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Garai Gibor: Niiv6nyi 6den
M6g a forzicia shrga fiz6r
alig hervad,m6g nem ejti puha
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KEDVES OLVASO!
On a Zalai Kapocs ez 6vi m6sodik szhmiltolvassa.
A Zalai N6pfdiskolai Egyesrilet elnciks6g6nek tagjai kcjr6ben
szem6lyi v|ltozfs tortent. Az egyesiilet titkdra K6lm5n Andrea m6rcius veg6ig elsz6mo1t eddigi tev6kenys6g6vel 6s a tov6bbi munk6t
az-fu titkSrnak adta 6t. Andrea munkij6t a jovdben kiilfcildon folytatja akapcsolatot tov6bbra is tartjuk vele.

Sok sikert kivfnunk a munk{j{ban 6s a mag6n6let6ben
egyarfnt!
. |prllis 1-tcjl a titk6ri feladatok ell6tds6val az elnoks6g szem6lyemet bizta meg. Szeretn6k bemutatkozni n6h6ny mondatban: Acs
1997

Sarolt6nak hivnak. Kor6bban n6pmiivel6k6nt dolgoztam
Zalakomitrban 6s Nagykanizs6n. Munk6m sor6n c6lom a megy6ben
rniikod6 n6pfdiskol6k munk6j6t megismerni, a szervez6k reszere
szakmai tov Sbbkepz6seket szerv eznt, munkSjukat m6dszertanilag
segiteni.
Fontosnak tartom az cinkormSnyzatokal valo rendszeres kapcsolattart6st.
A felncjttk6pz6sben lehet6s6get l6tok szirmito g6.pes kurzusok,
nyelvtanfolyamok, szem6lyis6gfejleszt6 tr6ningek szervez€s6re.

Sziiks6gesnek tartom a megy6ben miikodd nemzetisdgi
egyesiiletekkel valo kapcsolatfelv6telt. Sz6rnukra fontos az
anyanyelv 6polAsa, 5ru6se. Ori.lln6k, ha kozosen tudnrink cselekedni
egym6s6rt.
Szeretn6m ha ez az fi,1s|g tov6bbra is a civiliek, nonprofit
s zer v e zet ek t6j 6ko ztat6 apj a enne . Y 6lto zatlantil k6th avonta j e I e nik
meg.
Ha olyan esem6nyr6l tevdkenys6grcil tud, hall melyet a lapban
emlit6 sre 6rdeme snek tal6l, k6rem ko zolj e szerke sztd s6 giinkkel.
Minden otletet szivesen v6runk.
Bizom abban, hogy a jov6ben, kcizcisen sok hasznos dologban
egytitt tudunk dol gozni.
Tisztelettel
Acs Sarolta
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DEAKRAEMI
1848. mfrciusa ZalSban
,,Csak a munka fejti ki, csak az tartja fiinn
A testnek 6s l6leknek erej6t.
Csak a munka tesz hasznossi.
A munka egyik legszentebb rendeltet6,se az
embernek"
(Der[k Ferenc)
1848. m6rcius 13. B6cs forradalom

1848. m6rcius 14. Pozsonyban a kovetek kara (parlament) rdvid, de tartalmas manifesztumban 6llapodik
meg. Ugyanaznap a f6rendek 6s kcivetek nagy serege
levelet irt De6khoz ezzel a befejez6ssel ,,Sztiks6giink

van rdd, s bizton v6rjuk
min6l el6bbi jelenl6tedet."

Miircius 15. Pest forra-

ezt parancsolj a." A kozgyiil6s nagy v illasztminyt
alakit az alisphn vezet6s6vel;
- De6k megnyer6s6re kiildonccit ki.ildenek Kehidira,
s 5 b6r beteg, v6llalja azilb6li kcivets6get
M6rcius 77-6n Zala mtndket kovete lemond, hogy
D e 6knak helyet engedj enek az or szhggyfil6 sben.
M6rcius 18-6n Batthy6ny kijelenti, hogy De6kot
megv6rja, addig nem alakitja meg a Ftiggetlen Felelcjs
Magyar Miniszt6riumot.
M6rcius 21,-6n a Pesti Hirlap ezt irja:,,De5k Ferenc
Pozsonyba meg6rkezett. Megnyugv6ssal 6s bizalommal van fiiggesztve 16 a kcizcins6g szeme, mely a

legkozelelrbi napok vi=_,
I6mzo esem6nyei kozt
kiryr|zni 6s t6vedezni

dalom

kezdett."

M6rcius I6-6n Zala vdrmegye kozgyril6st tart, s
HorvSth kamar6s elciadja
Csizy P51 6s Tolnay K6roly
kovet hivatalos level6t.

1848. m6rcius 28-6n az
eg6sz nemzet ciromm6mor-

,,De6k Ferencnek Pozsony-

ba kell menni; ugymint:
Azon legf6bb egyik egy6n,
ki rendithetetlen jelleme,
tiszta hazafllshga, nagy
bel6t5sa a multat, a jelent 6s

ovendcit o sszefi.iggeszten i
k6pes it6l6tehets69 tital a
haza lavira legtcibbet eszkozolhet."

j

,,Az osszegyilt orsz|gos rendek pirtszinezet n6lki.il,
a m6gn6sok, s maga az orsz|g fens6ges n6dora kozakarattal De6k Ferenc irnak az orszhggyiildsen leend6
megjelen6s6t 6hajtjAk, a koriilm6nyek szi.iks6ge pedig

ban uszott. De6k ezt irta
gor6nak, Tar6nyi-Oszterhuber J6zsefnek Pusztaszentlilszl6r a'.,,Hazank tal6n nagyobb veszedelemben soha nem volt. Oroszok nyomnak el benniinket, vagy ism6t az ausztriai
hatalom, vagy tal6n a legborzasztobb anarchia: ezt
csak Isten tudja!"
v
1848. 5prilis l1-en De6k
Ferenc az elsS FelelSs Magy ar M ini s zt6r ium igazs 6gij gymini s zt ere I e tt.
s6

(OsszeAllitotta: Dr. Szinku Mih6ly aZalal
N6pft5iskolai Egyestilet elnoke)
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BEMUTATKO ZIK A Z ALA ME GYEI
vAner-, I<OZ SFEJLESZTESI ALAPfTvAXv
Szolgriltatisaink:

-

TanS,csad6s az

indul6 6s m5r miikod6 v6llalkoz6sok

rdsz6re

ozos
iigYi
Kno

Alapit
lyprog
a Holl

seg6-

lenttjs
t6monagy
gatilsa is. igy az Alapitvhny szolgitltat6sainak
a
nyrijtja
iertet rendkivtil kedvezS 6ron vagy ingyen

v6llalkozok tesztre.

Irodatechnikai szolg6ltatdsok
- Szakkonyvek 6rusit6sa
- Allami 6s Privatizdcr6s 6s Vagyonkezel6 RT
iigyf6lszolg6lata
- lnform6cio nYrijt6sa
- Oktat6s, szaktan6csad6s
- Mikrohitel Program
- rJ zletr kapcsolatok se git6se

-

B

frmely ilgyben fordulj on hozzhnk bizalommal

!

ZALAMEGYEI
VALLALKOZASFE JLESZTESI ALAPiTVANY
Zalaegerszeg, Kozt6rsas6g utja 17' Pf: 116'
Tel: 92131 6-033 F ax 921316-062
Vfllatkozfsfejleszt6si

eg
8900
sa
8800
8360
8960 Lenti

6s

Kist6rs6gi irod6k:

itjalT

'

' 2la'
6

Petofru' 2'
8190 Zalaszentgr6t Dozsa GY' u' 1'
S6gv6ri E. u. 1.
8796 Ttirje
Pet6fi S. u. 2.
8973 Csesztreg
Kossuth L. u. 10.
8868 LetenYe

nonprofit
I992-ben,,F6luton" cimet adtam a zalat'
Ma
szerv ezetek helyzetet elemzo tanulmd:nyomnak'
jelenlegi ir6s' hiszen a
tgyanezt a cimet viselhetn6 a
sem ki6piilt
- fejl5d6se ell' nere - mhig
^"tA
"iutt
torekeny'
6s
rendszer, roppant instabil, s6riil6keny
A.z orszilgos osszehasonlit6'sokban rendkiviil
ill' a civil szerveelcikeicj helyet elfoglal6 Zal6ban,
alkot6
zetek merSszitmuibutt egybefiigg 5 rtgi6t
ez'
van
is igy
Somogy-Zala-Veszpr6m t6rs6g6ben
6s 350
Zalfbinma - kerekiwe - 1'000 egyesiilettel
iapitv hnnval s z6mo lunk' C s akho gy az adatokn6l
k6nytelenek vagyunk a c6gbir6s6gi bejegyz6sekre
tni, amelye k m6r a rend\ivtii me gt6v e s ziugy
"tko
elmarad6sa
tOflf.e v6ltak. A nyilv6ntart6si torl6sek
sem
miatt ma senki sem tudja - m6g megkozelitcSleg
szervezer
-, hogy t6nylegesen h6ny nonprofit

miikodik. Kalandors6g b 6rmif6t e adatra hivatkozni'
annyi azonban a napi tapasztalatok aiapj6n elmondaz
hat6, hogy abejegyzettn6l l6nyegesen kevesebb
615. mtikodl szewezet.
Ttirt6neti 6ttekint6s a zalai civil mez6r6l
1.

A k6t vil6gh6boru kozotti helyzetr6l nincs 6ttekintcj
adatorl6neti munka Zal6ban' A rendelkezesre 6116
tok, r6szelemzesek szerrnt a telepiil6sek zom6t
alkot6 falvakban krzhrolag csak valldsi kozoss6gek
llteztek. M6s tartalmti, a polg6ri 6rtekrendszerre
jelenti' hogy
folk6szitci szewezetek nem' (Ez azt is
az 1980-as 6vek elej6n a nonprofit szervezSd|s
sokkal
gondolata nem annyl r a ijjilsziletett' hanem
ink6bb meg teremteni' A kultur6lis modellhi6ny
miatt u gottdolutot be kellett csempesznr az
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emberek koz6, hogy ott csellengjen, szokj6k

a

jelenl6t6t.)
2.

civil t6rsadalomhoz fuzSdd viszonya ismert. Egy ideol6-

Az

1980-as 6vek elej6ig a phrt6'llamnak a

giai alapokon szelekt6l6 gyakorlat val6sult meg.
3. Az 1980-as 6vek elej6nek bontakoz6 egyestileti
mozgalmhhoz tcibbf6le 6rt6kel6 s, v 6rakoz6s kapcsol6dott. A le gmark6nsabb ak:
- me gv al 6 s ithat6 a kdditr i s zo cral,:rzmus kerete ib en,
- mindenf6le szocializmus szciges ellent6te, a
klasszikus polg6ri rend alapvet6se,
- egy harmadik utas alternativa ig&ere.
Abban mindegyik nezet k6pvisel6i megegyeztek,
hogy az egyestiletek egy demokratikus berendezked6s el6hirnokei. Err6l a kozos alapr6l sz6ltak
mellette vagy ellene.
Zalitban az elsd rij tipusri egyesiilet a nemetfalui
FelsS-Gcicsej Kozmtivel6d6si Egyesiilet.

-

4. oldal

Mindez azt rs mag|val hozta, hogy az egyesi.iletek
szinte belek6nys zeriiltek a kozmiiv el6 d6s,,6lcdj 6ba", belebfjtak koponyeg6be. Ugyanis a kozmtivel6d6s saj6tos,,varhzsszavaival" (helyi ig6ny,
sziiks6glet) ki lehetett ki.iszobolni a politikai gorcsciket, akad6lyokat. Sajnos ez az 6llapot a 80-as
6vek v6g6ig igy is maradt, mintha egyediil a kultur6lis szf1ra tigye lett volna az eg6sz civil t6rsadalom fejleszt6se.

Sz6mos probl6ma jelentkezett

m|r ekkor az

egyesiileti fejl6d6sben. A trilzottan lelkesedcj
v6lem6nyek hajlamosak voltak tuldimenzion6lni a
civil szf6ra fejletts6g6t, lehet6s6geit.

Egyre szaporodtak a figyelmeztetf jelek, pl.:
- Az egyesiiletek szeg6nyek voltak. A lehet6s6ger'
huzamos sziikoss6ge pedig hosszri t6vra elt6ntoritt'
az embereket a kcizciss6gi tev6kenys6gt6l.

miikciddse egy tllzottan szem6lyfiiggd mintdra 6llt 16,. Az 6ltal6nos k6plet: egy vagy
p6r ember trilaktivit6sa mellett egy passziv, elfo-

- Az egyesiiletek
E korszak civil mozgalmrinak sajrltos jellemzdi:
- Az adminisztrativnak illcfuott politikai szempontok
miatt neh6z volt egyesiiletet alakitani. N6metfalu,
Balatongycirok 6s sok m6s telepi.il6s kozoss6gi hol
szab6lyos harcokat vivtak, hol Canoss6t j6rtak.
Tobb kozoss6g emiatt nem villlalta az egyestilett6
v616s procedurdjht. Ez6rt az ekkori civil szervez5d6s nem lodte le, nem reptezent|lta az 6rdekviszony okat, a

c s op

orttorekv6 s eket.

-Zal6,ban a falvak 14 %-6t alkot6 t6rskcizsegekb6l
indult el az egyesiileti mozgalom. Vagyis az Sllamr6s lak6polg6ri mivoltukban megs6rtett emberek
mozgalmak6nt j elentk ezett. (J elentSs kiilcinb s6 g a

-

-

nyugat -eur6pai fej lSddstcil. )
Ebb6l ad6d6an a megalakult egyesiiletek diffuz
szewezetek: a telepi.il6s minden tigy6t folv6llalj6k,
al ig spec ial iz6l6 dnak.
E korszakban nem csak az egyesiiletalakit6s, de
iitalilban a kcizoss6g6pit6s onftilmutat6s volt, szimb6lum6rt6kkel telitddott. Folivelt a szinjifiszok, a
n6pdalkorok tev6kenys6ge, a n6pmriv6szeti kismesters 6 g ek mo z gaIma, f altthfr,ak 6piiltek, fafat ago
alkot6t6borok 6s n6pfdiskol6k l6tesi.iltek, polg6rjogot nyert a lokalit6s, majd a helyi t6rsadalom fogal-

ma, a helytort6neti kutat6s hobbib6l identit6si
6rt6kk6 v6lt stb.
Az ij helyzetre reag6l6 kozmivelSd6s cisztoncizte,
segitette az egyesiil eti mozgalmat. Szinte munkatervi foladatdvb v6lt a titmogatits. A megyer igazgat6s is partner volt, p6lyizati penzforr6sokat
hozott 16tre.

gad6 tagsfry ki alakul6s a.

domin6l6 kiils6 fejleszt6s is visszaiitdtt. Pl.
N6metfalu belef6radt p6ldak6p mivolt6ba, nem volt
ideje onmag|ra, nem volt id5 az 6rlel5d6sre, a

-A

szerves fejl6d6sre.

4.

- re kozhasznillatlvh v6lt a civil t6rsadalom
fogalma. Uj fejlem6nyek jelentk eilek a civil szek1987

torban:

-

Folerdsodott a r6tegek, 6rdekcsoportok szerinti
szervez6d1s, s vele egytitt a c6lok szintj6n a sp-ciahz6l6dhs. Mark6nsabb6 v5lik a tev6kenys6f
jelleg, a c6lirtnyoss6g megjelenik az fjonnan

alakul6 egyesi.iletek elnevez6seben is. A
legkisebb falvakban azonban tov6bbra is megmaradt az egyesiiletek diffuz jellege (1989 v6g6n
3 6 ilyen szew ezet v olt Zal6ban)
-A civil szfera v6dekez6 jelleg6nek foler5sod6s6vel megindult ifipolitiz6l6d6sa is. A val6s
kozelet, az autentikus 6rdekartikul6ci6 terepeiv6,
a megllvS rendet erod6l6 6s egy fj 6rt6krendet
6pit6 f6rumokk6 v6lnak. Az ellenfelet a ,,helyi
6llamban" , a tanilcsban mint hivatalban es
testiiletben tal|Ijhk meg. Az egyesiilet m6r rigy
tudja, hogy 6 a helyi hatalom rdsze,6s ebb5l a
pozici6b6l is nyilatkozlk. Az egyesiiletek teh6t
mint egy protopdrt szerepben jelennek meg.
Jagasics B6.la

(FOLYTA|AS A KoVETKEZ6 SZ\WTBAN)
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AZ EUR6pU UNIO BS N TAGALLAMOK F6 JELLEMZ6I
Az Europai Unio meghatLrozo

vezes terjedt el. 1993, a maastrichti szerzSdes 6letbe

a nemzetkozi

l6p6se ota a kozciss6get Eur6pai Uni6nak (EU)
hivj 6k. Az EU - szerzcj d6 sben a gazdas|g els5,,pil16re"
mellett mSsodok ,,pi116rk6nt" form6t oltdtt a kiil- 6s
biztons6gpolitikai egyiittmrikcid6s sz6nd6ka. Az integrScio harmadik ,,pill6re" a bel- 6's igazs6giigyi

szerepet 16tsz1k

kereskedelemben 6s politik5ban

]4 egyarhnt. A370 mi11i6 lakosri EU a
El}.
w vil69 legnagyobb kereskedelmr
s" hatalma: avrliry exportjAnak kortil-

*
*

-o-

r.9r

beliil 34 sz6zal6kftt bonyolitja le (az
Egyesi.ilt Allamok 1.5, Japhn 6
szfual6kot.). A nemzetkozi politikai eletben Eur6p6t
mindink6bb az EU k6pviseli, az \nro tizenot tagit'llama igyekszik a legfontosabb k6rd6sekben kozos
6ll6spontot kialakitani.

Az Eur6pai Unio vonzerej|t bizonyitja, hogy
tizenket kelet-, koz6p- 6s d6l-eur6pai orszLg kivSn
csatlakozni hozz|. A rem6nyek szerint az eur6par tdrsult orsz6gok legalt.lob egy reszevel 1988-ban
megkezd6dhetnek a csatlakoz6si t6rgyal6sok.
Az Ew6pai integr6ci6 kezdete az Europat Sz6n- 6s

Ac6lkozoss6g (ESZAK) l6trehozisa volt 1952-ben.
ihhez kapcsol6dott 1958-ban az Europai Gazdasdgi
Kozoss6g (EGK, nlpszerii nev6n Kozos Piac) 6s az
Eur6pai Atomenergiai Kozoss6g (Euratom). Mivel
hSrom kozoss6g jott l6tre, jogi szovegek gyakran
Europai Kcizoss6gekr6l besz6lnek, b6r a hetkoznapi
nyelvben ink6bb az Eur6pai Kozoss6g (EK) elne-

'

egyiittmrikod6s.

A tag6llamok sz6ma 1958 6ta folyamatosan n6. A
hat alapit6 orszdghoz (Belgium, Franciaorsz|g,
Hollandia, Luxemburg, N6metors z69, Olaszorsz|g,)
1973-ban csatlakozott D6nia, irorszitg 6s az Egyesiilt
Kir6lys6g, 1981-ben bel6pett Gorcigorsz6g, 1986-ban
Portug6lia 6s Spanyolorsz6g. A legut6bbi b6vit6skor,
1995-ben az EU tagja lett Ausztria, Finnorsz6g 6s
Sv6dorsz69.

Az EK intezmenyeit annak idej6n hat tagorszdgra
alakitott6k ki. A fokozatos bciviil6ssel azonban e
szervezetek miikcid6se 6s a dont6shozatal mind
nehezebb lett, ezert sztiks6gess6 vdltak az intlzmenyi

reformok. Az 1996 m6rcius6ban kezdddott kormhnykozi konferencia egyik temSja 6ppen az EU
intezmeny einek 6 s dont6 shoz atal

i

mechanizmus ainak

6talakit6sa, amit a tovSbbi tagfelv6tel perspektiv6ja
tesz igazln si.irgd s s6.

,,ELntFfl AZEVEXNEK,'

Zrla Megyei Sziivets6g6nek
as Maj{lis azAls6erdfn m{j.us l'7-'6n,
szeti csoportjainak bemutat6j a.
en6s t6ncos,mulat6s
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GONCZI FERENC: ,,GOCSEJ S KAPCSOLATOSAN HETES VIDEKENEK ES T.wpnnnT
OSSZEVONTABB ISMERTETESE" c. monogrhfiilja 19I4-benjelent meg. A Gocseji Hetek rendezv6nysorozat 1930-as 6vekbeli hagyomdny|nak folelevenit6s6re v6llalkoz6 Zalaegerszegi V6rosi
Miivel6d6si Kozpont 1996 v6g6n reprint kiad6sban tjrahozztflrhet6v6 tette a miivet, hiszen mhr az antikvariumokban es a konyvaukci6kon sem lehetett megtal6lni.
Nemcsak a zalai ember szfimhrajelent a konyv felbecsi.ilhetetlen 6rt6lci kincset, hiszen Gcinczi Ferenc a kor
tudom6nyos szinvonal6b6l messze kiemelkedS nlprajzi, kulturantropol6giai, szociol6giai, miivelSd6stort6neti
komplex szeml6letii miivet alkotott. A zalai, r6d6i sziilet6sfi tud6s a korabeli n6p6let megdobbentden sokr6tfi
leir6s6t, elemz6s6t viilalta fel. A 700 oldalas munka kozel 500 k6pi illusztrdci6t tartalmaz, amelynek minden
darabja, a fot6k, arajzok, a t6rk6pek Gonczi keze alol keriiltek ki.
Kiiloncisen aj6nljuk a munk6t a n6pmiiveszet, a nlprajz ir6nt 6rdek16d6 embereknek. Iskol6knak, 6vod6knak,
ahol gazdag kincsest6rk6nt hasm6lhal6 tobb tant6rgy keret6ben is.Miiv6szeti csoportoknak, koroknek, f6iskolai-egyetemi hallgat6knak. A konyv 2.500 Ft-os 6ron kaphat6, ill. megrendelhet6 a zalaeger,szegi V6ror
Miivel6d6si Kcizpont 6s Miiv6szeti Iskola gazdashgr irod6j6ban.
Cim: 8 900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 2I .Tel.: 9213 1 4-120.

A telekommunik6ci6 m6r csak jellege folyt6n is arra
hivatott, hogy cscikkentse a falu 6s a v6ros, a vid6k 6s
Budapest kozt meglev5 ktilonbs6geket, a vid6k h6tr6nyht, 6m egyel6re ez a szakad6k csak m6lyiil tov6bb, nincsenek l6tv6nyos jelei annak, hogy mondjuk
egy tanyasi h6zb6l a ,,teleworking" r6v6n valaki
ugyanrigy bekapcsol6dhatna akSr egy nagyv6llalat
menedzseri tev6kenys6g6be,mint mondjuk a fSv6rosb6t.

Pedig a lehetSs6g adott. A felzhrk6z|sbol 6s az
elzilrtsilgb6l val6 kimozdulAshoz az elscj val6di es6lyt
aTelehilz jelentette.

A

Teleh6zakat 6s

a telekunyh6kat a hazai

konyvt6rosok Skandinhviilban fedeztlk fel, ahol az
elsSk 1985-ben D6ni6ban alakultak meg. Ma mhr a
vll6g 12 orszitgitban - bele6rwe Magyarorszilgot is vannak Telehiuak,amiket tcibbnyire a vil6got val6ban
,,megv5lt6" megsz|llott 6s lelkes szakemberek
miikcidtetnek.
A kcinyv elsci r6sz6ben az olvas6 a hazai 6s a
vll|ghelyzetr6l kap r6szletes iittekint6st,olvashat az
els6 nagymag6csi Teleh6zr6l, ami - sajnos - ma mdr

nem miikodik. Benne van a cs6kber6nyi Telehhz
sztilet6s6nek tort6nete is. Sokan azt gondoljdk, hogy
a Telehdz egy 6piilet, amiben szdmit6glpek vannak,
telefon 6s Internet cisszekottet6sre, valamint fax 6s
m6sol6g6pek haszn6l at6ra van lehet6s6g. Ezek az
eszkozok sziiks6ges felt6telei ugyan egy TeIeh|z
megsziilet6s6nek, de ett6l m6g nem Teleh|z a
Teleh|z.

ATelehin az eszkozok 6s az emberek kapcsolata,

az is, hogy az emberek haszn6lj6k is ezeket

6s

az

eszkozoket.

A m6sik nagy feladata a Telehilzaknak, hogy segits6get adjon az iskolai szitmithstechnikai oktat6s-nak,
de a telehLz lehet az eszkoze a szakmai tov6bbk6pz6snek 6s a t6vtanul6snak,valamint a t6voli
munkav6gz6snek is.
A kcinyv segid meg6rtetni az olvas6val.hogy a
Telehhz a kisteleptil6seknek nem csak az informatikq--kozpontja, hanem a t6rsadalmi 6s a kozciss6gi 6leikozpontja is lehet. ATeleh{nnak az adott kistelepiil6s
arculathhoz, az off 615 emberekhez 6s azok ig6nyei-

hez

kell alkalmazkodnia. ATelehhz igyekszik

a

munkfjft oly m6don megszervezni, hogy az ottani
emberek azI erezzlk, a Teleh6zuk 6rtiik van, 6s
kimondottan a helyi lakosok ig6nyeit elegiti ki. Ebb5l
a szempontb6l a konyv szinte hi6nytalan, hSzhoz
hozza mindazokat a tapasztalatokat, amiket a szerzS
p6ros <isszegyffjtott,6s nagyon sok otletet ad a helyi
T elehizak miikci d6 s 6he z.

A konyvet a Kozigprint- Kozigkonzult Kiad6 adta
ki.
Az aldbbi cimen szerezhetf be:
Telehi"z: 8073 Cs6kber6ny, Kossuth L. u.

TEL./FAX:221424-002.

4lI.
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Kicsoda is a falugondnok?
A falugondnok 500 f6 alatti kistelepiil6seken, vagy
kiilteri.ileti lakott helyen (tany6s t6rs6gben)
munk6lkod 6 rnt6zm6nyp6tl6 5ltal 6no s mindenes.
Szolg|ltatilsainak kcir6t els5sorban a lakosok szi.iks 6 gl etei, igenye i hatitr ozz\k me g.
P6ld6ul kihordja az ebedet azol<rtak ez idSseknek,
aklk ezt k6rik, kiv6ltja gy6gyszerl a patik6ban. Teh6t
h6zi gondoz6? Nem. Elviszi a mikrobusszal a foci
csapatot a meccsre, nyugdijasokat kir6ndulni. Akkor
hdt sof6r? Az sem. Kik6zbesiti a hivatalos iratokat,
6rtesit6seket. Tal6n akkor kisbir6, hivatalseg6d? Az
sem. Mindez egyitt, teh6t falugondnok.
Az6rtis neh6z rcividen meghatilrozni Kicsoda is, mi-csoda is a falugondnokok, mivel:
- kiilonos szald<lpzetts6g t61e nem kiv6ntatik meg
(azon tul, hogy C kateg6ri6s jogositv6ny sziiks6geltetik).
- a feladatra val6 alkalmass6ght a falu ,,falugyiil6s6n" (kozmeghallgat6s) donti el, amikor is a rendszerint tobb p6ly|z6 koziil, kiv6lasztja.
A falugondnok 6ltal6ban az onkorminyzat alkalmazottja. De nem mindig. Lehet egyesiilet, vagy alapilvhny alkalmazottja is aminthogy van is erre eset.
A falugondnoki szolg|lat fontos munkaeszkoze a
g6pkocsi. Ez tobbnyire egy 8-9 f6r6helyes mikrobusz. De llteznek falugondnoki szolg6latok e ndlkiil
is (gyalogos, biciklis falugondnok, vagy sima szem6lyg6pkocsival dolgoz6).
falugondnok tulajdonk6ppen egy egyszem6lyes
-,A
tnt6zmeny, melynek alapvet6 c6lja a teleptil6si
h5tr6nyokat, az int1zm6nyhi6nyt c sokkenteni.
Hat6konys ilghnak (relativ olcs6s6g6nak) kulcsa az,
hogy benne kiilonf6le tev6kenys6gek egyesiilnek.
Nem ugy, mint a megszokott, ismert intlzmlnytipusokn6l (iskola, eg6szs6giigy stb.), ahol a szakosod6s,
a specializtrci6, tehfit a m-unka 6s feladat megoszt6s
nciveli a hat6konys6got, es ezzel eg)'utt term6szetesen
az rntezm1ny m6retet is. Et6rt v6ltak tntezmenyhi6nyoss69 a kistelepi.ilesek. A falugondnoki szolg6lat
elve pont forditott.
A falugondnoknak, ott ahol ez az'|j int1zm1ny j6l
miikodik, 6Ital6ban olyasmit kell tennie, amelynek
m6g nincsen, vagy m6r nincsen ,,gazd|ja" - on6ll6
tnlezmlny esi.ilt me go ld6s i m6 dj a.
A falugondnoki szolg6lat kifejezetten demokratikus
intezm6,ny. Szem6ly6t azok v|lasztjitk ki, akiknek
szolgilltat, akiket segit. J61 miikodni, sokak
megeleged6s6re dolgozni is ott tud a falugondnok,

lgg7.1. szfm

ahol a tArsadalmi kcirnyezete alapvetSen demok-

ratikus, egyiittmiikdd6, ahol a t6rsadalom j6
miikod6s6hez sziiks6ges minim6lis kozbizalom,
koz6leti tisztas|g,joindulat 6s nyitotts6g megvan. A
falugondnoki szolg6lat j6 miikod6s6nek ezek nem
csup6n felt6telei, de a j6 miikod6s 6ltal tilandoan
novekv6 gyiimcilcsei is egyben. A falugondnoks6g
ezdrt Tehet tobb a puszta foglalkoz6sn|l vSlhat szep,
6m nem kcinnyri hivat6ss6. A faluj6t felvtdgoztatnl
6szint6n szilnddkozo polg6rmesterek szdm6:ra pedig a
leghasznos abb, le gfontos abb, munkat6rs lehet.

Mirita

6s

hol, merre miikiidik a falugondnoki szol-

gi,Jat?

A falugondnoki rendszer otlete az 1980-as 6vek elej 6n sztiletett. A telepiil6sfejlsztessel foglalkoz6 szakemberek egy resze ez id5 t6jt tgyekezett szembehe-

lyezkedni az akkor m|r bizonyithat6an

6s

l6tv6nyo s an kudarcot vallott, rntlzmeny eket bekorzete sit6, a kistel eptil 6 s eket el s orvas zt6 po litik6val. Az
otlet egy rovid idcire beilleszthet6nek lifiszott a szoci6lpolitika orszAgos reform munk6lat6ba, de az
elolj6r6s6gok l6trehoz6sa idejen lekeri.ilt a napirend16l.

1989-ben a Falufejleszt6si T6rsas6g javasolta a falu-

gondnoki rendszer bevezet6s6t a B-A-Z Megyei
Tan6cs vezet6inek.

Az ismeretlen int6zmtny bevezet6s6t megelSzS
szakmai 6s politikai vit6kban a Falufejleszt6si
T6rsas6g r6sz6re nagy segits6get nyfjtolt az ekkort|lt
indul6 Csereh6ti Teleptil6sszovetseg. A megyei kcizgyril6s biztositotta a kis6rlet indit6s6t - s igy 1990. ev
nyafttn 24 helyen indulhatott meg - f6k6nt Barkas
tipusri kisbuszokkal a falugondnoki szolgillat.
1991-ben kapcsol6dott be a rendszer titmogatdshba a
N6pj6l6ti Miniszt6rium. Ezzel viit a helyi, megyei
szintfi kis6rlet orsz6goss6g. Jelenleg hetedik eszten-

deje miikodik a falugondnoki szolg6lat, immtr az
orsz|g 12 megy6j6ben 310 mikrobusszal, mintegy
330 kisteleptil6sen.

tgg7.1.
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Afalugondnoki szolgflatba bekapcsol6d6 iinkormLnyzatokszhma (1990-1996.)

1990.
Borsod-Abat4-Zempl6n

24

1991.
19

1992.

2l

1993.
27

1994.

1995.

L996.

6sszesen

a
J

4

98

Baranya

36

Somogy

31

S

zabolc

s-

S

zatmhr -B

er

e

37

13

g

N6gr6d

L9

Vas

20

B6cs-Kiskun

13

Zala

20

Hajdir-Bihar
13

Veszpr6m

Tolna

KORTARS MAGYAR ZENE
(1e4s-1e9s)

l'rYxtrt)

cimmel a Sz6chenyi Irodalmi 6s Miiv6szeti Akad6mia
piiyinatot hirdet, e miiv6szeti 69 tort6net6nek 6tfogo
ig6ny ii fe ldo I g o z6s 6r a. P 6ly 6zni I ehet tov 6bb 6 b 6rme ly jelent6s kort6rs magyat zeneszerz6nk miiv6szi
p6lyafut6s6val 6s munkiss6g6val foglalkoz6 monogrilfiilal is. A p6lyamiivek terjedelme: legfeljebb 20
iv. (800.000 n, kb. 420-440 szabv6ny g6pelt oldal-) A

p6ly6zaton a szerz6 nev6nek feltiintet6s6vr'vagy jelig6sen egyar6nt r6szt lehet

1051 Budapest, Roosevelt t6r

9.

1245Bp. Pf. 1000
a

technol6giai 6s szerke zeti v illtozhsokra o sszpontositva els6sorban a jov6 szakmhka szeretne felk6sziteni
az eg6sz 6letre kiterjed6 tanul6s jegy6ben' A
p itly iuattal kapc solato s r6szl ete s inform6c i6 k6rhet6 a

Magyar Leonardo Irod6t6l ir6sban, telefonon
valamint szem6lyesen is kedden, szerd6n 6s
cstitortokon 9-I2 6tilig el6zetes megbesz6l6s alapj6n
az aIilbbi cimen:1087 Budapest, Berzsenyi u'6'
Tel:(06-1) 210-106s fax:(06-1) 210-1063'

\-'l

A k6ziratok bekiild6si hat6rideje:1998. december 1.
Cim: Sz6chenyi Irodalmi 6s Miiv6szeti Akad6mia

MEGNYITT,q, MAGYAR
LEONARDO IRODA
Az Eur6pai Uni6 szakklpzesi akci6programja

venni.

I.dij:1.000.000 Ft
Il.dij:750.000 Ft
III. dij:500.000F1

A piiyamiiveket a szakma elismert k6pviselSib6l
alakul6 zsiiri bir6lja el. A dijnyertes es kiad6sra
6rdemes munk6k megjelentet6s6rdl (kiilcin szerzSi

honor6rium ellen6ben) a Sz6chenyi Irodalmi
Miiv6szeti Akad6mia gondo skodik.

6s
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II. Orszrigos Itjfsdgi N6pi K6zmiives
Phlyilzat
Meghirdet6k: a Miiveliid6si 6s Kozoktat6si
Miniszt6rium Kozmivelcjd6si FSoszt|lya, a
N6pmiiv6szeti Egyesiiletek Szovets6ge, a K6zmiives
Al ap itv 6ny, a P 6ly ake zdcj F iatal o k E s 6 ly Alapi* 6ny a,
a Magyar Miivel6d6si Intlzet valamint a rendez6
int6zm6nyek.

P6ly6zni az alfbbi kateg6ririkban a megjeliilt
helyszineken lehet.
I. Fonhato szdlas anyag: gyekeny, szalma, vesszci,
sds, csuhd

Megyei Miive16d6si Kcizpont 6s K6zmiives
Szakiskola
600 B6k6scsaba, Oroshtni u.32.
Tel.: 661325-598.
). Textil:szovds, himzds, csipke, nemez, kelcfestci.
K6zmiives Szakiskola
7 1 50 Bonyh6d, Sz6chenyi t6r 2.
Tel.: 741451-455.
3. Fazekas
MMIK Szakiskol6ja
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11.
Tel:921314-580
4. Faragds:kdreg,fa, szaru, csont
N6pi Kismesters6gek, SzoIg6ltat6 Mesters6gek
Szakiskol6ja,
4181 N6dudvar, Ady t6r 10.
Tel.:541480-730
5. Bdrmtivesseg es ndpi 6l<szer
Gras s alkovich Miivel6d6s i Kozpont P 6lyak ezddk
5

.

\"/

Szakiskol6ja,
3000 Hatvan, Grassalkovich kast6ly
Tel.:371346-125 vagy 342-383

l.

szhm

K6pz6- 6s ip arm tiv 6szet gyerekeknek
A Majki Mriemlekegytittes6rt Alapitv6ny kepz6miiv6szeti pillydzatot hirdet 14-18 6ves fiataloknak.
Apfllyinat c6lja: tehets6ges, az alkot6shoz sziks6ges alapokkal rendelkez6 fiatalok k6pz6se, mely
lehetds6get teremt mai vezet6 miiv6szetekkel 6s t5rsadalommiiv6szetekkel va16 alkot6sra inspir616 talSlkozdsra.
P i,Iy 6nni lehet t6mamegkiit6s n6lkiil :
| . K6pz6mtiv lszeti alkot6ss al (pl. grafika, kisplasztika, festm6ny stb.);
2. Iparmiiv6szeti alkot6ssal (pl. aj6ndekt6rgy terv,
rekl6mterv stb.);
3. Fot6mriveszeti alkot6ssal (13x8 cm, 18x24 cm-es
szines vagy fekete-feh6r papirk6p,. illetve szines
dia).

A p 6ly iuat nyertes ei k6thete s mesterkurzus on vehetnek r6szt 1997 atgusztuseban Majkon. A mesterkurzus pro gramj 5ban miiterem l6togat6sok, el5ad6sok kir6ndul6sok, on6ll6 6s kozos alkot6 tev6kenys6g
szerepelnek.

A p|ly|zatokat 1991 mhjus 30-ig az oroszlfnyi
Miivel6d6si Kozpontba k6rjiik eljuttatni.

Cim: Majki Miieml6kegyi.ittes6rt Alapitv6ny,
Oroszldnv. R6k6czi Ferenc rit 78.

N6pmffvflszet

ifiri mestere 1997

A Miivel5d6si es Kcizoktat6si Miniszt6rium az erintett szakmai, 6llami 6s t6rsadalmi szewezetek t6mo-

Pflyhzhatnak egy6nek 3 db tilrggyal vagy egy
koll ekci6val, kci zo s s 6 gek (s zakkorok,
szakiskol6k) egy cis szetartoz6 kollekci6val.
Nevez6si dij, melyet a p6lyamunk6k bead6sakor

o sszetarto z6

kell befizetni: egyeni piiySz6knak 500

1997.

Ft.,

k<izoss6geknek 1000 Ft.

Dijazhs 6letkori kateg6ri6nk6nt: 1 0- 1 5 6vesek
(egy6ni, kcizoss6gi) I., II., III. dij 6s kiilondij ak,76 -25
6vesek (egy6ni, kozoss6gi) I. il. m. dij 6s kiilondijak.
A felsorolt kateg6ri6kban a megjelolt helyszineken
ki6llit6son mutatj5k be a zsirizett alkot5sokat. Ezt
kovetden minden kateg6ria legiobbjai jutnak tov6bb
az If1'l K6zmiivesek Orsz6gos Kiiilitilshrq melynek
szervezSje 6s helyszine az Ujkerti Kozcjss6gi Hhz,
Debrecen, Jerik6 u. 17-I9. teI 521413-922; gondozoja dr. Tar K5rolyn6.
A p6lyamunkdk bead6si hat6rideje jrilius 6s augusztus h6napokra esik. Tov6bbi inform6ci6 a megjelolt
helyszineken k6rhetS szem6lyesen vagy telefonon'

gatis tw aI p |Iy Lzatot hirdet.
Ap6ly6zat c6lja, hogy elismerje 6s osztcinozze afratalok nepmiiv 6szet teriilet6n v egzett alkot6miiv 1szeti

tev6kenysEg6t, a magyar 6s nemzetis6gi hagyom6nyok 6pol6sffi 6s tov6bbfej leszt6s6t.
Pillyazati Felt6telek: PSlydzhatnak egy6ni alkot6k es
alkot6kozoss6gek az al6bbi m-fiveszetr 6gak
kateg6ri6ban:
1. El6ad6miveszet (15-35 eves korig): hangszeres
nlpzene, n6pdal, nlpthnc, n6pmese
2.Thrgyi alkot6mriv6szet (15-35 6ves korig): himz6s,
szov6s, nemezel6s, viselet, oltozet kreg1szit6 (csipkek6szit6s, gyongyflzes, l6sz6rfon6s), farag6s (fa,
k6reg, szaru, csont), n6pi britormiivess6g, n6pi
mesters6gek (k6kfest6, kov6cs, r1zontl, sziics, b6rmiives, fazekas, mezeskalircsos, gy6k6ny- csuh66s vessz6fon6), kieg6szit6 6gak (tojAsfest6s, gyer-

1997.l.

szhm
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6kok), na gy m1r etii thr gy ak, ko zter i t6rgy e gyiittesek Qdtsz6t6ri plasztikak, epitlszeti 6s bels66pit6szeti megold6sok), n6pi hangszerek,
hangkelt6 eszkcizcik, melyek megfelelnek a n6pi
mekj

6t

hangszerk6szites formai

6s

funkcion6lis

kcivetelm6nyeinek.

P6lyhzati kiivetelm6nyek

valamennyi
kategtfri{ban: A p6lyin6nak dolgozatot kell irnia
v|lasztott miivlszeti tev6kenys6g6r6l (ann ak tartalm6r6l, indittat6s6r6l, szeml6letm6dj 6161, eddig v6gzett munk6j 6161, eredm 6ny eir6l, mestereir6l, gyijtdmunk6j 6161, tev6kenys 6g6nek korny ezet6r6l, kihat6sair61, terveir6l stb.). (Minimum 5 g6pelt oldal.)

A thr gy i alkot6miiv6 s zet kate 96 r i6b an a p 6ly 626 dolgozathban ismertesse a bekiildott munka, munk6k
technikai megold6sait, rajzzal, fot6val is illusztr6l j a a

-

Ndptdnc: A n6ptrincos phly|zonak (egy6nek 6s
p6rok) ismernie kell legaklbb k6t t6ncdialektus
teri.ilet6r6l (1 . nyugati , 2. tiszai,3. erdelyi) kiv6lasz_
tott k6t t6nctipust. Ezek ismeret6t, a hiteles forma_
kincs, 6s a n6pi t6ncalkot6s tcirv6nyszenis6geinek

felhaszntiils 6val ke ll 2 -2 p er c es rci gtonz6s fo lyam6n
bemutatni.
- Nepmese: Apiiy|zo tudjon hagyom6nyos stilusban
el6adni legal5bb 10 meset, melyb6l a zsfiri 6ltal
kiv6lasztottat kell elmondani . Az el6ad6mtiv6szeti
kateg6ri6ban indul6k a reperto6rj egyzlket a jelentkez6ssel egyutt krildj6k el.

AlKoT6uuvns Ztr'Tz A f'elsorolt
szakdgank6nt max. 5 egyedi tdrgyat (m6g nem
sokszorositott titrgyat) vagy legalAbb 3 t6rgycso__.
portot kell bekiildeni. Az alkot6 on6ll6 tervekkel,
illetve eredeti t6rgyak rijraforgalm azhshval p6ly6z-

II. TARGYI

legfontosabb 16szeket.

A dolgozat benyujt6sa kcitelezS! Azt a piiydzati
anyagokkal egyiitt kell k6t peld6nyban bekiildeni a
Magyar Miivel6d6si Intlzet cim6re (1011 Budapest,
Corvin ter 8.). Ert6kel6s ut6n a dolgozatok a N6prajzi
Mrizeum Etno 16 gi ai Adatthr 6b a kertlnek.

I. EL6ADOMUVESZET:
n6pdal: Ap|lyinonak max. 10
percnyi miisoranyaggal kell bemutatnia legal6bb k6t
dialektus tertilet6r6l a felsoroltak kciztil (1.

- Hangszeres nepzene,

Dun6ntril, 2. Felfold, 3. Alfdld,4. Erd6ly,5.
Moldva). Lehet6s6g szerint a nepzene archaikusabb
r6tegeib6l ki.ilonbozd karakterii dallamokat sz6laltasson meg. Az 6nekes hangszerkis6rettel is
pLlyhzhat, de legal6bb egy miisorsz6mot kis6ret
nelki.il adjon el6. HagyomhnyorzS 6s nemzetis6gi
el6ad6 sajdt anyagSval is piiyhzhat.

10. otdal

zon.

A

6zat 6rt6kel6s ez Az el6ad6miiv6szek bemutatko z6sin a. val amint a piiy amiiv ek zsiir jz6 s6r e | 9 9 l
jriniusSban keri.il sor. A zsiirizlst kclvet6 6rt6kel6sr6l
a pfiy itzo ertesit6st kap.
A N6pmiiv6szet Ifiri Mestere cim odait6l6s6rdl, a
kiadhat6 cimek szitmfirol a meghirdet6 szervek dcjntenek a felk6rt birii6bizotts5g javaslata alapj6n.
A cimek 6s dijak kiosztrfsrira augusztus 20. alkalm:ib6l keriil sor.
pi.Jy

A prilyamunkrlkat 6s dolgozatokat 1997. jrinius lY
ig kell bekiildeni: Magyar MfivelSd6si Int6zet
N6pmiiv6szeti Oszt\lya, 1011 Budapest, Corvin t6r
8., Tel. : 201-4492, 201-5164.

Tobb 6ve miikodik sikeresen megy6nkben az a p\lydzat, melyet a zalai kozgyiijtem6nyek, a melyei onkormfinyzat 6s a megyei miivelcjd6si kcizpont dajk6l, az elmult 6vek kedvezS tapasztalataira alapozva. Az e tflon
el6 feln6ttnek, gyereknek egyarLnt haszntra viilk, ha egy 6vben egyszer mSsok odaad6 segits6g6vel
feleleveniti azt, amrt szLikebb phtriajhr6l tud. Ezt c|lozza tulajdonk6ppen a hagyom6nyos "Zala megye az 6n
hazhm" cimti piiyinat, imm6r j6 pilr esztendeje. Apiiy|zat k6tfordul6s (tanulm6ny- vagy videofilm k6szit6se
6s helytort6neti vet6lked6), melyhez a szervezSk t6makcirciket is rendeltek. Ezek a kovetkezSk: iinnephez,
6vszakokhoz, neves szem6lyis6gelchez kapcsolod6 nepszokdsok, dalok gyiijt6se, feldolgoz6sa, melyben kiemelt
t1ma a zalai ember €,s az erd5 kapcsolata; vagy az adott telepi.il6s tenilet6n talillhato term6szeti, tort6neti 6s
ndprajzi t5rrgyi eml6kek feltdrk6pez6se. A m6sik nagy t6makor a hagyom6nyos paraszti gazd,tikod,itshoz, 6letm6dhoz kapcsol6d6 titrgyi eml6kek gyiijtese. A jelentkez6st m6jus elejen, apiiyinati anyagot 1997. november
15-ig v6rj6k a szervezSk az MMIK cim6n: Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11.

11.
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1997.

l.

szilm

Borsod-Abai4-Zempl6n Megye Onkorm6nyzata, Encs V6ros Onkorm6nyzata,6s a Borsod-1tbai4-Zempl6n
Me gyei Pedag6 giai 6s Kcjzmiivelcjd6s i Intlzet

KISTELEPULESEK I<bZWfiVEL6DESI SZAKEMBEREINEK ORSZAGOS TANAcsTozAs,t
c

. r endezv

6nyt szerv ez.

A tanricskozf s v6dniikei:
Gy6rf6s Ildik6, a Borsod-Abai4-Zempl6n Megyei Kozgyfills elncike
dr. Striker Sdndor, a MfivelSd6si 6s Kozoktat6si Miniszt6rium kcizmiivelcid6si fSosztitlvhnakvezetdie
Gulyfs Zolthn, Encs v6ros polg6rmestere

A tandcskozis c6lja: lehet6s6get biztositani a kisteleptil6seken dolgozo kcizmiivel6d6si szakembereknek,
yalamint

kozmiivelcjd6si szolg6ltat6sban
szLmhra a hasznosithato gyakorlati tapasztalatok cser6j6t, a speci6lis gondok megthrgyal|sht,
-;sztvevSk
elm6leti 6s gyakorlati k6rd6sek vithjfi.
A tanricskozrls id6pontjaz 1997 .jrinius 25-26-27 .
Helye: Encs
Jelentkezni lehet: 1997. jfnius 1O-ig a kcivetkez5 cimen:V6rosi Miivel6d6si Kozpont K6rcsi Tibor igazgato
3860 Encs. R6k6czi F. u. 9. Telefon: 461485-025
a

Program (tervezet)
Jrinius 25. (szerda)
10.15 Kultura 6s modernizdci6
Vit6nyi lvtn orszhggyril6si k6pvisel5, a kulturdlis bizotts6g elnoke
I I .7 5 Kis telepill es ek - kozmtiv elci d6s i tdrv 6 ny
dr. Striker S6ndor, a MiivelSd6si 6s Kcizoktat6si miniszt6rium kozmiivelcjd6si fSosztillyftnakvezetdje
(csiitiirtiik)
26.
Jrinius

v

09.00 Szekci6iilesek
1. szekci6: Amegyei kiizmffvel6d6si szolgriltatr{s 6s tanicsadis feladatai
Szekci6vezetf:HazagMih6ly, aB.-A.-L. Megyei Onkorm6nyzalkozmiivelSd6si fStan6cSOSA.

2. szekci6: A falugondnoki rendszer 6s a kiizmiiveldd6s
Sze kci6v ezet6: Ko I e s S 6ndor, a Magy ar Miive I cid6 s i Intlzet fdmunkat6rs a
3. szekci6. A tiibbc6hi int6zm6nyek mffkiid6si tapasztalatai
Szekci6vezetd: Kerekes L6szl6, a Miivelcid6si 6s Kozoktat6si Miniszt6rium
kozmiivelcj d6 s i f6 o szt fiy ftnak helyette s v ezetS j e.
4 szekci6: Onkormdnyzat - civil szervezetek- kiizmiiveldd6s
Szekci6vezetd: Saj6 Attila, akazincbarcikai Egressy B6ni Miivel6d6si Kozpont 6s
Kcinyvt6r igazgatoja.
Jrinius 27. (p6ntek)
09.00 A Magyar Mtiveldddsi Intdzet a kistelepiil4sek szolgdlatdban.
Foldiak Andr6s, az intezet igazgat6ja
10.00 Tdjdkoztat6 a Magyar Nepm[ivelcik Egyestilete munkdjar6l
T6th Csaba elncik
I0.30 A s z ekc i6v ezet6 k b es z dmo loj a.
I1.30 A tandcskozds tapasztalatainak dsszegzLse.
dr. Menyh6rt B6la, Encs v6ros alpolgSr-mestere

Jelentkez6si lapok az alflbbi cimen ig6nyelhet6k: V6rosi Miivel6d6si Kozpont K6rcsi Tibor igazgato
3860 Encs R6k6czi F. u. 9. Tel.: 461485-025

KAPOCS
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A ZALAI NEPFdISKOLAI EGYESULET
ES A ZALAMEGYEI
VALLALKOZASFEJLESZTE SI

ALAPiTVANY
A NYARI SZIN,TDoBEN A TOVBTTBZ6

YIUITASTICHNIKAI IOPZNSNruT
SZERVEZI:

Altahnos iskolai tanrirok r6sz6rez
1997. jirnius 23-t6l kezd6 (50 6ra), 6s halad6
(50 6ra) szilmithstechnikai tanfolyamot indit
Dir[kok r6sz6re (61t. isk. 5-8. oszt.)
Vak6ci6 a szitmitog6pek vil6g6ban
sziinide i pro gramot sz erveziink k6t turnusb an.
Id6pontokz 1997. jttn.23.-jfl. 4' 6s
1997. irilius 7-18.

Tovibbi
-Novell Netware 3.1x felhasznSl6r
ergazda
- EXCELL -tSbllzatkeze
-

lcj

6s rendsz-

i tanfo lyamok

Alapfoku szitmit|stechnikai tanfolyam
(506ra): 7.000Ft

-Kezd6-halad6 sz|mit|stechnikai tanfolyam(506ra): 8.500Ft
inditunk a Iltszhm betelt6vel azow:'al.

iCime:
!........."".'"

Jelentkezni 6s 6rdekl6dni lehet:
A Zalai N6pf6iskolai EgYesiilet
Acs Sarolta - szewez|
Zalaegerszeg, Kosztol6nYi u. 10.
Tel.:921324-117

iJogi szem6ly eset6n az egyesiileti 51land6 k6pviselS -

iKelt:.........
I
I

I

I
I
I

itagdij: mag|nszemlly

eset6n

jogi szem6ly eset6n

KAPOCS
A Zalai N6pf6iskolai Egyesiilet lapj a
Kiadj a: a Zalai N6pf6iskolai Egyesiilet
Szerkeszt6: Acs Sarolta
Szerkeszt6s69

cime:

8900 Zalaegerszeg

Kosztolinyi ft 10.
(92)
324-ll7
Tel./fax:
, tel.: (92) 3II-0101321
Sz6mit6g6pes munka: K6lm6n Attila
Nyomdai munk6k: Szentmih6lyi Nyomda
Zalaegerszeg

