt6rz6s,
a n6pi-kritikai l6tasm6d, a civil -kurrizsi, a nemzeti
polg6rosodas szellenris6g6t er6siti 6s fejleszti.

1993lL. sz6m
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Zalai Kapocs

A mflt megbecstil6sek6nt orsz6gos ki6llitisokon
mutattuk be a katolikus 6s protest6ns n6pf6iskol6k rnirltbeli tev6kenys6g6t 1 98 8-89-ben. Az int6zm1nyesed6s irtj 6t
mutatja, hogy a helyi 6s tSji n6pf6iskolai egyesiiletek
szhma ma megkdzeliti az citvenet, 6s a p6lyiuatok r6v6n
ndvekv6 anyagi fonasokkal 1991-ben k6zel kltszitz
telepiil6sen szerveztek kurzusokat a legktilonbdz5bb
t6m6kban 6s r6sztvev6kkel. Els6sorban a helyi t6rsadalom
6s az dnkormhnyzat kapcsolata, aziilapolghri k6pz6shez, a
ki5z6letis6g 6s k6z6ss69 kapcsolat6hoz kot6d6 ismeretkdrdkben. M6sok a n6phagyom6nyt, a n6pi kultura
Apol6s6t vary a kereszt6ny szellernii nevel6st helyezt6k
el6t6rbe, de tobb kurzus foglalkozott a gazdak6pz6s, a
v6llalkoz6s 6s privatizici6 k6rd6seivel, a szoci6lis helyzet
alakulasival. Az ni kdzmffvel6d6si p6lyazat lehet6s6get ad
arra is, hogy a n6pf6iskolSk r6szfeladatokat villaljanak el
a munkan6lktiliek 6tkbpz1s6b6l is. A helyi 6s megyei 6nkormanyzatokkal val6 egyiittmfikdd6s keret6ben t6ji
kdzpontok, region6lis alapiw6nyok j6ttek l6tre a komyez6
falvak munk6j6nak segit6s6re. Sz6mos helyen tervezik 6s
el6k6szitett6k egy -egy bentlak6sos n6pf6iskola 16tesit6s6t.
A Magyar N6pf6iskolai T6rsasdg legut6bbi kdzgyiil6se
elhatiirozta, hogy a hat6konyabb, k6zos Erdekvedelem
kial akit6s a v6 gett tagszew ezetek sz<jv ets6 gek6nt alakitj a 6t
alapszabillybt. Szerte|gaz6 nemzetkdzi egyiittmiikcides
indult meg Eur6pa legfontosabb n6pf6iskolai szervezeteivel. Nyilv6nos p6lyizat keret6ben 1991-ben 35 vid6ki
n6pftiiskola szewez\ vett r6szt ery-egy hetes, illetve tdbb
h6napos hollandiai, d5niai, sv6d tanulm6nyutakon. A
n6met tilrsszewezettel k6zcisen egy t6bb 6ves ten'szerff,
kiizds munkr kezd6d6tt meg, amit szimos - az eg6szs6gnevel6si, kdrnyezetv6delmi 6s rn6s konferenciik sora,
6s az ijtven f6s idegennyelvi k6pz6ssel indithattunk el.
A fejl6d6s 6tj6t fiirk6szve sziiks6ges leszdgezni n6h6ny
alapelvet, amely meghat6rozza, milyen lesz az rij nragyar
n6pf6iskola, s annak kihatisak6nt tal6n a tirsadalorn egy
r6sz6nek arculata. A miivel6d6s, igy a n6pf6iskolai
tev6kenys6g is a pluralizmuson alapszik. Ez nemesak a
massSg tiszteletben tartas6t 6s a kril6nf6le egy6ui 6s
k6zdss6gi 6rdekek 6rv6nyrejuttathat6s6g6t jelenti, hanem
azt is, hogy gyakorlatilag nem lehet egyetlen ideol6gia,
vall6s, vagy politikai er6 sem, amely monop6lizrilhatni a
szabadmiivel6d6s it6zm6nyrendszer6t 6s a n /''fdiskolSkat.
A n6pf6iskol6k 6llami t6mogat6st ig6nyelnek. Kdzszolg6latot l6tnak el, 6s az 6llampolg6rok sajit akarat6b6l
tev6kenykednek. Az 6llami t6mogatr{s azt jelenti,ltogy az
6llam birmely szewezetnek lehet6v6 teszi, hogy ha akar,
mfvel6d6si 6s k6pz6si tev6kenys6get folytasson a saj6t
elk6pzel6se szerint. Ugyanakkor anyagilag kozvetve, vagy
kdzvetlentl az 6l!:rm t6mogatja ezt a m(ivel6d6st. A
korm6nyzati t6mogat6s egyesek szerint gyakran Mt
jelenti,hogy el6irj6k a tev6kenys6g c|ljht 6s tartalm6t is,
ahogy a finnek mondjrik: ,,Az vdlasztja u n6tdt, aki a
dudast fizeti." Csakhogy ez nem igy van a szabadrniivelSd6s 6s a n6pf6iskola eset6ben. Maga a n6pf6iskolai
;zewezet hatilrozz,a meg a tev6kenys6g c6lj6t, tartalm6t,

elemeit, s a feliigyelci hat6s6gok ezt nem befolyasolhad6k.
Csak azt vizsg6lhadik, hogy az osszhangban van e a
tdrv6nyekkel,, 6s n gazdasSgi szabllyozissal. Az auto-

n6mia teljes ideol6giai szabads6got jelent, s felel6s gazd6lkod6st w ad6fizelSk p6tu6vel. Ugyancsak fontos a
n6pf6iskolai munk6ban a r6szv6tel szabads6ga. Senki nem

irja el6, hogy kinek kell n6pf6iskolai tev6kenys6get

v6geznie,6s senkinek nem mondj6k meg, hogy neki abban
r6szt kell vennie. Ellenben b6rki aki 6ntev6keny alapon
n6pf6iskolai tev6kenys6get kiv6n folytatni 6llami,
p6nztigyi timogatasban r6szesiil, s birki aki r6szt kiv6n
venni a miivel6d6sben szint6n a legkiil6nf6l6bb, elismert
6s nyilv6nos form6ban timogat6sban r6szesiil. A fejlett
eur6pai kis Sllamokban, ahol a korminyok t6bb6 kev6sb6
visszavonultak a miivelSd6s kozvetlen ellen6rz6s6t6l,
felel6ss6ggel birr5 6s az 6llampolgirok elStt is tekint6lyt
6lvez6 szewezeteket biznak meg, akili r6sztvesznek a
d<jnt6si folyamatokban, s nyilvdnos t6rsadalmi ellen6rz6st
gyakorolnak. Ezekben a szewezetekben, 6s a n6pfiiiskol6k
szervezeteiben is az 6rintettek 6rdekeinek 6s ig6nyeinek
kell megfelelni, amit a rendszeresen v6ltoz6, demokratikusan v6lasztott testiiletek rnifk6d6se garantfl. Allampolgir, tisztvisel6 6s politikus t6bb6 kev6sb6 tdvol 6ll ma
meg ett6l tu elk6pzel6st6l n6lunk.
Nem v6letlen, hiszen a n6pfSiskola 6s a hasonl6 miivel6d6si tev6kenys6gek fontoss6ginak felismer6se 6s
timogatdsa mindig a megval6sult t6rsadalmi demokr6cia
fok6t jelzi. A n6prniivelts6g rangja, a fejlesztdsre sz6nt
bemhzu5s mindig ti.ik6r a hivatalos vezet6s 6s M
€rtelmisegi elit tarsadalomk6p6r6l. K6pesek vagyunk-e
tivlatokban gondolkodni? A t6rsadalom sz6leskdrfi tudds

6s alkotdsvigyirra 6piteni? Tudorndsul vessziik-e a
szellemi szabadsig 6ntdrv6nyii mozgisht, s ha igen
k6pesek vagyunk-e nagyvonalfian tSmogatni is? Az orszitg
nyomorusiigos h6tkdznapjai ellen6re, egyedtil6ll6 lehetSs6ggekkel n6z szembe. A kcirnyezet6ben eddig kivivott

bizonytalan elscis6get saj6t briszkes6g6vel avathatja,
visszavonhatatlan t6rt6nelmi el6nny6 vlltoztathatja, ha
k6pes lesz nemzeti jov6k6pet 6s m6lt6s6gtudatot kiform6lni, ha visszat6r magihoz legjobb k<izriss6gi tradici6iban 6s 6rt6keiben, ha megk6settk6nt is igyekszik
megtanulni 6s kezelni a nyugati civiliziu;i6 legujabb
eredm6nyeit 6s eszk6zeit. A kisebb n6pek tcirt6nelmi
tapasztalatai 6s felismerEsei sokszor egym6st visszhangozzik.l992-beu az egyik finn miivel6d6si szakember
6gy l6tja, hogy n6luk ,,,ij tipusri gondolkodast kell
kialakitani. Egy kis orsz6gnak, mint Fimorszitg a tr:l6l6s
nemzeti strat6gi6ja az lehet, hogy amilyen magas szint(
tudrist 6s nriivelts6get csak tud, olyat alakit ki az6rt, hogy a
t6rsadalomban legyen kurazsi 6s virltoztatasi k6pess6g. " A
n6pf6iskol6k nemcsak 6lvezhetik e felismer6s 6ld6sait,
hanem maguk is hozzrijdrulhatnak, hogy egy6ltal6n
megsziilessen 6s hasson az ilyesf6le kozgondolkozis.

Sz. T6th J6nos
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Moson-sopron megy6b6l is jiittek.
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DESI HAZ,AK ES NEPFOISKOLA
b

A

alatonfiiredi tanf cskoz6s

Magyar N6pf6iskolai T6rsas6g,

a

N6met

N6pftiiskolai Sziivets6g Budapesti Irod6ja, a Mffvel6d6si

6s Kiizoktat6si Miniszt6rium, valamint

a

Veszpr6m

kapott t6mogat6st.
A tan6cskoz6s mdsnapjin a r6sztvev6k elemeztlk a
mfivel6d6si hazak 6s a n6pftSiskola jelenlegi kapcsolat6t. A

6s M ir6sbeli aj6nlSsok szerint
miivel6d6si hizak fokozatosan f6rumaivi v6ltak

Megyei Miivel6d6si Kiizpont Balatonfiireden a mirlt 6v
december6ben 2 napos tan6cskoz6st tartottak "Mifvel6d6si

lrozz6sz6l6sok,

HSzak 6s N6pft5iskola" cimmel.

demokratikus 6talakul6s ir6ny6ba mutat6 gondolatoknak,
megkdzelit6seknek szervez6si form6knak. Az eltelt id6-

A r6sztvev6k n6pf6iskol6t szewez6k, 6s ir6nyit6k
voltak. A tan6cskoz6s keret6ben tilj1koztat6t tartottak az
Mffvel6d6si 6s Kdzoktatisi Miniszt6rium 1992 6vi
kdzmfivel6d 6si p 6ly izatra b elrkezett n6p f6 isko lai terv ek,
programok t6mogatasanak elemz6s6r6l is. L992 6vben
kdzmiivel6d6si c6lt6mogat|sra 263 milli6 Ft-tal rendelezett a MKM. A k<izel 10 ezres pilly|zat feldolozas6t
evon6s6val hat alkurat6rium v 6gezte.
A pillyic;ati kiirasban kiil6n szerepeltek a n6pf6iskol6k
is, amelyb6l389 pSlyfuat lrkezett be orsz6gosan. A kuraszak6rt6k

b

a
a

szak alatt a miivel6d6si otthonok dolgoz6inak dont6
mir bizonyitotta, hpgy a mindenf6le jelz6 n6lkiili
demokr6cia 6s a k6zj6 szolgflatinak elk6telezettjei, az
ritkeres6s azonban ma is tart6 folyamat. Fontos feladata
t6bbs6ge

tov6bbra is a miivel6d6si otthonoknak a tagolt 6s hat6kony

civil

vervez6d6s 6sztonz6se 6s segit6se int6zm6nyi
eszkiizokkel. Ennek fi gyelembe v6tel6vel ir6sbeli aj 6nlast
fogadtak el a r6sztvev6k, melyet megkiildtek a mrivel6d6si
Ltfvak,6s a n6pf6iskol6k vezet6i r1sz6re.

t6rium ebb6l 197 n6pft5iskolai pillybzatot fogadott el, 6s
r6szesitett valamilyen nagys6gir t6mogatasban. Megy6nkb6l 6rkezett iisszesen 451 pilly{zrt, melyb6l 231 pSlyivat

Kun Erndn6
a Zalai N6pf6 iskolai Egyesiilet

elndks6gi tagja

A tandcskozfs ajrinkisa
A

mffvel6d6si otthonok

intbzmlnyrendszer6nek

p6rt6llami politikai kdrnyezete, az int6zm6nyek "politikai
funkci6i" mindenki el6tt ismeretesek. Int6zm6nyi iin6lpilnapparitussal osszefon6d6 6llamI6s6g n6lkiil,
igazgatSs ideol6giai t6ziseinek hierarhikus fiil6pit6sfi
v6grehajt6i voltak a kora kommunista id6szakban. Ez a

a

helyzet azonban folyamatosan, s kriloncisen a kszmiivel6d6si tcirv6ny ut6n, majd az 1980-as 6vek elej6re v 6g6re gydkeresen megv6ltozott.
A miivel6d6si hig,ak fokozatosan f6rumaiv6 vhltak a
demokatikus 6talakulas ir6nyiba mutat6 gondolatoknak,
megkiizelit6seknek, szewez6d6si form6knak. Itt kaptak
teret el6szdr olyan fogalmak, mint pl. 6llampolgiri sziiks6glet, lokalitris, a civil t6rsadalom, amelyek egy eg6szen
6j eszmerendszer 6s l6tasm6d fiil6pit6s6t segitett6k el6. E
keretben szewezldtek a tilnchizak, M olvas6tdborok, a
filmklubok, az ir6olvas6 tal6lkoz6k, az els6 egyesiiletek 6s
n6pf6iskol6k is. Mindezek mell6 rij szakmai megk6zelit6s
t6rsult, a k6z6ss6gfejleszt6s kibontakoz6 gyakorlata, a
faluhSzak mozgalma, a ment6lhigi6n6s munka, a falukutat6 t6borok, vagy akfu az idegenforgalom fel6 kit6r6si
pontokat keres6 szakmai megujulSs. E form6k 6s gondolatok a demokratikus politikai er6k erjeszt6i - segit6i
voltak.
Nem v6letlen 6s nem alaptalan, hogy a mfivel6d6si
hiaakban dolgoz6 szewezlk tev6kenys6g6t, amely
szerencs6s korokban "csupdn" szakmai szolgiltat6s,
politikai tettk6nt 6rt6kelt6k. Ugyanakkor e k6ts6gteleniil
el6remutat6 fejlem6nyek mellett a rniivel6d6si otthonok

folyamatosan 6s rem6nyteleniil kiizdottek M alig-alig
m6dosul6 fels6oktat6si szakmai k6pz6si gyakorlattal, a
tev6kenys6gek elrutinosod6s6val, az iizletiesed6ssel, az arc
n6lktili, homogeniz5l6 int6zm6nyi miiktid6ssel, a hierarhi6ba szewez6d6 hSl6zattal, amelynek cstcsai n6ha
hat6s6gi j ogositv6nyokk6nt gyakorolt6k befolyasukat. Az
egyik helyen a csodapalota korlitoztr a szakmai megujul6st, a m6sik helyen a szeg6nys6g 6s a leromlotts6g. S
persze ez a szakma sem volt kiv6tel az 6ncerv6ra, a bels6
6nkorl6toz6s al6l.
Napjainkban a

politikai 6llamot alkot6 ercik egy r6sze
miivel6d6si otthonokban a
"posztkommunizmus kovtileteit", mint egy rij kultur6lis
gyakorlat lehet6s6geit. Ez az 6brazolis leegyszeriisit6,
szivesebben

l6tja a

igaztalan, s amak a sajn6latos gyakorlatnak a r6sze, amely
minden jelens6get, 6rtelmez6st az aktu6lis, direkt p6rtpolitikai-hatalmi harc szolgilat6ba 5llit. A megk6zelit6sm6d vesz6lyes lehet az int6zm6nyekre 6s az itt mfikitd6
kozoss6gekre akkor, amikor a kdzigazgat|s a pfuter6viszonyok szerint 6pitkezik, teh6t adott esetben nem
biztosit sem erkdlcsi, sem szakmai v6delmet, amikor

ahelyi p6nziigyi sziik6ss6ggel t6rsul6

helyzetben
dnk6nyesked6sb6l fol6slegesnek it6lik ezeket a k6z6ss6gi
tereket. A miivel6d6si otthonok dolgoz6i - csup6n n6h6ny

kiv6telt6l eltekintve - mir bizonyitott6k, hogy a
mindenfele jeb6 n6lkiili demokr6cia 6s a k6zj6
szolgi{latinak elk<itelezettjei. Az int6zm6nyi bels6
stn:ktura Stalakitasa mdr r6gen megkezd6diitt, napjainkban

is tart. Rem6lhet6leg eW kedvezl politikai

kdrnyezet,
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egyebek mellett a tekint6lyuralmi megkiizelit6s old6dasa
6s f<jllazulasa, a helyi t6rsadalom 6s az 6nkormrinyzatok

konstruktiv kapcsolat6pit6se ehhez tovSbbi indittatast,
is ad. Az 6ptiletek pedig tinmagukban
csak thrgyak, keretet adva a sziiks6ges larltur6lis
szolg6ltat6s megval6sitas6nak, a helyben jelentkez6
kiizdss6gi aktivit6s kibontakoztat6s6nak. Mindenestre ez
az infrastruktrira olyan 6rt6k, olyan lehet6s6g, amelyre sz6mos megnyilatkozis bizonyitja - a nyugati szakember
6s polg6r is n6mi irigys6ggel tekint. Haszn6ljuk ki k<jzijs

osztdnz6st 6s teret

lehet6s

Az
ttkeres

, a

miivel6d6s munkatdrsainak
6 folyamat. Ennek szempontunkb6l

legfontosabb elemeit a k<ivetkez6kben l6tjuk:

- A

szakmai 6rdekkifejez6s komoly feladata, hogy
nyom6st gyakoroljon az filamra, iinkorminyzatoka
6s a tiirv6nyhoz6sra a t6mogat6, t6tnpontokat ad6

jogi
e v6ve
sziiks6

g
F
k

rdekeben.

folYamat

feln6ttk6pz6si ir5nyults6g adja az int6zm1ny meghatiroz6 arculat6t.
A n€pft!iskolai mozgalom elvrendszere, tanfolyami
vagy bentlakasos formija is term6szetszerfi r6sze a
mfivel6d6si otthoni tev6k
v6rjik 6s felk6rik
A n6pfdiskolai mozg

a

mfivel6d6si

ltfz

ait az

auton6m

miel6bbi
kidolgozasq amely orient6lja, segiti eligazodni a
fijnntart6kat is abban, hogy a helyi szab6lyoz6s 6s
fonntart6i gyakorlat, a kulturilis szf1n fontossiginak
elismer6se, az 6nigazgat6 int6zm6nyi miik6d6s 6s az
6ll ampolg6ri, t6rsadalmi kezdem6ny ezlsek auton6mi6j6nak ir6ny6ba mutasson.

- A

kdzmiivel6d6s, szabadmiivel6d6s pluralizil6d6
rendszere felszinre ltozta az egyes szewezetek,
mozgalmak, t6rekv6sek 6s a kozmiivel6d6sszabadmiivelcidEs 6rdekeit <isszefogottan megj elenit6
6rdekk6pviseletek koz6tti ellent6teket. A megszerezhet6 el6nydk6rt, fonasok6rt 6s a presztizs6rt nem

eg6szs6ges 6s nyilv6nos vet6lked6s, hanem sok
tekintetben rcssz,5d6z verseng6s folyik. Miel6bb teret
kell rryernie a ktjlcs<inos el6ny6k segit6 rendszer6nek
az egymist kijitszis helyett. Annfl is ink6bb, rnivel
szemben6ll6s 6s a megosztotts6g
6rdekek 6rv6nyesiil6s6nek.

- A

j6

es6lyt ad az idegen

miivel6d6si otthonok szakmai munk6ja tekin-

tet6ben tov6bbra is fonyos feladat a tagolt 6s hat6kony
civil szervez6d6s tiszt<jnz6se 6s segit6se int6zm6nyi

eszkdziikkel, az int6zm6nyi 6s t6rsadalmi partneri
kapcsolatok kialakitasa. Ez szorosan 6sszefiigg a
feln6ttk1pz6s fontossig6nak soha nem l6tott megniiveked6s6vel, amely rem6lhet6leg nem csak a
munkan6lki.ilis6ggel €s a k6nyszer6 szakmaviltassal
<isszefiigg6sben, de a kimfivelt 6s tuddsSt
folyamatosan gyarapit6, cintudatos polgir tirsadalmi
sziiks6gleteivel is.

van

6rdekek hat6konyabb kozijs 6rv6nyesit6s6ben, hanem a

magyar miivel6d6s legiobb tradici6ihoz hiien a
demokratikus nemzet6pit6s hosszfi t6vri c6lkit6z6'
seinek kiizds megval6sit6s5ban is'

N6zziink el6re 6s dolgozzunk egyiitt!
Balatonfiired, 1992. december 05.
IITAGYAR NEPF6ISKOLAI TANSASAC
MAGYAR NEPMI.|VEI. CiX E GYBSULETE
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rt6k meg az aktu6lis k6rd6seker.

)
tunival6 megtal6lhat6 az ERDEK

ES

sz6m6ban!!!
Szakszewezeti iigyekben informAci6 6s segits6g k6rhet6 az
a I(KDSz meryei irod6ja sz6khely6n
(Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-l l. ).
A KKDSz 0j megyei 0gyviv6je Kiss Ferenc, az MMIK
f6munkat6rsa.

6j

MMIK-ban,

lrz
A V6ros 6s Faluv6d6k Szdvets6ge valamint a Budapesti
T<irt6neti Mtzeum
tisztelettel meghlvja 6nt,. a
GYERMEKEK +Z EPITETT KO RI.IYEZET
cim6 if16s5gi

VEDELMEERT
p\lyizat anyagilb6l rendezett ki6llitas

megnyitris6ra
1993. mfucius 20-6n szombaton
A megjelenteket tidv6zli:

6ftra

S.Hegedfis L6szl6
a V6ros 6s Faluv6d6k Sztivets6g6nek eln6ke

m

i

niszter

Riday Mihdly
a

V6ros 6s Faluv€d6k Sz<ivets6g6nek aleln6ke
a Budapesti V6rosv6d6 Egyestilet elndke

A ki6llit6s meglekinthetf 1993.6prilis 19-ig, kedd
kiv6tel6vel naponta l0-18 6r6ig,
a Budapesti Tiirt6neti

M(zeum V6rmtlzeum6ban,

Budav6ri Palota E dpiilet

FF}<XXFFFFFFXXXXFFFX
Az idei 6vben el6sz6r rendeztiink megyei megem-l€kez6st
4 Magyu Kultfra Napj6n. Janufir 22-6n Hfvizen, az
Allami Gy6gyfiird6k6rh5z diszterm€ben keriilt sor a
progftmra. Dr. Kiss Lajos polgirmester 6s Dr. Czoma
L[szl6 orszfiggy{lld;si k6pvisel6 besz6deit k6vet6en a
mffsorban fell€pett a Helikon Kast6ly k6rus4 E Musioa
Antiqua egyiittes 6s a zalaegerszegi Hevesi S6ndor
SzinhfzmiJv6szei is.
$<a<

A

t'<F F x$<

}< }<

- FF*FX

Zolthm€.

FF F9<9<X F FF}<*

Munkaer6piaci tr6ning volt Leteny6n.

1993 febru6r l7. 6s 25. k6z6tt p6lyakezd6 6s,
munkan6lkrili fiatalok r6sz6re egyhetes auton6mia
fejleszt6 6s munkaer6piaci tr6ning volt a letenyei F6{<lya
Mfivel6d6si K<izpontban

ll

Megnyit6 besz6det mond:
Gyurk6 J6nos
ki5my ezetv idelmi 6s teriiletfej leszt6si
A pilylzatot 6rt6keli:

k o da v ezet6je Sz6kr6ny6s

FFFF FF3.< F t<X F3<

K6zgyiijtem6nyi 6s K6zm6vel6dbsi Dolgoz6k
Szalrszewezete megyei irodilja tgynevezett KKDSz
Akadf;miSt rcndezett janu6r vbg€n H|vlzen, A 2 napos
k€pzfisen megy6nk int€zrn$nyeinek vez,et6i, sztkszep
v ueti tiszts€ryise l6i v ettek ftszt.
A budapesti k6zpontb6l firkezett el6ad6k 6s Vad6sz Jfuos
orszfigos titkfir a kbzalkalmazotti t6rv6ny v6greh aj tds6val,
valamint a szakszenrezeti vAlasa6sokkal kapcsolatos
feladatokr6l tartott ismertet6st.
( A szakszewezeti vaettk '93. febru6r 9-€n orsz6gos

A

munkan6lHili fiatalok 6tk6pz6s€ben k6t6ves tapasztalatokkal rendelkezik a zalaegeruegi MMIK, amely a
programot k6z6sen szevezire a helyi mfivel6d6si
int6zm6nnyel 6s a Letenyei MunkatigTi Hivatallal a
vfuosban 6s a vorz6sk6zet6ben 616 fiatalok szAm6ra.
A lararst pedag6gus, szociol6gus 6s ene a feladatra
speci6lis pszichol6giai tanfolyamon felk6szltett szakemberek vezett6k. A tr6ning el6segltette az iinismeret 6s a
szem6lyis6g meger6sit6s6t, a kommunik6oi6s k€szs6g
csoportban val6 fejleszt€s6t, valamint a mur*aer6piaci
harchoz sztiks6ges inform6ci6k elsajdtitds6t. A kurzuson a
fiatalok megismerhett6k az adott liildrajzi t6rs6g
munkaer6piaci kln6lat6t, a vArhat6 mozg6stereket , 6s nem
utols6sorban a v6llalkoz6v6 v6l6s lehet6s6geit. A
tr6ningen k6t nyolc l6s csoport vett r6szt.
A Szerencsejfitlk Alap pfily[zathn nyert p6nz lehet6v6
teszi, hogy m6s telepiil6sen is legyenek ilyen kurasok.
V6rjuk tehAt a jelentkEzdket!

}<}<FXXFXFXFFXXXFX}<FF
Az MMIK ny6rl tanfolyamrl a sz[inld6ben
Ifi6s6gi 6s feln6tt tanfol.vamok
kad6, k6z6phalad6, halad6, k6z6pfolnr
k6sz1t6

Gyermektanfolyamok
Sz6mtt6g6pes tanfolyamok kezd6knek
Angol tanfolyam kezd6knek
N6met tanfolyam kczd6lcrek
Angol t6rsalg6si tanfolyam
N6met t6rsalg6si tanfolyam
Karate t6bor

-

J6tsz6t6bor

K6rnyezet- 6s term6szew6delmi tAbor

R6szletes felvil6goslt6s az

T6thn6N6meth

MMIK.ban:

Erik6n6l, Szdkr6ny6s Zoltfunn€nill,

Kasz6sn6 Cs6cs Editn6l.
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III. Orszigos Kiirnyezetfo rm6l6 Alkot6telep i

I

2.30 A Zala megy ei k6rnyezetform6l6 alkot6telepek'
Fot6ki6llitas.

Konferencia

Megnyida Kovics L-6szl6, MMIK f6munkat6rs'

(Hagyomdny €s 6t1k6n,1s a telepiil6sek 6s azok

t6ji kiimYezet6ben)
1993. mircius 23-26'
Megyei Mfivel6d6si 6s l{us6gi K6?ont Zalaegerszeg,
KisfaludY u. 7-11.

Zalaegerszeg

Helyszin: Lenti, Mfivel6d6si K6zpont
15.00 Cseiztreg - Nemesn6p, - Szentgyiirgyv6lgy, -

Program

R6dics, - Lenti
Szekci6 megbesz6l6sek - Lenti
Epit6szet: Fazekas P6ter, Balizs

M6rciqs 23.
14.00 sz6llas elfoglalasa

Fifaragas: Bereczky Csaba, N6meth Gyula
0nkorm6nyzat: Howhth Ott6, L6rint J6zsef

Helve: zAEv

20.00 Vacsora
20.30 Galanfy Andras el6ad6estje:
"Ember, hova tartozol?"

5z6116,

Zalaegetszeg, V izs I aP arki u. 3 2.
mond Borosdn Gyula K6sz6nt6t
19.00
lgazgat6
MMIK
Helyszin: MMIK, Zalaegetszeg, Kisfaludy u'

Marcius 26.
Helyszin: M6ricz Zsigmond Mfivel6d6si Haz,

7/II'

Zalaegerszeg, J6kaY u.

M6rcius 24.
9.00 Megyei Miivel6d6si 6s Ifius6gi K64ont,
Zalaegerczeg, KisfaludY u.7 I I l.

9.00 dr. P6lfybCnes, aZala megyei Kiizgyiilds Eln6ke
kiisziinti a r6sztvev6ket

-

El6adasok:

Lrrt€zet igazgat6ja
- n^lg* P6ter - Magyar Miivel6d6si
v6g6n."
sz.
"A hagyom6ny szerepe a XX'
Intlzet
- P6terfy LiszlS - Magyar Miivel6d6si
6ve'
h0sz
utols6
igazgit6-helyettese - "A fafarag6s

Tiirt6neti 6ttekint6s."
Kovics Sindor' Mfivel6d6si 6s K6zoktatasi Miniszt6rium Kiizrniivel6d6si F6oszt6ly vezetTje "A
maryarorsz6gi p6ly6zati, alapitvSnyi- .rendszer

(d nko rm6nyz ati, rnt6zm6nyi I ehet6 s 6 gek,
12.30 Eb6d
14.00 El6ad6sok folytatasa

-

s

tb.

)"

Bartha Istvin professzor - Nemzetk6zi Okodesigne
Tarsulat fiititk6ia - "A t0l6l6s felt6telei mffszaki 6s
iikol6giai szempontb6l. "
Koszorfi Lajos 6Pit6sz,
Laposa J6zsef ' Mezlgazdas6gi Muzeum igazgat6'
helyettese - "iiteklr;es a telepiil6s 6s tSjtervez6sben.'l
Faiekas P6ter - Vas megyei Onkormanyzati Hivatal
I66pit6sze - "A falumegirjit6 mozgalom -jelenlegi
helyzete (elvek, cElkitirz6sek, probl6m6k, eredm6nyek)."

dr. Szal6 P6ter - a K6rnyezetv6delmi 6s Teriilet-

fejleszt6si Miniszt6rium

helyettes-illamtitkar
gyakorlat)"
(elvek,
politik6ja"
"A teri.ilet fejleszt6s
Szerdahelyi Xdroty: A hagyomany6rz6 t6j -6s
6pit6szeti kultura helyzete 6s tovibb6l6se Z'alamegy6ben.

Konferencia iisszefoglal6j 4 zitsz6

Angyal M6ria - Magyar Mrivel6d6si Intlzet Kortrirs
Mfiv 6szetek O sztillYv ezet6je

R6szv6teli dij: 3500,-Ft, ami a sz6llas 6s napi haromszori
€tkez6s kiiltsEgeit is tartalmazza.
Jelentkez6s: f,Iugyot Miivel6d6si Inttz'et N6pmriv6szeti
Oszt6ly, Beszpr6my Katalin
(Budapest, 1011. Corvin t6r 8.)

ienae?Ok: Magyar Mfivel6d6si Inttzet 6s a Megyei
Mrivel6 d6si 6s If ris6gi Kci4 ont, Zalaegerszeg
A rendezv6ny a Magyar Mrivel6d6si Intlzet 6s L
K6zm(vel6d6si P6lyazat t6mogatas6val j6tt l6tre'
\
,i

\

),

Dirday Nikolett ' KEpz6 6s Iparmfiv6szeti
Lektoritus F6munkatirsa - "A kiizt6ri
szoborelhel y ezls mai gYakorlata "

-

Szakdl Aur6l n6prajzos - Torma J6nos M0zeum,
Kiskunhalas - "A fejfak, kopjafak jelk6prendszere' A

temet6k kulturSja."
20.00 Vacsora" majd kiitetlen szakmai bev6lget6s

fanutmattyi kirandulas, tapasztalat csere,

szakmai

konzult6ci6k
8.00 Tanulm6nyi kirandulAs - G6bert-t6, Bagod, Sglgm-

KLm6nfqK6v6s, N6metfalu,

Szilv6gy-P6rszombat, Lenti
12.00 Eb6d

)

I

MArcius 25.

v&,

Zolthn

ZalabaY'sa'
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P6lq6zotok:

13. oldal

sport-, k6zmfivel6d6si ell6totts6g

fejl6d6s6nek

tcirt6nete,

lletrajz, visszaeml6kez6s, kritika,
technikatdrt6neti 6rt6kkel bir6 - lehet6leg miikdd6k6pes - makettekkel 6s oktatashoz, bemutat6shoz felhaszn6lhat6 kisebb g6pek, berendez6sek, mfiszerek,
szerelv6nyek stb. metszeteivel,
f6ny k6p gyiij tem6 nyekke l.

A Maryar Kdnyv Alapitvdny pi.Jyizati felhivdsa

A

Magyar Kiinyv Alapiv6ny a nemzeti 6s egyetemes
6rt6keket hordoz6 mfivek kiadis6nak t6mogat6s6ra

meghirdeti 1993. 6vre sz6l6 k6nyvtimogat6si pillyir;atilt.
pillyizat r6szletes felt6teleit tartalmaz6 ismertet6 6s
pSlyizati rirlap beszerczhet6 a Mfivel6d6si 6s KdzoktatSsi
Miniszt6rium Ugyf6lszo196lati Irod6j6n
(Bp. V.,Szalay u. 10-14.).
A kizfu 6lag p o stai irton b enyfij that6 p 6ly izatok b e6rkez6si

A

hat5rideje:

1993. 5prilis 30.,
jrilius 30.,
1993. okt6ber 29.
1993.

A

pSlyizatok esetenk6nti elbir6las6ban

megj el6 lt hat5ri d6i g

b

A

pillyizatokat ir6sos p6lyamfi eset6n 3 p6ld6nyban a
Magyar Olajipari Mrizeum cim6re (Zalaegerczeg, Pf.68.
8901) postSn kell beki.ildeni.
Bektild6si hatarid6: 1993. jtnius 30.
P5lyadijak: I. dij: I db 15.000 Ft,
II. dij: 3 db egyenk6nt 7.000 Ft,
III. dij: 4 db egyenk6nt 5.000 Ft.
A helyez6st 6s dijazast el nem 6rt p6lyamunk6k, amelyek
egy6bk6nt mind tartalmi, mind formai szempontb6l
megfelelnek a kiiras kdvetelm6nyeinek, 2.000-2.000 Ft
jutalomban r6szesiilnek.
Az eredm6nyhirdet6s 1993 november6ben lesz.

a

felhivasban
e6rkezett p 6ly Sr;atok vesznek r6szt.

a Magyar K6nyv Alapftvdny Titk6rsdga

}<FFF}<FFKFF}.<FKXFFXX
Orszilgos Magyar B6nyaszati 6s Koh6szati Egyesiilet
k6olaj-, foldgiu- 6s vizbanyaszati szakosztaly Magyar Olaj
6s Gazipari RT., valamint a Magyar Olajipari Mrizeum

Tdrt6neti pfilyizatot

llillsl

ezzvl a c6llal, hogy a. magy^r olajipar irant
6rdekl6d6k mind sz6lesebb r6tege kapcsol6djon be az
ipar5gunk 6let6vel, t6rt6net6vel, fejl6d6s6vel kapcsolatos

ny aggyiijtlsbe, illetve

fel do lgozris6b a-

Pityia;ni lehet a kiir6s id6pontj6ig mrisutt m6g nem k<izdlt

6s m6s pfilyizaton nem szerepl6 egy6ni,

Fs<s<FXXFFFFXK}<FFFFF

A

K<irnyezew6delmi 6s Teri.iletfejleszt6si Miniszt6rium
kornyezetv6d6 t6rsadalmi tev6kenys6gek 6s akci6k
t6mogatasar a pSly {vatot hirdet.

Az

csoportos

munk6kkal:

-

Ap6ly6zaton csak jelig6vel bektild<jtt munk6k vehetnek
r6szt. A p5lyamri szeu6j€nek (szerz6inek) adatait lezSrt,
azonos j el ig6j fi borit6kban k6rjiik mell6kelni.

technikat<irt6net,
technol6giat6rt6net,
gazdasfigtiittenet,
az itzem- 6s vSllalattcirt6net,
a munkaer6 fejl6d6s6nek t6rt6nete,
a v6llal ati j o galkalmazas 6s igazgatilstci rt6net,
a munka- 6s 6letk6riilm6nyek fejl6d6s6nek t6rt6nete,
az olaj ipari teleptil6sek trlrt€nete,
a szoci5lis 6s kommun6lis ell6totts6g fejl6d6s6nek
trirt6nete,

A

pillyizat c6lja a term6szeti 6s 6pitett k<irnyezet
v6delm6t, fejleszt6s6t szolg6l6 t6rsadalmi kezdem6nyez6sek osacinz6se, megval6sitasuk el6segit6se.
A pillyiaat nyilv6nos, azon birmely nem kormanyzati
kdrnyezet- 6s term6szetv6d6 szervezet, egyestileg 6llampolgari csoport, int6zm6ny, vagy mag6nszem6ly r6szt
veheL

a fenti c6l el6r6s6t szolgdl6 tev6kenys6ggel, akci6val, rendezv6nnyel, stb. Iehet.
A plly{zathoz jelentkez6si lapot kell kit6lteni, amelyhez a
Pillyflzni konkr6t,

tervezett tev6kenys6gr6l r6szletes leirrist kell mell6kelni
mox. 5 oldal terjedelemben.
A leir6s tartalma-za a varhat6 eredm6ny ismertet6s6t is.
p6ly6zatok 6rt6kel6s6t 6s a t6mogat6sok odait6l6s6t
szak6t6 -tirrsad alm i b fu 616 b iz o tts6go k v 6 gzik.
A t6mogatris m6rt6ke min. 20 eFt, moc. 200 eFt.

A

Apillylzatokat 1993. aprilis 30-ig kell benyfjtani.

Cim: K6rnyezetv6delmi 6s TeriiletfejlesztEsi Miniszt6rium, 1394 Budapest, Pf.: 351.
Jelentkez6silap post6n a fenti cimen, illetve szem6lyesen a

minisa6rium Ugyf6lszolg6lati Irod6j6ban ig6nyelhet6
(Budapest, I., F6 irt 44-50.).
t6kra irj rlk 16: "Kcirnyezetv6d6 tev6ken

B ori

y s6

g p 6ly izat"

.
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Az EXPO 96 Budapest Vil6gki6llitashoz kapcsol6d6 el6-,
ut6- 6s kieg6szit6 rendezv6nyekte piiyiuatot irt ki a
VilSgki6llitasi Tan6cs.
E kapcsol6d6 rendezv6nyek p|lyiuatilt h6rom fazisban
bonyolitj6k le. A kiirasokat a k6zt6rsas6gi megb2ottak
hivatalaiban, illetve Budapesten a f6v6rosi exp6irod6ban
lehet Stvenni. (Egy p6ld6ny ingyenes, ha valaki tiibbet
akar, 500 forintot kell fizetnie darabonk6nt).
Jelentkezni a kiirashoz mell6kelt adatlapon lehet, azt
maxim6lisan tiz N4 oldalas leirassal kieg6szitve. A
jelentkez6st a kmb-hivatalokhoz (a f6v6rosi expoirodahoz) 1993.6prilis 15. 6s m6jus 14., 1993. okt6ber 15.
6s november 15., valamint 1994. janu6r 15. 6s febru6r 15.

Baranya, Somogy, Tolna megy6k tertilet6n
6. sz. Kmb-hivatal P6cs, R6k6czi u. 34.

Varga Korn6l
Fej6r, Veszprfim, Zala megy6k teriilet6n
8. sz. Kmb-hivatal Veszpr6m, Megyehiut6r 5.
Poviscsik Tam6s

Nagy-Budapest tertilet6n F6polgArmesteri Hivatal
exp6iroda Budapest V., V6roshaz u. 9-11.
Dr. Laczk6 Jinos

Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir

kdzdtt lehet b enytj tani.

A Vil6gki6llitSsi P6lyazati Bizotts6g 1993. jrinius 30-ig,
illetve december 31-ig, valamint L994. milrcius 3l-ig a

r
e

beadott j elentkez6seket visszaigazolj a.

A

m6sodik frizisban azok akik el6z6leg visszaigazolast
kaptak, r6szletesen kidolgozott p6ly izatokat nytijthatnak
be, m6gpedig 1993. febru6r 28-ig, 1993. 6prilis 30-ig,
1993. szeptember 30-ig, 1994. janu6r 31-ig, 1994. Sprilis
29-igEs 1994. szeptember 30-ig.
A Vil6gki6llit6si Tan6cs a p6ly6zatr6l 1993. m6jus 31.,
j0lius 31., december 31., 1994. ilpilis 30., jfilius 31. 6s
december 31. napj6ig hoz ddnt6st, illetve kiild an6l

harmadik szakaszban az elfogadott rendezv6nyek
megval6sit6s5t ellen6rzik s a legjobbakat 1996-ban
dijazzilkis.

A

Vil6gki5llitSsi PSlyiztti Bizotts6gnak 12 tagSdt
miniszt6riumok 6s orsz6gos hataskdrfi szervek, nyolc
tagSfit a hnb-hivatalok, h6t tagj6t a VilSgki6llitSsi
T6rsadalmi Tan5cs, mig tov6bbi egy-egy tagSbt a F6v6rosi
Onkormanyzat 6s a Vil6gki6llitasi Program-iroda adja. A
pSlyie;ati bizotts6g elnrik6vel egyiitt a gr6miumnak
harminc tagia van.

Al6bb ktizdljiik r p6ly6zati kiir6ssal foglalkoz6 koztarsas6gimegbizotti hivatalok cim6t 6s az illet6kes referens
nev6t:

Gy6r-Moson-Sopron, Esztergom-Kom6rom
megy6k teriilet6n

6s

MMIK

ln6ke.
a "Janus Pannonius

em Bolcs6szettudomSnyi Kara Gyakorl6
Int6zm6nye".

A megillapodas keret6ben a JPTE BTK v6llalja, hogy a
Feln6ttk6pz6si 6s Kozmiivel6d6si Tansz6k6n kereszttil
hozz|j6rul:

a
a

n6pmiivel6k megyei

szinvonalas

szintii

tovilbbk6pz6s6nek

megval6sit6s6hoz;

k<jzmiivel6d6si int6zm6nyrendszer szewezeti

fejleszt6s6hez;

-

a kdzmiivel6d6s helyi kutat6s6hoz;
a kdz6ss6gszewez6 technik6k honositas6hoz;
az MMIK munkatarsainak tov6bbk1pz6s6hez;

ell6tris6nak segit6s6hez.

A fenntart6val egyetltlsben

az

MMIK vSllalj4hogy:

r6szt vesz munkat6rsai bevon6s6val a miivel6d6si 6s
felnlttklpzlsi menedzserszakos hallgat6k gyakorlati

k6pz6s6ben,

biztositja

a leend6 szakemberek

sokoldal0, szakszerfi foglalkoztatris6t.

FFFFFFFFXFF<$<FFFFFF
Vas

Kmb-hivatal Gy6r, Arp6d it 32.
Simon Krf,zm6rn6
JSsz-Nagykun- Szolnok, N6 gr6d, Pest megy6k tertilet6n
2. sz. Kmb-hivatal Budapest V., V6roshiiz u. 5-7.
Hoppdl Zoltfln
B orso d-Ab auj -Zempl6n, Heve s me gy 6k tenilet6n
3. sz. Kmb-hivatal Miskolc, Tanacshaz t6r 8.
Kolcza Jend
Haj dir-B ihar, Szabolcs- Szatm6r-B ereg megy6k tenilet6n
4. sz. Kmb-hivatal Debrecen, Piac u. 54.
Skripeczky Gyiirgy
B6cs-Kiskun, B6k6s, Csongrid megy6k teniletdn
5. sz. Kmb-hivatal Szeged, R6k6czi t6r l.
Bit6 Sfndor
1. sz.

Dr'P5lfi

6rtelm6ben az

6rtesit6st.

A

ez 6v

A Lakiteleki N6pf6iskola felhivasa
A Lakiteleki N6pf6iskola feln6ttek rlszlre 1993 m6jus6t6l
k6t 6ves Kdlcsey-tagozatot indit. A felv6telt nyert halgat6k
negyed6vente foglalkozasokon vesznek ftszt. A ny6ri id6szakban egyhetes bentlakasos kdz<iss6gi foglalkoz6sokat,
el6adasokat szerveziink.

T6mak<irok: magyar mitoszvil6g, n6pkdlt6szet, n6pmfv6szet, nlprajz, t6j- 6s honismeret, irodalom, k<izmfvel6d6s, egyhtzi 6s vil6gi int6zm6nyek, tarsadalmi 6s
szoci6lis k6rd6sek, szervez6selm6let, alpfohi nyelv- 6s
szimit6 g6p es i smeret ek.
Az 6rdekl6dciknek lev6lben tiljlkoztat6t 6s felv6teli lapot
laildtink.
Cimiink: Lakiteleki N6pf6iskola, 6065 Lakitelek, Pf. : 40.
Jelentkez6si hat6rid6: 1993. m6rcius 31.
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Az

Orszfgos Foglalkoztatfsi Alapitvdny (OFA)
Kurat6riuma pSlyizatot hirdet foglalkoztatasi c6lir
alapiw6nyok programj ainak t6mogati{s6ra.

A

pillyizat c6lja: a munkan6lkiilis6g rnegel6z1se, a
6s a munkan6lki.ilis6g m6r-

foglakoztatSs el6segit6se
s6kl6se.

A pillylzat elbir6las6n6l el6nyben r6szesi.ilnek:a munkan6lkiilis6gt6l Kil6ndsen vesz6lyeztetett tdrsadalmi
r6tegek, osoportok - ki.il6n6sen a cigfny etnikum - a
megv6ltozott munkak€pess6giiek k6pz6s6re, foglal-

15. oldal

k6rjiik kiil6nv6lasztani a pedag6giai 6s szakmai c6lokat.
Csak olyan pillylzatokat fogadunk el, amelyeknek a
term6szet- vagy k6rnyezetv6delem a fti profilja" amely
szeml6letben megfelel a korszerii nevel6si gyakorlatnak.
Nem jdnrlunk hozzirazokhoz at6boroklroz, amelyek a
t6mogatast a ri-sztvev6k t6mogatSsfua szinjik 6s nem
6pitenek be a k6lts6gekbe r6szv6teli dijat.
A pSly|zatok benytjt6s6hoz jelentkez6si lapot kell
kit6lteni, amelyhez maximum 5 oldalas mell6kletk6nt a
c6l 6s tev6kenys6g, az alkalm:zott pedag6giai m6dszerek

koztathstr a ir6nyul6 p 6ly iuatip r ogramo k.

leiras6t v5rjuk.

A pillybzat benyujtas6nak el6felt6tel6t k1pez6 adatlap 6s
t6j1koztat6 az OFA Alapitvanyi Irodan (1051 Budapest,
Roosevelt t6r7-8. V. em, 526; telefon: 132-2100/310-312;
telefon/telefa:<; I 3 I - 1 394) ig6nyelhet6k, illewe 6tvehet6k.

A timogatris osszege min. l0 eFt, max. 100 eFt.
A p 6ly [zatokat 3 p6ldinyban k6rjiik b enyuj tani !
A p 6ly {e,atok belnild6si hatiridej e: I 993. 6prilis I 5.
Cim: Term6szetv6d6k Sz6vets6ge, 1121 Budapest, kdlt6
u.21.,
adatlap ig6nyelhet6 tov6bb6 a Kornyezetv6delmi 6s
Tertiletfej leszt6si Miniszt6rium Ugyf6l szolg6lati Irodrij an

A p 6ly fnatok b enyfj t6si hatdridej
- 1993. marcius 31.
- 1993.jtlius 31.
1993. okt6ber 31.

e:

A pllyir;atokat az OFA Kurat6riuma a

be6rkez6si

Irat6rid6t k6vet6en - szak6rt6k bevonas6val - bir6lja el,
d 6 nt6s 616 I a p 6ly iz6kat t6j 6kozt atj a.
A t6mogatottak k6r6t az OFA nyilv6noss6gnhozza.

(Budapest,I., F6 u. 44-50.)
Te/fa.x: 175-0694

Aphlyiuat eredm6nyhirdet6se: 1993. m6jus
F<
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As Br,xvnRBSERE
A p6lydzat c6lja: az illampolgarok miivel6d6

orsz6go s p 6ly

tev6kenys6g6nek tdmogat6sa.
A c6lt6mogat6s elnyer6s6nek m6dja 6s felt6telei:

Kdrnyezetv6delmi 6s Teriiletfejlesz6si Miniszt6ritrm
6llami 6s t6rsadalmi szervezetek egyiittmfikdd6s6vel
izatot hird et term6szet- 6s

ko rnyezetv6 de

lmi

az 1993. 6vi kcizmiivel6d6si

t6borok szervez6s6re.

P6ly{r;ni kizir6lag

A,pillyflzat k6t kateg6ri6ban nyrijtjat6 be:

p 6ly 6zat iirlapj 6n I ehet.

I. Term6szet- 6s kiirnyezetv6delmi

feladatok megol-

dds6t c6lz6, tinszervez6sil tdb o rok.
Ebben a kateg6i6ban kifejezetten tev6kenys6gorient6lt,
meghatfirozott munkAra szervezett t6borok nyerhetnek
t6mogatSst, A jelentkez6k lehet6s6g szerint a kozvetlen
kdrnyezettikb6l meritett probl6ma kutat6sAt vagy
megold6s6t cllozzik meg pillyizatukban. A benyrijtott
munkak elbir6las6nSl a kitiizdtt c6lokat 6s a megoldasok
m6dszereit vesszi.ik figyelembe (a t6borszen ez6s minden
esetben a p 6ly 626 feladata).

A

pSlyizatik benyujt6s6hoz jelentkez6si lapot kell
kit6lteni, amelyhez mo<imumk 3 oldalas mell6klet
csatoland6 a tewezett tibor c6lj6nak 6s tev6kenys6g6nek

PSlyizato*6nt egy-egy iirlap 6s csekk sztiks6ges, egy
pSlyiz6 tiibb p6lyazatot is benyrijthat.
A pSlyizat nevez6si dijja 50.000 forint 6sszeg6 iglnyig
6@, enn6l nagyobb risszeg eset6n 1.200 forint. Pillyizati
iirlap 6s csekk a Miiv6szeti €s Szabadmfivel6d6si Alapitv6ny titk6rs6g6n (Pesti Vigad6, Budapest V., Vigad6 t6r 2.
1051) szerezhet6 be.

Pillyic,hat - koroszt6lyi megk6t6s n6lkiil - minden helyi
kdz6ss6g, csoport, egyesiilet, iinkorm6nyzat 6s mfivel6d€si

int6zm6ny vagy az ezeket k6pvisel6 magSnszem6ly, a
megj el6lt h6rom t6mak<irben.
A p 6ly 6zat benyfjtasi, hatriridej e: I 993.
A p 6ly izathoz beki.ildend6 :

A

II.

a

min. 10 eFt, max. 100 eFt.

Term6szeffigyeld 6s ismeretbdvit6, tinszervez6sff
t6borok.
Olyan saj6t er6b6l szewezett t5bor-programmal lehet
pilly{zni, amely ery-egy konkr6t term6szet- vagy
k6rnyezetv6delmi probl6ma felt6ras6n keresztiil neveli,
tanitja a r6sztvev6ket, ndveli k6rnyezeti ismereteiket,
tejleszti gyakorlati 6rz6kiiket, s a k6zijss6gben v|gzett
nunka iranti k6szs6giiket. A c6l megfogalmaz6sin6l

6prilis I 5.

egy p6ld6nyban kitiilt6tt p5lyazati tirlap

leir6sSval.

t6mogatas <isszege

k<izdss6gei

A

pSlyir;ati t6mogat6st ig6nyl6 tev6kenys6g r<jvid
leirasa
a nevez6si dij befizet6s6t igazol6 felad6v6ny mrisolata.
megnevezett t6mak6rdkben

nem ig6nyelhet6

tev6kenys6g v6rhat6 teljes k6lts6ge.
A k<ivetkez6 h6rom t6makdrben lehet pSly6zni:
1. Mtivelfiddsi 6s miivdszeti triborok
2. NipjZiiskoldk, iskolarendszeren kiviili ifiilsdgi

es

kepzds.

3. Nemzetkdzi,

orszci

rendezvdnyek

gos, regi o ndlis kdzn tivelflddsi

a

felniltt

16. oldal
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Logitron Kft. drtat *^ou
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as karbantartdsi szerz6d6sek,

slemez, fest6kszala g) forgalmazas4
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LOGITRON
Kereskedelmi 6s Szamitastechnikai Kft.
8900 7-zlaegerszeg, Kert u. 4.
Tel.: (92) 15402,15-562, Telefa:<: (92) 15-572

