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MUTAT KOZIKA LAND ORIIE GY ALAPITVAXY
Alapitv6nyunk 1993-ban alakult a civil szervezeteket. 1996-t6l
ffieg, akkor m6g elsdsorban kul- miikod6siink tbgabb koni lett 6s gaztur6lis. kozmiivel5d6si c6lokkal. dasigilag is meger6sodott. A H6l6zat
BE

Az6ta tev6kenys6giink j elent6 sen
kib6viilt, illetve sflypontjai m6dosultak. Egyre ink6bb a nonprofit, civil
szervezeteket segit6 munka keriilt
elSterbe. L6Ir ehoztuk az alapitv tny
Nonprofit Szolg6ltat6 Irod6j6t egy
fci6ll6sri munkat6rssal. Hirleveliink
6rt6kes inform6ci6kkal l6tta 6s l6tia el

a Demokrhcr66rt Programt6l (Dem
Net) 6s a Phare mikroprogramt6l

elnyert p6ly6zat alapl|n a civil
szervezetek telj es kcir6t segit6
region6lis szolgiiatk6nt tev6kenykediink.

Eddigi munk6nk sor6n megszervezti.ik a zalaegerszegi Eur6pa Nap
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keret6ben a Civil Eur6pa tanhcskoz6st 6s - a
budapesti Civil Expo f6pr6b6jak1nt - a Civil Borz6t,
valamint a nonprofit torv6nytervezet t6rsadalmi
vithj|t. K6pz6st, tr6ninget szerveztink a nonprofit
menedzsment, a pSlyLzatir5s 6s a szponzorSl|s
t6makcir6b6l mintegy 50 f5, illetve szervezel r6szv6tel6vel. ADem Net megbizisa alapjin egyes pfiySzatok eset6ben monitorozirsi, ellen6rz6si feladatokat
l6tunk el ap\lySzati r6sztvev6k kcir6ben.
Inform6ci6s bankunk, kcinyvt6runk minden 6rdekl5d5 sz6m6ra rendelkezlsre 511. Saj6t adatb6zisunk
van a megy6ben mrikod6 nonprofit szervezetekrSl,

amit folyamatosan frissitiink. Szakirodalmi 6s sajt6figyel6st v6gzi.ink. Gyiijtjiik a legkiilcinbozSbb t6makorokb5l a megjelen6 pLlyLzati kiir6sokat, piiySzatr
tan6c s adSs s al szol g6lunk, illetve a ptiy 6zatk6 szit6 sb en
is segits6get nyujtunk.
Janu6rt6l beinditottuk a rendszeres p6nziigyi 6s jogi
tan6csad6st. Tavasszal tov6bb folytatjuk a Civil Borze
hagyom5ny 6t. Klpzlseinket 1 997 -ben is megszerv ezziik. Region6lis 6rdeklcjd6sre szhmot tart6 kiadv6ny
szerke s zt6s 6t is tew ezzik.
Bizalommal fordulhat hozzink b6rmely iigyben
minden civil szervezet!

1995 nyar6n a Phare SzociSlpolitikai pLIyhzata
kapcs6n arr6l gondolkodtunk, hogy a Zala Megyei
Regionrilis Szellemi Forr6skcizpont munk|jilban

A mrisik lehet6s6get a Zala Megyei Munkailgyi
Kozpont kin6lta. Akkor m6g n6h6ny h6nap.os
elcik6szit6sen voltak tul a holland BerGen tan6csad6
c6ggel 6s a zalai ciginy vezet6k szhmira kin6ltak
k6pz6si programot. E feladathoz a holland ktiltigyminiszt6riumt6l nyert piiyhzat r6v6n jelent6s p6nz:
eszkrizokkel rendelkeztek. A Partners 6s a BerGen
c6g valamint a munkai.igyi kozpont is kutatta, mik6p'
pen tudja el6rni a c6lcsoportot 6s melyik szervezet

helyet kaphat-e egy tobbszorcisen h6tr6nyos kisebbsegi csoporttal, a cighny etnikummal val6 foglalkozAs,
6s ha igen, szoci6lpolitikai k6rd6sekk6nt milyen
munkaform6k f6rnek a p 6ly 6zat lehet6 s 6 geib e.
- ATESZ Zala megyei szervezet6nek m6r volt kapcsolata e csoport civil szervez6d6seivel. A megyei
onkorm6nyzat Nemzetis6gi 6s Etnikai Bizottshga
ig6nyelte valamif6le 6tfog6bb tev6kenys6get. A c6lcsoport vezetSivel val6 tal6lkozhs an6l gytzott meg

benntinket, hogy ha a szoci6lpolitika bSrmely
tertilet6vel kivfnunk is foglalkozni, elSszor meg kell
ismerni a cigilny sz6sz6l6kat, vezet6ket. Fel kell
k6sziteni Sket ana, hogy ha a szociflpolitika b6rmely
teriilet6vel kiv6nunk is foglalkozni, el6szor meg kell
ismerni a cighny sz6sz6l6kat, vezetSket. Fel kell
k6sziteni Sket arra, hogy saj6rt szem6lyis6giiket
megismerve, konfliktustiird 6s azt kezelni tud6
szem6lyis6gekk6 v6ljanak, akik k6pesek felismerni
csoportjuk szi.iks6gleteit, 6s alkalmasak olyan projektek kidolgozin6ra, amelyek a szoci6lis gondok enyhit6s6t szolgSlj6k. Azaz alkalmass6g kell tenni 6ket a
kozos munkav6gz6sre, vezet6i k6szs6gekkel kell rendelkezniiik.

Olyan partnereket keresttink 6s tal6ltunk, akik
megfelelS szakismerettel 6s p1nzij,gyr forr6ssal rendelkezve, a cigtny vezet6kkel kialakitott munkakapcsolat r6v6n k6szek a vhzolt program megval6sit6s6ra. Ez id6 t6jt ismerti.ik meg a Partners
Hungary Alapiw6nyt 6s k6pviselSit, GcjnczKingilt 6s

Herbay Istv6nt, akik konfliktuskezel6 tr6ningek
szew ez6s 6re vfllalkoztak.

k6pes megbizhato partnerk6nt lebonyolitani a k6pzes
technikai r6szdt.

A Region6lis Szellemi Forr6skcizpont, meg6llapodott Nagykanizsa Megyei Jogf Vriros Cig6ny
Ki s ebb s 6 gi Onkorm6 ny zat|nak elntik6vel, Teleki
L6szl6val, krizcisen v6llalt6k a szewezlst 6s lebonyo.
lit6st. Kezdetben ugyan aggodalmaink voltak, alkar-,,
mas-e egyszerre k6t program megval6sitilsfira a form6l6d6 kozoss6g, birja-e energi6val, ttirelemmel 6s
kitart6ssal az eg6sz napos tr6ningeket.

Konkr6t c6lok?
vezetSk ismerj6k meg egym6st, novekedegym6s ir6nti bizalom.

-Acig6ny

j1kaz
- Javuljon a sz6beli, irSsbeli kifejez6klszs6giik,
kommunikSc i6s k6pess 6gi.ik.

-

Jussanak

irj ismeretekhez saj6t n6pcsoportjuk

megismer6s6ben.

- Alakuljon ki szewezSi,vezet6t k6pess6giik.
-Kezdj6k meg k6szs6giik ki6pit6s6t a konfliktuskezel6sben.

Az elsS pr6b6t 1995 jriliusa jelentette. A

Partners

Hungary Alapitv6ny munkat6rsai az egervfirr vftrban

h6romnapos szem6lyis6gfejl eszt5, ismerkedd
tr6ninget tartottak. Kolcscinos or<jmiinkre a reszt vev6
36 t6 j6l birta a ,,gyirdd6st", aktivak 6s lelkesek
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voltak. Megnyilatkoz6saikban elsSsorban

a

sajdt6lmlnyff tapasztalatok domin6ltak. Akkor meg irj
volt a kisebbs6gi onkorm6nyzatok l6te, sok helyi surl6d6s 6s v6lt igazshg feszitette a nyolc onkormfnyzati
vezetd igazsiglrzetet. Nyilv6nval6 volt, hogy tanulni
akarnak 6s fr ismerethez kiv6nnak jutni. Mondhatnink azt is, hogy a feldobotts6g 6llapot6ba keriiltek.
A m6sodik tr6ning okt6ber v6g6n Zalakaroson zajlott
le. Itt f6 tema a konfliktuskezells m6dszertana volt.
E h6romnapos tr6ning m6r uj ismereteket nyrijtott.
A szitu6ci6s jritekokba be6pithett6k saj6t tapasztalataikat is. F6ltiink n6mik6pp, hogy egy sz6lloda
eletehez mennyire kep e s ek alkalmazko dni, lehet- e
,,rendet Iartan7". Lehetett, hisz a felt6telezett mdss6g
sem a vita min5s6g6ben, sem a szabadidds programokn6l nem jutott kifejez6sre
._ Fzen elcSk6pz6sek ut6n novemberben kertilt sor a
Munkaiigyi Kozpont 6s a BerGen holland c6g
kepz6s6re, amely januArban 6s febru6rban 3x3 napos

tr6ningekkel folytat6dott. (Vezet6s-m6dszertan,
testiiletir6nyit6s, kommunik6ci6, munkahelykeres6s,
szem6lyis6gfejleszt6s.) Mindez,,megsp6kelve" olyan
otthoni feladatokkal, mint a munkalehetcis6get biztosit6 programok kidolgoz6sa, a kdzcis projekt gondolat6nak megval6sith atosilgr tanulm6nyterve.
Ebben a temhban sajnos nem j utottunk eredm6nyre,
hisz az egym6st6l elterS viszonyok kozott
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teleptil6sek sztiks6gletei nagyon sokban kiilonboznek
egym6st6l. Tudom6sul kellett venni, hogy amig a
helyi onkormilnyzatoknem alakidfk ki saj6t sztiks6gleteik programj6t, addig kriz<is projektek elkfpzelhetetlenek.
..-Jgyanakkor kideri.ilt, hogy a cigSny kisebbs6gi
cinkorm6nyzatoknak jobban egym6sra kell tal6lniuk,
6s egym6st6l tanulva elSbbre juthatnak. Ez a szindlk
hozta l6tre sok vajfd5s utin a Zala Megyei Cig6ny
Kis ebb s 6 gi Onkorm6n y zatok T 6rsul 6s 6t, amelynek
tagjai lettek a cig|ny civil szervezetek is. E

szervez6d6s jelentette a Regionrllis Szellemi

Forr6skozp ont, az RS ZFK h6l6zatht.

A megyei t6rsul6s munkrij6t az <inkormttnyzat 500
ezer forinttal tilmogatta az 1996. 6vben. A trlrsul5s

meg6llapodott az RSZFK-val 6s a TESZ-el
(T6rsadalmi Egye siil etek S zcivets 6 ge), ho gy szak1rt6i
segitik a munk5t. A TESZ kezeh a t6rsul6s penzet 6s
kozben k6szitenek p|lyhzatokat, kis6rletet tesznek a
cig6nys 69 helyzet6nek felm6r6s6re.
Itt m6r, tgy 6rezzik, kozelebb kerillttink a szoci6lpolitikai feladatokhoz. Kcizosen n6gy p6ly |zatot
nyijtottunk be. Kettci a h6tr6nyos helyzehi 6ltal6nos
iskol6s korri fiatalok felz5rkoztathsfir6l sz6lt, egy a
tehets6ges cigilny alkot6 miiv6szek thbordt celozta
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meg. E ptlyhzatok sikeresek voltak. A tehets6ggondoz6 alkot6t5borok felk6szitettlk a fiatalokat, s a
nyomon kovet6s r6v1n segithetci a szem6lyes sors
alakul5sa.

A Megyei Kozgyiil6s programj6ba vette a Zala
me gyei c i g6nys 69 hely zetenek 6s 6letviszonyainak
j av iths 6t c elzo helyzetel emz6 s me

Az
RSZFK szaklrtSi 6s a kisebbs6gi onkorm6nyzatok
aktivist5i telj ess6gre tcirekv6 felm6r6ssorozatot inditottak. Egy k6rd6ivvel a n6pess6g teleptilesenk6nti
j elenl 6t6re, 6letkori s aj 6to s s 6ga ir a kdr deztunk 16. A
257 onkormhnyzat kciztil 143 vfiaszolt. A m6sik
k6rdciiv az iskolarendszerben rlszt vevS fiatalokat
m6rte fel. A harmadik pedig a cigfiny csal6dok 6lethelyzet6nek felm6r6s6t szolg|lta. E k6rd6iv kitolt6s6t
a kisebbs6gi onkorminyzatok aktivist6i segitett6k.
Ezt a m6dszert igen fontosnak tartjuk, hisz a
cig6nyok kozremiikod6s6vel a saj6t helyzetiikrcil
cinmaguk t|j 6ko z6 dhattak.
A felm6r6sekbdl tcibb r6sztanulm6ny sziiletett,
melyek alapjht klpzik az onkormhnyzati el6terjeszt6snek. A felm6r6s tanuls6gait kcitetbe rendezve
kiv6njuk kozreadni.
A cig6nys6g helyzetln val6 v6ltoil.at6s elsdsorban
k6pz6ssel 6s a foglalkoztatfls javit6s6val lehets6ges. E.
celt szolgSlja a Zala Megyei MunkaiigyiKozpont, az
osztrdk Munkaiigyi Miniszt6rium, az oberwarti
(osztr6k), muraszombati (szlov6n) 6s a zalai cighny
szew ezetek kcizremiiko d6 s 6vel kialakitand6 terme I ci i
projekt, amely az Eur6pai Uni6hoz ad be kcjzos
g

t6r gy al6s ifi .

p6lyazatot.

Ttirj6n a szoci6lis foldprogram a romikat is 6rinti.
Az Elsci D6n Termelciiskola AlapiwSny felzfurkortab
6s tranzitmunkahely pLlyLzata elsdsorban a gyeF
mekv6d6 intezetb6l kikertilci es hdtrhnyos helyzetfi
fiatalok szfimhra inditott klpzlst 6s foglalkoztathst.
Az RSZFK e folyamatokban szervez6, koordin6l6 6s
segit6 feladatokat l6t el.
Egy 6v alatt eddig jutothrnk el. Sajn6latos, hogy a
kis6rleti program befejeztlvel sem a PHARE,sem a
n6pj6l6ti t6rca nem tudja ezen 6rt6keket anyagllag
t6mogatni. Ugyanakkor m6s forr6sokat megismerve,
m6d van arra, hogy a programok m6sk6ppen, de
tov6bb eljenek.

BiroLilszlone
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Megy6nkben a legr6gibb mirltra a nagykanizsai

sz6khelyii Magyarorsz|gi Cig6nyok Kultur6lis
Szovets6ge Zala Megyei Tagszervezete tekint. A
szervezet a nyolcvanas 6vek m6sodik fel6ben jott
letre. F6 feladat6nak a ciginy etnikum kultur6j6nak
o r z6 s 6t, a gy ermek ek f elzdrk6 ztato pro gramj ainak
szervez6s6t, kultur6lis 6s sportnapok rendez6s6t tar-

totta. Hasonl6 c6llal jott l6tre Lentiben a helyi cigfny
egyesiilet. A tev6kenys6gek alkalmasa arra, hogy fel-

hivja fegyelmet az etnikum kulturrilis 6rt6keire,
kialakuljon egy aktiv mag, amely kapcsolatot alakit
ki akozigazgat6s 6s a civil szfer|val. Kozremtikod6i
6s szewezdi voltak azI994. es 1995. 6vi kisebbs6gi
<j nko rm6n y zati v 6las zt 6s o kat elSk6szitS szew ezS
munk6nak. Zala megye kilenc telepiiles6n jott l6tre
crg|ny kis ebb s 6 g i onko rm6 ny zat. Z alae ger sze g,
Nagykanizsa, Lenti, Letenye, Keszthely, Garabonc,
Szepetnek, U.ludvut. Id6kozben a Bakon l6v6

'megsziint.
A kisebbs6gi onkorm|nyzatok

l6trejcitte a magyar
kozigazgat6s rendszer6ben rij elemk6nt jelent meg.
L6trejottiik ott volt lehets6ges, ahol a helyi cig6nysSg

kciziil kinevel6dott az a szervezSi k6szs6ggel 6s
elkotelezetts6ggel rendelkezd , a kozeletis6get felv6llalni akar6 szem6lyi garnittra, akikben a tobbs6gi t6rsadalom tagjai is biztak. Munk6juk, tevekenys6giik
j e11eg6t j elent6 sen meghat6ro zza az onkorm6nyzati
k6pvisel6k felk6sziilts6ge, integr6lni tud6 k6pess6ge,

helyzetfelismerS tud6sa.
A helyi onkorm6ny zatok a kidol gozott munkapro g-

ramok, valamint az anyagi lehettis6geik ftiggv6ny6ben az iilami t6mogat6son tul p6nziigyileg is
t6mo gatj ik a ki s ebb s 6 gi cinkorm 6ny zatok munk6j 6t'
Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizs6n on6ll6
irod6val rendelkeznek.
Amunka tartalmi elemei kozott az onkorm6nyzatok
a cigtny n6pismereti oktat6sban (Nagykanizsa) a cig6nyok lak6shelyzet6nek j avit6s6ban, a munkalehetSs 6 g e inek kial akitSs 6b an, a gyermekek 6v o dintathsfr
nak, isko I 6 ztatdshnak b izto s it6s 6b an miikci dnek ko zre. Min6s6gileg m6s 6s m6s feladatokat v5llalnak fel.
Nagykanizs6n sikertilet kialakitani egy olyan szak6rtdi st6bot (cig6nyok 6s nem cig6nyok), amely k6pes
arra, hogy 6ljen az egyes alapitvSnyok Sltal meghirdetett pfiy|zati lehetSs6gekkel, igy nemcsak plnzijgyi fon6shoz jutottak, hanem a cigfinyshg 6s a v6ros
kozv6lem6nye el6tt is pozitivan 6rt6kelhet6 cselekv6si programot val6sitanak meg. Zalaegerszegen
on6ll6 kulturcsoportot hoztak l6tre, alapitvAny l6trehozhsSn doleoznak.
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A kozos gondolkodls 6s az egyiittmiikcid6s szi.iks6gess6ge hozta l6tre a Zala Megyei Ciginy
Kisebbs6gi Onkorm6ny zatok tiirsulSs6t. Az egyiittes
tev6kenys69et 6rt6kelve a megyei cinkorm6nyzat
anyagllag is t6mogatja a szervezSdes munk6j6t.
Nekik is koszcinhetS, hogy a kutat6s rev6n pontosabb
ismeretink vannak a cighnysdgr6l. A tirsadalmi
szervezetek koziil a legjelent6sebb karitativ segitseget a Voroskereszt megyei 6s helyi szervezeti
adt6k, krizremiikcidSi az eg6szs6giigyi 6s mentdlis
tanfolyamok szervez6s 6nek.
MegSllapithat6, hogy a gondok ellen6re a kisebbs6gi onkormhnyzatok 6s a civil szewezetek segitcii
lehetnek a t6rsadalmilag fontos cigrlnykdrd6s gonl
jainak feltSrlsfhan 6s a megold6s m6dozatainaF
kialakitds6ban.
(R6szlet a Zala Megyei Onkorm6ny zati Kozgyfiles
1996. december 18-i iil6s6nek egyik napirendj6bcil.)

sin nin uin sin sin uin uin
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Az Orszhggyfl6s m6rcius 19-6n elfogadta a tertiletfejleszt6sr6l 6s teriiletrendez6srSl szolo 1996. 6vi
XXI. torv6nyt. A torv6ny r6szletesen szab\lyozza az
rij tipusri teriiletfej lesztes kiilonb oz6 szintjeinek feladatait, hat6skoreit, valamint rendelkezik a teriiletfej le szt6 s int6zm6ny 6s szerv ezetrendszer6nek l6tre hozhsfir6l. Zalilban mir 1993-ban megalakultak az
els6 a teriiletfejleszt6st c6lul kitiiz6 t6rsul6sok.
Koztiliik tobb t6rsulis elk6szitette mfir teriiletfejleszt6si terv6t, kcjzcis programokat bonyolitott le,
p 6ly fnatokat k6 szitett, ki advSnyokat j e I entete tt me g,
munkaszer v ezetet hozott I 6tre. A kist6rs 6 gi t6rsulilsok

rlszlt lefedt6k, feh6r foltok ink6bb
bels6 megyer6szeken maradtak.Val6s zinileg a

megye nagyobb

Y

tcirv6ny hatilsfira ezeken a tertileteken is megindult a
kezdem6ny ez6s a t6rsul6sok l6tr ehozitsina. A teriiletfej I e s zt6 s i tSrsul6sok me galakitils 6i g sz6muk me gdupl6z6dott . Ma 20 teriiletfej leszt6si ottkormfnyzatr
{6rsul6sr6l tudunk Zal6ban. Van kozottiik csup6n korjjegyz6s6gi szinten jegyzett t6rsu16s, a tobbs6gi.ik 1216 teleptil6st fog ossze, a legnagyobbat 31 onkormhnyzat alakitotta, m6s tSrsul6s a megyehat6ron tuli
telepiil6seket is bevonta a munkhjilba. Uj helyzetet
teremtett a torv6ny. A kist6rs6gi t6rsul6sok statisztikai

kcirzetenkenti k6pviselet6t biztositja a teriiletfejleszt6si tan6csban. A 20 t6rsul6s k6pviselete 6 statisztikai korzettel val6sul meg ZaIa megy6ben. Ebben
4helyzetben term6szetes, hogy egy-egy t6rsul6s kett6
\--,,agy tobb

statisztikai korzetben is 6rdekelt. A

kialakult javaslat szerint statisztikai korzetenk6nt
egyeztetS megbesz6l6seken 5llapodtak meg a t6rsul6sok abban, ki melyik korzetben k6pviseltesse mag6t.
EnttSn s ikertilt me g 6llap odni el e 961 6s szab 6ly alb an.
A teriiletfejleszt6si tan6csban a kist6rs6gi t6rsul6sok
k6pvisel6i egy 6ves id6tartamra kaptak megbizitst,
ut6na rot6ci6s rendszerben, 6ves v6ltissal deleg6lj6k
a statisztikai korzet k6pvisel6j6t. A soronkovetkezl
jelolt a tan6cs i.il6sein megfigyel6k6nt vesz r6szt -

fontos ez a folyamatoss5g biztosit6sa vlgett - a
deleg6lt hritnyzilsa eset6n 6t tan6cskoz6si jog illeti
meg. Ak6pviseleteknek ez afajta megold6sa 6s m6dszere hozz6segitette a t6rsul6sokat ahhoz, hogy a
teri.il etfej le s zte s rij int1zmlnyrends z er6r6 I al ap o s
k6pet alakitsanak ki. Felismert6k szerepiiket a
me gyei teriiletfej leszt6 s i tan6csb an 6s me gfo galmaz6 dott a statisztikai kcirzeteken beliili elcik6szit6sek 6s
egyeztet6sek, konzultdci6k ig6nye.
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ZALANIEGYEI TERULETFEJLE SZTESI
TANACS tagiai 6s funkci6ik
Varga Lds7l6, a Megyei Kozgyiil6s elntike, a Tan6cs
elnoke,
Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg Megyei Jogri V6ros
polgSrmestere,
Suhai Sdndor, Nagykanizsa Megyei Jogri V5ros polg6rmestere,
Balogh Ott6, a kornyezetv6delmi 6s tertiletfejleszt6si
miniszter k6pviselcij e,
Gombos Jdzsef, a Zala Megyei Munkaiigyi Tan6cs
munkav6llal6i oldal k6pvisel6j e,
Sabjdn Ldszldnd, a Zala Megyei Munkaiigyi Tan6cs
munkaad6i oldal k6pvisel6j e,
Tarjdn Gydrgy, aZala Megyei Kereskedelmi 6s Ipari
Kamara alelncike.
Kiss Kdlmdn, aZala Megyei K6zmiives Kamara alelnoke,
Nagy Ldszl6, aZala Megyei AgrSrkamara elncike,

Martinevics Istvdn, a zalaszentgr6ti statisztikai
korzetben mrikod6 teriiletfejleszt6si cinkor-

'
mfinyzatr t6rsul6sok k6pviselcije,
Gydri Jdzsef, a zalaegerszegi statrsztikai korzetben
miiko d6 teriiletfej le szt6s i onkorm6ny zatr thr sul6sok k6pvisel6je,
Szalfky Jen6, a keszthelyi statisztikai korzetben
miikodci teri.il etfej le szt6s i onkorm6ny zati t6;r sul6sok k6pvisel6je,

Szdp Ferenc, a letenyei statisztikai kcirzetben
miikod6 tertiletfej leszt6si onkorm6ny zatr thr sul6sok k6pviselcije, a Tand:cs alelncike,

Rdcz Jdzsef, a nagykanizsar statisztikai korzetben
miikodci teriiletfej I e szt6s i onkorm6ny zatr tilr sulAsok k6pvisel6je,

Kolldr Gyala, a lenti statisztikai korzetben miikod6
teri.il etfej I e szt6 s i onkorm6ny zati tin sul6s ok
k6pvisel6je.

1997.
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A Pro Renovanda Cultura Hungariae

6ntntou

\-/

rrELYr xozOssEGEK ES ACrv[
rAnsluAloM rn.rr,6uE sE
AHillozat a Demokr6ci66rt Programot az Egyesiilet
Allamok Nemzetko zr F ejleszt6si Ugynoks6ge
(USAID) alapitotta 6s finanszirozza, a program magyarorszSgi lebonyolit6ja a United Way Intemational.
A program c6lja a helyi kozoss6gek 6s a civil t6rsadalom fejleszt6se, a harmadik szektor tfimogatilsa,
illetve a helyi nonprofit szervezetek munk6j6nak
.segit6se k6pz6sekkel 6s kis<isszegi pLlyinati programokkal.
T 6mo gaths 6rt folyamodhatnak alapitv irnyok,
6 gye siil etek, tags 6ggal r endelkez6 klub o k, e I s 5 s orb an
olyan szew ezetek, amelyek szolgfitato tev6kenys6g
mellett r6szt vesznek a helyi kozlletr politiz5l6sban.
A pro gram el s 6 sorb an vid6ki szew ezeteket t6mo gat.

Alapftv6ny p6ly6zatai
Altalino s p |iy 6.zati felt6telek :
Minden PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE szakalapitvhnyi pLlyhzatot csak az
alapitvhnyi pSlySzatr iirlapon, 2 pllditnyban kitoltve,
a sziiks6ges mell6kletekkel kieg6szit:re tudunk elfogadni. Amennyiben a form6lis felt6telek nem teljesiilnek, a pillyhzat automatikusan krzir6drk. Pillyhzati
anyagok megSrzlse, illetve visszaad6sa nem 6ll
m6dunkban. K6rjtik ahatfirrdSk pontos betart6s6t, a
pSlyilzati anyag ut6lagos kieg6szit6set nem tudjuk
figyelembe venni. A kor6bban mflr t6mogatSsban
r6szesitett p6ly6z6k csak akkor nyrijthatnak be
p iiy 6zatot, ha elsz6mol 6s i (b e szfmo l6s i) kotelezetts6giiknek eleget tettek. Piiyhzati iirlap ig6nyelhet6 a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapitvfin'
Titk6rsdg6n (1146 Budapest, Ajt6si Diirer sor I9-2I.),t
szem6lyesen a recepci6n vagy a postai itton, nagy
alalcu (A/4-es), felblly egzett v6laszborit6k ktild6s6vel. Mindenkor tiintesse fel a szakalapitv6ny nev6t!

nur,6xfnn" szAKALApirvANv
C6lja: a tcirt6nelemtanitSs rij alapelveinek, alap--

1.) rrUrrlcnn MArvAs

k<inyveinek, s e 96 deszkozeinek kido I goz6s a.
lehet az al6bbi t6makorokben:
1.

gykii riikb en hird et p hly 6zatot:
cidlis vdd6h dl6 er6 sitd s e : Innovativ proj ektek,
melyek a kozszolg6ltat6sok b5vit6s6t szolgilljttk, 6s
nem tartoznak az o nkorm6n y zatok al ap fe I ad atai
kor6be.
Az d llamp o lg dro k inform dl ds dt j av it ti szolgiltat|sok fej leszt6se (eszkcizt6mogat6s).
Hdtrdnyos helyzeti[ekkel foglalkozd szervezetek
onfenntart6s6t, 6rdek6rv6nyesit6s6t segit6 projektek.
D e m o k r d c i afej I e s zt ds z T eIehLz, C ivi I Inkub iltorhtv
Pfulyizni lehet a kiivetkez6 tipusri timogatdsokra:
- Projekttrimogat6s;
- Technikai eszkozcik (szimit6g6p, nyomtat6. E-mail
modem, faxg6p, telefonk6sztil6k, f6nym6sol6 g6p);
- Miikod6si kcilts6gek (hatitrozott idSre irodab6rl6s,
munkab6r 30 %-a);
PSIyhzati k6rd6iv 6s r6szletes tdjlkoztato anyag
1997. februdr 24-t6l k6rhetci lev6lben a kovetkezS
S zo

cimen: IIi,Iflzat a Demokr6ci66rt Programiroda,
UWI 1136 Bp., Raoul Wallenberg v 4.IIll.
K6rjiik az ig6nyl6shez mell6keljenek nagym6retii
(Al4). felbllyegzett 6s saj6t neviikre megcimzett
v6laszborit6kot.
Aptiyhzat post6ra ad6s6nak hatrirideje 1997. mhrcius 30.

ily 6zni

Egy-egy tanit6si t6mak<ir feldolgozilsa

6s

gyakorlati kipr6b6l6sa;

oftlnelemtan5rok munk6j6t segitS oktat6si
seg6danyagok elk6szit6se, kiilonos tekintettel a
tematikus 6s helytcirt6neti kronol6gidrkra 6s bibbogrSfrfikra.

2. T

A programiroda 1997 tavaszfn a kiivetkezd

tir

P

Pfilydzhatnak: egy6nek, munkakozoss6gek,
int6zm6nyek.

A
A

z 1997.

marcius I

6ltal6nos
p
v al 6 it I 6s d a szakalapiw 6ny i 6ly 6zato k e I ej 6n.

tudni

2.) rrAz ncvsAzt Isxor,Ax6nr" szAKALApirvANv
C6lja: az egyhhzi kcizoktat6si rntezmlnyek 6s koll6giumok thmogathsa annak 6rdek6ben, hogy m6lt6
helyiiket 6s szerepiiket rijb6l elfoglalhass6k a magyar
oktat6si rendszerben.

Pfilyflzni lehet:
I. Az egyhhzi 6s felekezeti iskol6kban 6s koll6giumokban foly6 oktatSs 6s m6s szellemi
t e v 6 ke ny s 6 g titmo gaths 5r a, ko r s z e rii s i t6 s 6 r e,
oktat6si anyagokkal, egyhhzi c6li seg6danyagokkal va16 ell6t6shr a;
2. Oktat6shoz kapcsol6d6 kultur6lis rendezv6nyek
tfimogatishra.
P 6ly inhatnakz e gyhini, fel eke zeti i sko I 6k fenntart6 i,
tantesttiletei.
A p 6rily inat b enyrfij trfl s r[nak hatiridej e : 1 99 7. itpnlis 22.
A piiyhzat formai kovetelm6nyeit, tiltal6nos tudniv al 6 it I 6s d a szakalap iN 6ny i p tiy 6zato k e I ej 6n.
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TONTNXELMI.SZAKMAI TANONOX
10-20 EVES DIAKOKNAK
(1997 . jrilius - augusztus h6napban) A Magyar
ForrSs Alapitv5ny (Budapest) 6s a H6t Yezlr
Al apitv6ny (Ti s z afo ldv 6r) thmo gat6s 6val szerv ezett
t6borok c6lja a fiatalok cselekvcj megismertet6se a
IX. sz|zadi magyar kultrir6val (lovagl6s,
k6zmiivess6g, harci miiv6szetek). A 7 napos s6tort6bor teljes ell6t6ssa1, tumusonk6nt 2l fSvel miikodik
Agasegyh6 zitn a2,,6 sb or6k6s" melletti alapitv6nyi
t6borban, ahol a lovagl6s mellett 6 x 12 m2-es
medence van, illetve Tiszaftildvfron, ahol er6g6pek,
s

z

auna

6

s Internetre kap

c

s

o 16 d

6 s z6mit6 glp es h6l6zat

teszi v|ltozatoss5g a programot. A t6bor kedvezm6nyes dija 1997-ben 700 forintlnaplfS, tov6bbi
.

-

et aIapifr 6nyi t6mo gat6s s al fedezztik.
A r6sztvev6k kiv6laszt6s6nak alapja a jelentkez6ssel egyiitt bekiildott szakmai dolgozatok min6s6ge.
o

lts 6 gek

Pi./ryhzati t6mr[k: 6si gyokerek lak6helyem es
korny6ke n6pmes6iben. Nepi mesters6gek napjainkban - egy 6si mesters6g bemutathsa, interjri a
mesterrel. Ahol 6n 6lek - helyttirt6neti dolgozat.
A dolgozatok terjedelme 7-10 (A/4-es) oldal lehet,
"fenyk6pes 6s egy6b mell6kletek csatolhat6k. A
p|lyhzatokat j6 olvashat6 k6,zir6ssal vagy g6pelve
k6rjiik bektildeni.
Bektild6si hatdridd: 1997 . mhrcius 31.
P {,/ry 6zati ff rlap vdlaszborit6kb an ig6nyelh et6:
HetYezlr Alapitv5ny, 5430 TiszafoldvSr, Pf. 1.
A dolgozatok 6rt6kel6s6t 1997 .Aprilis 3O-ig postdra

]ajut
FJ-J-J-J-tsJrJ-Jr

lizilKorAns AlmlANos
KONXY F,ZI.TVfr)DELMI AD OMANYI
PROGRAMJA
Az Okot6rs Alapitv6'ny p6ly6zatot hirdet
kcirnyezetv6de lmi tev6kenys e g t|mo gat|shr a az
6ltal6nos kornyezetv6delmi adom6nyi programja
keret6ben.

Adom6nyainkkal segiteni kiv6njuk a nem-korm1rny zatr, fiig getl en kcirnyezetv6 d6 szervezetek
tev6kenys6g6t, programj ait, elk6pzel6seket, amelyek
a helyi kornyezeti probl6mrlk megoldris5hoz vezetnek
a civil t6rsadalmi szewezetek 6s az clnkormhnyzatok
kozcis munk6j 6nak eredm6nyek6nt.
1997 -ben az 6ltal6nos kornyezetv6delmi adom5nyi

program keret6ben megp6ly6zhat6 tisszeg fels6
hatfura 1.2 milli6 forint.

1997.
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Programunk nem timogat:

-

-

po

litikai

szew ezeteket v agy azok j eloltj eit,

tudom6nyos alapkutatdsokat,
akad6miai, tudom6nyos oszttjndijak megszerzlslt,
iroddk megv6tel6t, 6pit6s6t,

-beruhfnitsokat,
- oktatSsi intlzmlnyhez kozott kcirnyezeti oktat6s
gyakorl at 6t tant6r gykozi al apon s e gitci ki adv6nyokat.
Ho gyan lehet hozzr[nk p rilyri zni? A p 6ly flzatokar
pilly6izati iirlapon kell benyrijtani, amelyet cimiinkon
ig6nyelhetn ek az 6rdekl6d6k . A p6ly Lzattal kapcsolatos b6rmilyen k6rd6siikre szivesen vilaszolnak az
alapiw iny munkat6rs ai.

Pitlyfzatok benyrijt6sinak hat:lridej e: Az
6ltal6nos kcirnyezetv6delmi adomrinyi pro gramnak
nincs benyrijt6si hat6rideje, a pillydiatokat folyamatosan lehet benyrijtani, azokat a Kurat6rium hathetente birSlja el.
Az Okot6rs Alapitv6ny c6lkitiiz6se elsSsorban a
zold mozgalom er6sit6s6n, t6mogatds6n keresztiil
hozz|j|rulni egy kornyezeti 6rz6kenys6gii, a nyilv6noss6g r1szv6tel6n alapul6 demokratikus t6rsadalom 6s int1zmlnyrendszer kialakul6s6hoz.,\
kornyezetv 6 d6 mozgalom fej 15 d6 s 6t adom6nyokkal,
tr6ningekkel, osztondijas programokkal 6s sziiks6g
szerint szak6rt6i, illetve technikai s egits6gnyrijt6s s al
kiv6njuk el6rni. Elerhet6s6giink: Farkas Istv6n, Gres6
ZoLthn,lllT Budapest, M6ricz Zsigmond kort6r 15.,
tel.: 166-8866, 181-3393, fax: 166-8866, e-mail:
cikot6rs @pship3 .zpok,hu.

-\.-J-JrFJ-FFJ-ts
t<trp26-Es IPARMtvtrsznr - cYERMEKMODRA
AZttnkai Gyermek 6s IfirisSgi Centrum Oktat6si 6s
Udtiltet6 s i Kht, Gyermekalkot5s o k G aleri|j a k1pzS 6s iparmiiv6szeti piiyLzatot hirdet magyar gyermekek szitmira.
Ap6lyhzat c6lja: a gyermekek kor6ben foly6
k6pz6 6s iparmiivEszeti nevel6s eredm6nyeinek
bemutat6sa; a gyermekek k6pz6mtiv6szeti erdekl6d6s6nek, eszt6tikai izl6s6nek fej leszt6se, fokozSsa.

Ap[lyfztt t6mfja kiitetlen:

szeretn6k, ha a
p6Iy 626 alkot6saiban bemutatnh hazhja t|jait,
6rt6keit, szeps6g6t, a sziil6i hhz, a csal6d 6let1t,
orcimeit, gondj ait, iskolSj 6t, sajitt magdt, bar 6tart, tir sait, kedvenc sz6rakozhsifi, a feln6ttek 6let6t otthon
6s a munkirban, a n6pi szok6sokat. Apilyhzatra

1997.
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bekiildhet6k - eredeti cim6nek felttintet6s6vel - kedvenc irodalmi vagy zenei miivek illusztr6ci6i is.

Apiiyinat felt6telei: a p6ly6zatra 4-I8

6ves koru
gyermekek ktildhetik be munk6ikat. PLlyhzni csak
1995-96. 6vben k6szi.ilt eredeti, cin6ll6 ki6llit6son
m6g nem szerepelt tetszdleges alkot6sokkal lehet.
Minden phlyhz6nak k6t alkot6st kell bekiildenie. A

p|lyamiivek m6rete tetszfleges, kiv6ve a festm6nyeket, rajzokat, amelyek nem lehetnek kisebbek
20 x 30 cm-n6l 6s nagyobbak 50 x 70 cm-n61. A
prllyamunk6k b6rmilyen szabado n v |Iasztott technik6val kesziilhetn ek a kepzSmfiv 6szet, iparmiiv6szet
tertilet6n (fest6szet 6s grafikai technik6k, batik 6s
egy6b textilfest6s, kisplasztikdk, ker6m i6k, r6zdom-

borit6s, tiizzomhnc). A p6ly6zatok felszerel6se: a
p6lyamiivek h6toldal6n vagy aljin nyomtatott betiivel
iwa az al6bbi adatokat kell feltiintetni: I . a phlyfn6
teljes neve; 2. 6letkora 6s szi.ilet6si d6tuma; 3. a mfi
cime;4. pontos otthoni 6s iskolai levelez6si cime; 5.
a felkeszit6 (tanhr, mester, szi.i16 stb.) neve 6s
al6ir6sa. A piiy|zatokat iskol6kon, intlzeteken 6s
szerv ezeteken kereszttil kell bekiildeni, mell6kelve
egy g6pelt cisszesit6 list6t. Azok a p6lyamunkSk,
amelyek s6rtilten, k6sve vagy hi6nyos adatokkal
6rkeznek be, nem kenilnek elbirrll6sra.
Bekiild6si hatrlrid6: 1997 . mSrcius 31.
Bekiild6si cim: Zinkai Gyermek 6s Ilus5gi Centrum
Oktat6si 6s Udiiltet6si Kht, Gyermekalkot5sok
GaI6rr6ja;8250 Zhnkt

Apirlyfzat 6rt6kel6se: A legjobb p6lyamunk6k
klszitSit f5dijjal, koroszt5lydijj al, kiil<indijjal,
valamint arany, ezist, illetve bronz oklev6llel jutalmazzuk. A dijak 6s jutalmak odait6l6set szakemberekb6l 6116 bir6l6bizottsitg dcinti el, melyek itaddsa
iinnep6lyes keretek kozott Z6nk6n tcirt6nik. A legeredm6nyesebb alkot6k meghiv6st kapnak az 1997
nyarhra szervezett szakt5borunkba, ahol a pihen6s
mellett kepz6miv6 szek ir Lny ithshval v6 gezhetik
alkot6 munkrijukat.
Apiiyinatra 6rkez6 munk6kat nem ktildjtik vissza,
azok a Gyermekalkot6s ok G al6r i6j a gyiij tem6ny6b e
ker[ilnek, s azokat kiadv6nyinkhoz felhaszn6ljuk. Az
6rt6kelt alkot6sokat az orczhg kiilonbciz6 helyein,
esetenk6nt kiilfoldi ki6llit6sokon mutatjuk be. A'
szerv ezdk a p6lyamunk6kkal kapcsolatban minden
jogot fenntartanak.
Az orszhgos gyermek k6pz6- 6s iparmriveszeti
pily 6zat 6s ki5llit6s r endezd bizottshga
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AKOZI'IIIJVEL6DE SI SZAKMAI
KOLLEGIUM PALYA ZNTI FELHiVASA
A Kozmiivelcid6s

i

S

zakmai Koll 6 gium

p 6ly

tzatot

hirdet 7997 6vre kozmiivel6d6si szervezetek

6s

int6zm6nyekrlszdre.

az
Felmenci

Pi.lvilzni

l.

iikben lehet:
szakmar min6sit6st ad6
amat1r miiv6szeti versenyek, bemutat6k, fesztiv6lok 6s tal6lkozok megrendez6s6nek trimogatdsfra (b6b, szinj iisz6s, vers- 6s pr6zamond6s,

6nek, zene).
2. Az 5000 161eksz6m

alatti telepi.il6seken miikcid6
tart6s miivel6d6si kozoss6gek tev6kenys6g6nek
tfimogathsfira. Egy kcizoss6g I pfllyhzatot adhat be,
aziglnyelhetd osszeg maximum 80 000 Ft.
3. Ahazitnkban miikcid6 n6pfciiskol6k szakmai programj ainak megval6si thsir a. A p6ly Lzathoz meL,
l6kelni kell a tanfolyam tematlkiljift, idStartamfit, a
megval6sit6s helyi felt6teleit, az 6rintetr hallgat6i
kdrt 6s az el6ad6klist6jht.
Ap6ly|z6knak az ig6nyelt osszeg 50%o-6val kell
rendelkezniiik. Nevez6si dij nincs.
A koll6giumnak nem 6ll m6dj6ban t6mogatni oktat6si intezm6nyeket 6s ezek szakmai szervezeteinek, illetve alapilvhnyinakp|lyiuatart. i
Pd,lyhzni a Nemzeti Kultur6lis Alap Igazgat6silga
5ltal kiadott uj adatlapon lehet, minden pLlyinati
tlmhhoz kiilon adatlapot kell kitcilteni 6s benyrijtani.
Az adatlapokat csak pontosan kitciltve, rlletve az
el6irt mell6kletekkel felszerelve fogadjuk el. A
p 6ly 6zati felt6te I eket nem telj e s it<i p iiy Lzatok
6rv6nytelenek. Nem nyfjthat be p|ly|zatot az, ak|
esed6kes elsz6mol6si kotelezetts6g6nek nem tet*-,
eleget.

Az Igazgat6 s 5g fe lhivj a a p6ly 6z6k fi gyelm6t, ho gy
| 9 9 1 -b en v al am enny i p 6ly 6z6nak a p 6ly Szat b e ad6sakor elsd alkalommal fjb6l be kell nyfjtania jogi
dokument6ci6j rlt az adatlaphoz mell6k elt thj6koztat6ban kozolt kovetelm6nyek szerint.

Ap{lyfzatok
1997. mircius 14-ig be6rkez6en nyrijthat6ak be kizhrolag postai riton a Nemzeti Kultur6lis Alap Igazgatoshgdnak cim6re (1062 Budapest, Bajza utca 32.)
a hat6rid6n tll 6rkez6 p iiy ilzatok 6rv 6 nyte l enek.
A p|ly|zatokhoz szi.iks6ges adatlap ugyanezen a

cimen, tov6bb6 a Miivelcid6si 6s Kozoktat6si
Miniszt6rium Ugyfllszolg|lati Irod6j 6n ( I 055
Budapest, Szalay utca 10-14. foldszint) szerezhet6be
szem6lyesen. Az Alap lgazgat6sdght6l adatlap - felb 6ly e gzett Al 4 - es v |laszborit6k mell6kel6s 6vel postai riton is ig6nyelhet6.

MKAPoCS
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Az AIap plnzeszkozei 6pit6si beruhi,zilsra, fehijit6src, Lllando fenntart6si 6s iizemeltet6si kiad6sokra,
alapt6ke emel6s6re nem hasznSlhat6ak fel, illetve
harmadik f6l r1sz1re 6t nem ruhhzgat6k A fenntart6si
6s i.izemeltet6si kiad6sokb6l a PALY AZO vagy a
lebonyolito - a pflyLzoval tcirt6ncj meg6llapod6s
alapj6n - csak a kapott t6mogat6si cisszeg 3o/o-6t, a
p enzigy i-s z 6mv ite I i fe I ad ato k ellSt5s 6r a fe lk6 rt
lebonyolit6 pedig legfeljebb 20 -6t sz6molhatja el,
ffialfny dijk6nt, kiilon bizonylat n6lktil.
A koll6gium a p|ly|zatokat a benyrijtAs hat6rnapj6t6l sz6mitott 60 napon beliil bir6lja el, 6s a don-

1997.l. szitm

t6s meghozatal6t6l szhmitott l5 napon beliil a
p6lyhz6kat kiertesiti. A koll6gium dont6se v6gleges,
feliilbir6lat6t k6rni nem lehet.
A pSlyhzattal kapcsolatos felvil5gosit6s a Nemzeti
Kultur6lis Alap cim6n 6s telefonszhmin az Ugyf6lszolg6laton (322-6808, 3 5 | -5 461, 3 5 | -5 462) Pusztai
M6ri6t6l k6rhet6.
Kozmiivel6d6si Szakmai Koll6gium

A p6ly6zathoz sziiks6ges adatlapok a Zalai
N6pfdiskolai Egyesiilet irodijr{ban is beszerezhet6l<. 8900 Zalaegerszeg,

Kosztol{nyi

ft

1
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AH6l6zat a Demokrfcififirt program @emNet - Democracy Network Program)
p 6ly ilza;tfnak Zalt m e gyei nyertes ei
Piiyinf szerv
Telepiil6s
Pi,Iyf.zat cime
Megit6lt trimogat{s (Ft)
Bilzakercttyei 6s Lispeszentadorj6ni Iskola
Gyermekei6rt Alapiw6ny
MagyarorszSgi Gyermekbar6tok Mozgalma
Ny-Magyar orszhsi R6ei6
Magyar Mad6rtani 6s
Term6szetvddelmi
Eevesiilet Zalai HCS
Altal6no s MiivelSd6si Kcizpont

Bflzakerettve

Term6szetv6delmi t6bor

Keszthely

beindit6sa

50.000,-

CIVITAS program

S

P6kaszepetk

zhmit6 g6pe s adatb

100.000,6z i s

esh|lozatl6trehozisa

modem

a r6si6ban

S6rmell6k

Inform6ci6kozvetit6s
hat6konvabb6 t6tele

modem

Komyezeti
Kultur6i 56rt Alapitv6nv
Zalai N6pf6iskolai E gyesiilet

Zalaegerszeg

Akornyezeti nevel6st

100.000,-

Zalaegerszeg

ZalarKapocs civil lap
mesielentet6se 1 997-ben

200.000,-

Z alai F alv ak6rt E gy e stil et

Zalaegerszeg

Egyestilet cinfenntart6si
k6pess6g6nek er6sit6se

400.000,-

Z alae ger sze g

seeitS proqramsorozat

AHitl6zat a Demokr6ciillrt program 1996 6szen ot
t6m6ban hirdetett p|lyinatot: helyi m6dia, az iflusilg
demokr6ciSra nevel6se, informSci6s kcizpontok l6treho z|s a (teleh|zak), k<irny ez etv 6de I em 6 s v 6 gi.il
eszkoztfimogatis. Osszesen 485 p|lyazat 6rkezett be,
amelybcil 29-et ktilonbozS formai hiinyoss6gok miatt
elutas itottak . Az 6rt1kel6 shez kiilon b izotts 6got 6llitottak fel, melynek javaslatai az Egyesiilt Allamok
Ko rm6nyrinak D emok r 6cia B izotts|gflho z ke rtilt. A
nyertesek nev6nek kihirdet6s6re 1997. janu6r l4-6n
keriilt sor Donald M. Blinken, az Amerlkai Egyesi.ilt
Allamok magyarorszhgi nagykcivete 6s Thomas F.
Cornell, az USAID igazgatojajelenl6t6ben. 134
pLlyhzat cisszesen 30 milli6 forint 6rt6kben kapott
t6mogat6st.

AHillozat a Demokr6ci66rt programot (Dem Net Democracy Network Program) a United States

Agency for International Development (U_SAID Egyesiilt Allamok Nemzetkci zi F ejleszt6si Ugynoks6ge) alapitotta a kelet-eur6pai orsz6gokban kezd6dcjtt
demokratikus fejl6d6s segit6s6re. A DemNet program

c6lja a helyi kozciss6gek, a civil t6rsadalom

fejleszt6se, segits6gnyrijt6s civil 6rdekv6delmi
lehet6s6gek kialakitds6hoz, a harmadik szektor
intlzml,nyeinek kial akit6s irhoz. E gyb en s zeretn6
meginditani a nonprofit, a gazdashgi 6s az onkormhnyzati szektorok kozotti egyiittmtikod6st.

A program h6rom 6ves idcitartam|ra minden
orszhgban irod5t nyitottak, amelyek a kongresszus
6ltal megszavazott penzekb6l gazdiikodnak. A magyararszhgi iroda cime: Democracy Network Hungary
(USAID-UWI), H6l6zat a Demokr6crhert; 1136
Budapest, Raoul Wallenbergu. 4. II/1. Tellfax: (1)
302-2939, (1) 1 I 1-381 1. E-mail: uwi@ind.eunet.hu

ruKAPocs

L997.l. szitm

Giinczi Ferenc: ,,Giicsej s kapcsolatosan
Het6s vid6k6nek 6s n6p6nek iisszevontabb
ismertet6se66

c. monogr|fiSla 1914-ben jelent meg. A Gocseji
Hetek rendezv6nysorozat 1930-as 6vekbeli hagyom6ny6nak fo lel evenit6 s 6re v6ll alko z6 Zalae gercze gi
V6rosi MiivelSd6si Kozpont 1996 v6g6n reprint
kiad6sban tfira hozzLf6rhetSv6 tette a miivet, hiszen
mhr az antikv6riumokban 6s a konyvaukci6kon sem
lehetett megtal6lni.
Nemcsak a zalai ember sz|mhrajelent a konyv ftilbecsiilhetetlen 6rt6kii kincset, hiszen Gtinczi Ferenc a
kor tudom6nyos szinvonal6b6l messze kiemelked6

n6prajzi, kultrirantropol6giai, szociol6grai,
miivelcjd6stort6neti komplex szeml6letii miivet alkotott. A zalai, rdd6i sziilet6sii tud6s a korabeli n6p6let
me gdobb ent6en s okr6 tti Ieir 6sitt, elemz6s 6t v6llalta
fdl. A 700 oldalas munka kozel 500 k6pi illusztr6ci6t
tartalmaz, amelynek minden darabja - a fot6k, a rajzok, at6rk6pek - Gonczi keze alol kertlt ki.
' Ki.ilcinosen aj6nljuk a munk6t a n6pmiiv6szet, a
nepr ajz ir 6nt lrz1keny emb ereknek; iskol 6knak,
i6vod6knak, ahol gazdag kincsest6rk6nt haszn6lhat6
tcibb tantArgy keret6ben is; miiv6szeti csoportoknak,
koroknek; fSiskolai-e gyetemi hall gat6knak.
A mii 2.500 Ft-os 6ron kaphat6, ill. megrendelhetci

a Zalaegerszegi V6rosi Miivel6d6si Kozpont 6s
Miiv6szeti Iskola gazdashgi irod6j 6ban: 8900
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 2I .
Tel. : 921 3 1 4-120, tel. l fax: 921 3 1 6-129
E-mail : infr a@malL s ienet. hu

.

Megjelent a Nonprofit Plnzigyi Kozpont
gondozhshban a ,,Hova, hogyan, mire
p6lyhzhat?" c. kiadv6ny, a piiy6ztat6 szervezetek
gyiijtem6nye.

uin
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Eva - Bodolai Eva: "Egyiitt!De hogyan?" Kist6rs 6gi szervezdd6sek
H
megjelen6se a teriilet-fejleszt6sben.
(MTARegion6lis Kutat6sok Kozpontja - PHARE,
Miskolc, 1995.)
Aj6nl6skentrlszlet a konyv elSszavitbSl, melyet Dr.
Szal6 P6ter, a Kcirnyezetv6delmi 6s Teriiletfejleszt6si
Miniszt6rium helyettes illlamtitkira irt.
,,E konywel rijabb bizonyit6kot tartunk keziinkben
afia a k6ts6gtelen t6nyre, hogy Magyarorsz|gon a
fej les zt6 spolitika teriileti szemponhi megkozelit6 s e
sz6les korben elterjedt6 6s elfogadotthv6lt.Igaz ez az
orsz6gos gazdas|gpolitik6ra, 6s ezt igazoljhk az
or szilgszerte szerv ez6d6 helyi k<izoss6gek, t6rsu16so.,.,
is. Mind a helyi onkorm6nyzatok vezetSi, mind a
gazdasilgi 6s t6rsadalmi 61et meghathroz6 helyi szereplSi egyre ink6bb r66brednek arra,hogy a t6rsegben
jelenlevci erSk osszefog6s6val, forr6saik 6s c6ljaik
o s s zehango I 6s6val rij I endiiletet adhatnak, v agy 6pp en
kimozditha tj ik a ho ltp o ntr6 I I ak6he lytik gazdas 69rfejl6d6s6t.
A kist6rs6gi szervezetek szerepe azonban nems
meriil ki a helyi gazdasilgfejleszt6s segit6s6ben, yagy

lTlG.Fekete

a telepiil6si szolg6ltat6sok biztosit6sa 6rdek6ben
tort6n6 <isszefog6sban. A t6rs6gi 6rdekek megfogalmazhs6nak, egyeztet6s6nek folyamata mhr
<inmag6ban is segit abban, hogy az emberek jobban
megismerj6k 6s meg6rts6k egym6st, ami alapvet6 a
helyi demokr5cia fej l6d6se szempontj 6b 61. E gy - e gy
fejleszt6si program sikeres v6grehajt6sa pedig nag),--,
ban hozzSjttrul ahhoz, hogy az emberek felismerj6k,
mi m6don tudnak t6nylegesen tenni 6letiik javitilsa
6rdek6ben.

Jelen kiadv6ny elsSk6nt vdllalkozott a kist6rs6gi
szew ez6 d6s ek elm6 I et i k6rd6 s e i. nemzetko zi 6s hazai
tapasztalatainak elemz6se mellett a fenti program
n6hriny, mhr 6rezhet6v! v6lt hat6s6nak bemutat6sSra.
A szcjvets6gek megalakul6sa illetve c6ljaik,
szervezetik v6ltoz6sa folyamatos. Ez6rt a r6luk 6s

6rtiik sz6l6 osszefoglal6 gyiijtem6ny

a

jov6ben

rem6lhet6leg rijabb 6s rijabb aktualiz|lt form6ban

pAvI.xon6r

jelenhet majd meg.

VTNCYEI TALALKOZOJ A

Csesztreg, 1997. fprilis 5.
AtalfLlkozora 18 egyi.ittes meghiv6s6ra van m6d,
a rendezxlnyr6l rdszletes felvil5gosit6s k6rhet6 a
MMIK-ban Horv6th J6zseft6l, a program rendez5jet6.

Ajinlom

e konyvet minden, a magyarorszitgi
teriilet-fejleszt6sben dolgoz6, vagy a szakma ir6nt
6rdekl6d6 olvas6nak."

A konyv 400,-Ft-os 6ron korl6tozott szitmban
lhat6 a Z alar F alv ak6rt
Zalaegerszeg, Kosztol6nyi u. 1 0.
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AZalai Gyermek es Ifjirs6gi Kozalapitv|ny,
valamint az MMIK iflris6gi 6rdekegyeztetlsre
felkeszit6 tr6ninget szeryez kozlleti szerepet v6llal6
fiatalok 6s iflus6gsegit6 feln6ttek r6szvetel6vel a
GYIAT, pfiyLzati titmogatdsa j6volt6b6l . A ZALAI
IFJUSAGI MUHELY elnevez6sti program 1997.
m6rcius 8-t6l m6jus 17-ighat szombaton t6makorok
megvitatfs6val, 6s jirnius 13-15-ig Balatongycirrikon

eEy intenziv konfliktuskezel6st 6s probl6-

mamegold6st elSsegit6 tr6ninggel modellt szeretne

adni az 6rdekegyeztetls megold6s6ra. Nagyon
szeretn6nk, ha az i{ris6gi egyesiileteken, di6kcinkormhnyzatok k6pviselSin kivtil a fiatal cinkormfinyzati
k6pvisel6k, sziJl6i munkakozoss6g vezet6k, ifi ris6gi
mozgalmakat segit6 feln6ttek is r6szt venn6nek a
miihely munk6jrlban, hiszen igy tudn6nk legink6bb
me gkozeliteni a val6s6gos 6lethely zeteket.
A jelentkez6seket a program kezdetdig, m6rcius 8ig m6g elfogadjuk.
Cim: Megyei Miivel6d6si es Ifius6gi Kcizpont
Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-1 L. 921314580

HiR HiR
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FELHiVASOK
Az ORSZACoS nrArsziNJATSZ6 FESZTIVAL megyei el6dcint6j 6re 1997. m6rcius 22-enkeril
sor Zalaegerszegen, a Megyei Mrivel6d6si 6s I{ris6gi
Kcizpontban.

Jelentkezhetnek: azok a csoportok, amelyekben a
szereplSk legal6bb k6tharmada l4-20 6v kcizotti
fiatal. Az id1n elSszor f6iskolai, egyetemi csoportok
is nevezhetnek. Egy csoport tobb produkci6val is
nevezhet, id6beli megkot6s nincs. A megyei el6dcintcj
felt6tele az orszirgos dont6n valS rlszvltelnek (6prilis
25-21. Veszpr6m).
Hatriridd: mr{rcius 10.
R6szletes inform6ci6 6s jelentkez6si lap k6rhet6:
MMIK. B6sze Katalin (92/314580)

ooooooaooooaaoaaoooooooooooooooooooooaooooaoo
ZALAI GYERMEKEK IV. MUVESZETI TALALKOZOJA
GYERMEKALKOTAS OT MEGYEI XTAITITASA
Az 6,ltaI6nos iskol6sok r6szv6tel6vel szervezett megvttltozik, es 6prilis 26-6n (szombaton) 15 6rakor
bemutat6 sorozat tertileti (vSrosi) bemutat6ira 1997, kezd6dik a Szinjfitsz6 6s bibegyiittesek bemutat6ja,
m6rcius 2I-23.6s 6prilis l2-dn kertil sor. R6szletes amely egyben azOrczitgos Wecires S6ndor Szinjitsz6
felvil6gosit6s 6s nevez6si lap egyesiiletek resz6re Fesztiv6l megyei v|logatoja is. A n6pt6nc, modern
k6rhetd az MMIK-t6l 6s a v6rosi miivel6d6si kcizpon- t6nc, enek 6s hangszeres zene bemutat6j6t pedig
tokt6l. (A felhiv6st valamennyi iital|nos iskol6nak, 6prilis 27-6n(vasSrnap) tudjukmegrendezni.
illetve az elmrilt 6vekben m5r megismert egyesiileti, Minden gyermeknek, egyiittesnek eredm6nyes
intezmlnyi csoportoknak megktildtiik.)
T|jlkoztatjuk az 6rdekl6d6ket, hogy a munkanapok
ifirendezdd6se miatt a MEGYEI GALA id6pontja

felk6szi.il6st kiv6nunk.

Nadrai Liszlone

MMIK oszt|lyvezetS
a bemutat6sorozat f6rendez6ie

1997.
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A Zalai N6pf6iskol ai E gye stilet
6s a Zala Megyei Vrillalkozdsfejleszt6si
Alapffvr{ny
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TANfOLYAMOT INDIT
ZALAECERSZEGEN.
Alapkurzus (40 6ra)
rB Sz|mititstechnikai
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apismeretek

€ OOS alapismeretek
€ Windows kezel6si ismeretek
€ Szdvegs zerkesztSr alapismeretek
R6szv6teli dij : 7.000,-Ft

Kezd6-halad6 (40 rira)
fi Szlmitastechnikai alapismeretek
€ Windows alapismeretek 6s alkalmazilsa
€ Szovegs zerkesztls lehet6 s6 gei
"J tdatb tuis-kezel6s alaplai
R6szv6teli dij : 7.500,-Ft

Jelentkezni lehet:
Zalai N6pf5iskolai Egyesrilet
Zalaegerszeg, Kosztol6nyi rit 10.
Tel.: (92) 324.177, 3 1 1 -01 0

,

TESSEDIK SAMUEL

NEPFoISKOLAI DiJ
A Magyar N6pf6iskolai T6rsas6g Elnciks6ge ez
6vben lekoszonS elnok6nek. Kov6cs B6lintnak
it6lte a n6pfSiskol ai-kozmivel5d6si 6letmii elismer6s6re alapitott dijat. GratulAlunk 6s tov6bbi j6
munk6t kiv6nunk B6lint b6W6nknak.
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1997 6prilis 25-26-27-en Zalegerszegen

vMK-ban

CIVIBORZE
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ABor z6t a L andorhegy Alapitv 6ny rendezi,
bcjvebb fevil6gosit6s Banics Balizsnil k6rhetcj a
(92)3 | 4 - 120 I 26 - os telefonon, v agy
^
Landorhegy Alapitv6ny cfm6n :
Zalaegerszeg, Landorhegyi it 2I .
Civil Borze a Budapesten megrendezendS
Nonprofit Exp6

el6zetese.
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ruKAPocs
A Zalai N6pf6iskolai Egyesrilet lapl a
Kiadja: a Zalai Nepf6iskolai Egyesiilet
Szerkeszt6: K6lm5n Andrea
Szerkeszt6s69

cime:

8900 Zalaegerszeg

Kosztoldnyi rit 10.
Tel./fax: (92) 324-lI7 , tel.: (92) 3lI-0101321
Szdmiloglpes munka: K6lmrin Attila
Nyomdai munk6k: Szentmih6lyi Nyomda
ZaLaegerszeg

