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On aZal:ai Kapocs I99l. 6vi3. szhmifiolvassa.
Ujdons6gkent egy rij rovatot inditunk ,,KALENDARIUM" cimme1.

A r6gi

mag,var kalend6riumokban megtal6ljuk a h6napoknak az
6vszakokra, az akfi|lis rinnepekre vonatkozo elnevez€seit. A fold-

miivesek dletet a ncivdnyek veget6ci6ja, az 611atok kihajt6s6nak
6vrdl 6vre ismetl6d6 munkafolyamatai halfirozthk meg. A gazdas6gi 6v kezdetdt, befejez6s6t kiilcinbriz6 ritusokkal rett6k
eml6kezetessd, igy alakultak ki a napt6ri 6vt61 elv6laszthatatlan
iinnepek, jeles napok.
Szeretn6nk a m|ra m6r elfeledett szok6sokat feleleveniteni" a
fiata-lok 6s ifiak sz\mixa pedig megismertetni n6pi kultrir5nk e
fel ed6sb e mertilt ismereteit.
Kerem olvassdk 6rdekl6d6ssel.
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TARTALOM
cz Kalend6rium

JctS

A ny6r 6s a vak6ci6 kcizeledt6vel minden Kedves Olvasonknak
kellemes pihen6st , j6 nywalilst kivdn

Ahaza 6l6vil6ga

L ZKLAI KAPO

U3 Eur6pamozghsban
2. AzEU intlzmenyei

CS SZERKESZTdSE GE.

(8 Hogyan kezdjiink v6llalkomi
06 Bemutatkozik a Zalai N6k
Egyesiilete

c6

miihely
C13 Zalai civil 6llapotok
(r5 Okleveles specialist6k

(8

Teri.iletfej I eszt6si

Europai ritlev6l az intolerancia ellen

c8 Ptiyinatok

1997. m6jus 30-6n a pedagogusnap alkalm6b6l diszpolg6ri
oklevelet 6s bronzplakettet kaptak Zalat|mokon Kiss J6zsefn6
Kiss J6zsef tanit6k a Zalatitmoki Kelemen Imre Altai6nos Iskola
pedag6gusai. Kiss Jozsef 40 evet, feles6ge 37 evet tanitott
Zalatdrnokon, 6s mindv6gig r6szt vettek a falu koz6let6ben,
vezettek a kultur6lis 6s sport6let6t. A plakettet B6res J6nos
zalaegerszegi szobr6szmiiv€sz k6szitette a tud6s portr6ja korrili
felirat: Kelemen Imre 1744-1819 Patriam orrrat oui docet (ahaz6t
isziti, akr tanit - a jogtud6s jelmondata) Zalatitmok diszpolg6r6nak.

CB Felhivds, Hireink

A

Kepees aH6l6zat

a

DemokrilciillrtProgram tilmogatilsrival k6sziilt.
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MAJUS
PUNKOSD HAVA
TAVASZUTO HO Ikrek N.2l - \rI. 20.)
Mrijus elseje:

6si tavasziinnep, a maj6lisok

napja.
Sok helyen amegelSzS est6t a leg6nyek
az erdSben toltik, s hajnalban hazajSve
feldiszitett m5jusf6t 6llitanak kedvesiik
udvar6ba. Az emberek az eg6sz napot
vid6m t6ncmulats6gok k<izepette a
szabadban toltik. 1889 6ta a munk6ss6g
nemzetkozi tinnepe.
4. Flriririn: Ezen a napon az orszirg nyugati feleben
sok hely 5si m6don gyijtottak ,,uj Eizet".
Fl6ri6n a tiizolt6k, a k6m6nysepr6k, a
kov6csok 6s a serf6z6k patr6nusa.
6. Jr{nos: "Babev6 J6nos" napj6nak is nevezik, ekkor
vetik a hiivelyeseket, a babot, a bors6t a lencs6t.
12. Pongrric
13. Szervric
14. Bonifdc: A fagyosszentek napjai az td5 6tmeneti
lehiil6s6t jelzlk. E napokon nem vetnek,
.
nem pal6nt6znak. A m6jusi fagyok a
gyiimolcscisokben, a vetem6nyben sokszor
nagy pttsztit6ssal j6mak, ezdrt t6zgy0jt6ssal, flistcil6ssel v6dekeznek elleniik.
15. Zs5fia: Erre a napra es6t j6solnak.
16. Jrlnos: Nepomuki vagy n6piesen ,,neszepuszi"
J6nosnak a vizenjdrok patr6nusa. Haj6sok,
haIilszok, vizimolnhrok ezen a napon tfizij 6t6kos felvonul6st tartanak.

o

25.

Orbin: Ekkor kezdenek

a m6hek rajzani, ezert a

m6hek ,,Orb5n bogarai". Don6t mellet a
vincell6rek, sz1l1s gazdhk v 6d(5szentj e,
szobra gyakran megtal6lhat6 a szSl6hegyeken. Ha OrbSn j6 iddt hoz, akkor
szobr 6t felv ir tgozzhk,ha ro s szat akkor
bes6roz6kk.Sok helyen az utols6 fagyosszentnek tartj 6k.Ha,,kisepnizik" Orb6nt,
nem lesz m6r hideg.
Piinkiisd: Neve arra utal (pentekoszt:otven) ,hogy
hrisv6t ut6n <jtven nappal kcivetkezik. A
nyhrkezdet iinnep6n a ktilonf6le versenyek,
sportj6t6kok gy6ztes6t rovid ideig uralkod6
,,piinkosdi kir6lynak" v 6.lasztjirk. Kisldnyok
ezen a napon tartjdk a prinkcisdikirAlyncijhrilst, a piinkosdol6st. A legkisebb le6nyt
ptinkcisdi r6zs6val, zold |gakal diszitve
kir6lyn6nek olttiztetik, 6s r 6zsaszirmot hullaj tva hinr 6l hfar a jhmak ko szcinteni.
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JUNIUS
SZENT IVAN HAVA
NYARELO HO RAK OaI.21.-VII.20. )
8. Medr{rd: Els5sorban az id6j6slasr6lnevezetes. Ezen a

napon erSs lehiil6s v6rhat6. Ha es6vel
koszont be, akkor ez tcjbb h6tig is eltarthat:
,,ha Medardkor esik, negyven napon esilg,.

Margit: A retek, akSposzta, a lenvet6s ideje.
11. Barnabis: Sok helyen szlnakaszilI6 nap, de ekkor
erdemes bizonyos gy6gyftiveket is
10.

gyiijteni.

Antal: P6duai

Antal a szembetegek, a gyullad6sban szenved6k oltalmaz6ja. Bar ny6ban e napon gyujtj6k 6si m6don a gyogyito erejti,,Szent Antal biz6t".
15. Vida: A nyarat jelenti: a sz6nt6foldi nriv6nyek
befejezt6k noveked6stiket 6s az 6r6s id6szaka krivetkezik. A r6kok 6s a halak is m6r
13.

Szent

teljesen kifej16dtek.
24. Jinos: Vir6gos Szent J6nos vagy Szent lv6n a
ny6ri napfordul6 iinnepe. Az 6v legrovi.
debb 6jszak6j6t Eur6pa nagy r6sz6n 6si

ritusokkal tinneplik. Nrilunk a fiatalok a
tlztryr6s6t 6s szentiv6ni 6nekeit emlithet-'
jtik. Sok helyen a tiizbe - gonosztiiz6s
c6lj 6b61 - gy6gyfriveket, gytimolcsot,
egyebet dobnak. Szitmtalan hiedelem,
babonSs szok6s flz1dlk ehhez a naphoz.
Szent Iv6nkor milr megszakad a bttzatove
nemsok6ra elkezd6dhet az aratils. Az 6sY
r6pa 6s a retek vet<inapjak6nt is emlitik.
29.P6ter,P6lz Az arat6s kezdS napja. A haklszok is e
a napon iinneplik, mert Szent P6ter a
v6d6szentjtik. A nap el6est6j6n a ha16szok rudra kotozott ponttyal v(:gigJhrj6k
a falut. Mrisnap a vizparton halpaprik6ssal, tur6s csusz6val folytat6dlk az
iinnepl6s. Ezen a napon van a legjobb
ize az epemek, ez6rt ekkor tartjttk az
epersztiretet.
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IJAZA a lexikon meghat6roz6sa szerint'. ,,Az
orszitg a maga tort6nelmileg kialakult foldrajzi, thrsadalmi, politikai 6s kultur6lis viszonyaival, amelynek sors6val, fejl6d6s6vel valamely n6p 6lete,
munk6ja, harca a tort6nelem sor6n a legszorosabban
cisszefon6dott."
A definici6 nem foglalja mag|ba a haza 611at es

nciv6nyvil6g6t, pedig egy n6pet az is jellemez,
melyek a kedvenc SlIatai, nov6nyei, a haza csak
veliik teljes. JellemezhetS-e a magyar puszta az
firvaltnyhaj 6s tuzok n6lkiil, a r6tek, mez6k a golya
n6lkiil, a r6gi h6zak ereszer fecskef6szek n6lkiil. A
magyarok kedvenc fhja a di6fa 6s a Pannonfcild
kincse, a pusztul6ban l6vd ehet6 vagy szelid
:sztenye. Trianonnal hatalmas erd6s6geket veszitet-

Ylink, veliik egyi.itt a havasi gyophrt,|fonyffi, medv6t,
farkast, hi'62t, zerget 6s m6g szfimtalan ritka 6llat 6s
nov6nyfajt; a megmaradt hazhbol szinte eltiint a
nagyon szapora mezei nyul, 6s vedett6 kellett nyilv6nitani a meg szapor6bb iirg6t is. A v6dett 6s pusztulo 6llatok kozott vannak kev6sb6 ismert, 6ppen

Phrzilsa 6prilis v1g1t6l m6jus v6g6ig tart. Ilyenkor
nnek el5 gy akr abb an rej tekhe lyiikrci I p 6rj ukat
keresni, 6s a tudatlan embert a kigy6kkal szembeni

jo

ellenszenvevel, gyiilcilet6vel fttja, pusztitja.

kegyetleniil feldarabolja, agyonveri, agyontapossa.
Legnagyobb ellens6ge az ember 6s a vaddiszn6, mely
fcileg telen a turk6l6sa sor6n, ha a fagyhat|r alatt
meghuz6dott l6batlan gyiktelepre lel, moh6n felfalja.
A ncist6ny a megterm6kenyitett pet6ket 80 napig:
jriliust6l szeptemberig hordja magfiban. A kicsinyek
m6g az anyjuk test6ben l6v5 pet6kben kifejl6dnek,

burokban jonnek vrl6gra, de a napvrl|gra j6ve
burkukat azonnal felt6pik 6s elkezdik on6l16 6lettiket,
egy ideig m6g anyjuk mellett maradva. Egy-egy
anyittol 8-12 magzat szriletik. Vedjrik ezt a nem tul
gyakori, a hagyom|nyos oszt6lyozts szerint ink6bb
hasznos; firtatlan 6Ilatot, amely ,,ki.ilcsine" miatr az
emberekb6l indokolatlanul f6lelmet, iszonyatot 6s
indulatot v6lt ki.
Dr. Szinku Mih6ly
611atorvos

ezdrt ,,nemszeretem" 6llatok is. Ezek egyike, a lttbatlan vagy tor6keny gyik. M6r a nagy Linn6 is rosszul
-ismerte,
hiszen a kigyot jelentcS Anguis csal6dn6wel
l6tta el, b6r sejthette volna, hogy a fragilis - tcir6keny

--

jelzS nem a kigy6 saj5tja; hanem a val6ban

tor6keny gyikok6: Lacerta-e. Faluv6gi kertek alatt,
horhosokban kuty6mmal egym6st s6t6ltatva m6jusb an napont a talillkozom fe ldarab o lt hiill 6tetemekke 1.
Egy ilyen darabhoz tartozo fejet is taliilva homlokdr6l, szemer6l kis szak6rtelemmel is meg6llapithat6, hogy nem a Pann6ni6ban gyakori sikl6kkal,
.-l6E kev6sb6 a rettegett kigy6val volt dolga a szorgos, 6m tudatlan illlatpusztit6nak, hanem az firtatlan
,,a l6gynek sem" - vagy csak 6ppen annak 6rto l6batlan vagy tor6keny gyikkal.
V6gtrigjaikat a torusfe1l6d6s sor6n elveszitett6k,
ezert mozg6suk, kusz6suk lassubb, merevebb,

oldalaz6, nem olyan iigyes, hull6mos, mint a
kigy6k6. Az ember e15l nem menekiil el, mig a sik-

l6k, ha tehetik, igen. Hagyj6k magukat megfogni, de
farkuk ilyenkor letorik, nem praktikus es nagyon lassan, hosszri idcj mrilva p6t16dik. Szemh6juk szabad,
ez6rt pislogni tudnak, nem olyan mereven, smggeriiva ndznek, mint a kigy6k. Nyelviil elol kimetszett,
ketdgit, oltogetik. Azzal is magasabb fokon 6llnak a
torzsfejl6d6s f6j6n, hogy tiidejiik k6tlebenyii, mig a
kigy6k6 m6g csak egy.
Hasznos, vagy kdros?
A mrilt szizadban Herman Ott6 oszt6lyozta ilyen
feket6n-feh6ren a madarakat.

Az llSvllftg tagjak6nt thpliikoznia kell, hogy 6lni
szaporodni tudj on. TSplSleka: foldigiliszt a, meztelen
csiga, hangyab6b, s6ska, szocske.
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1011 Budapest, Corvin t6r 8.
Telefon/fax: (36-1) 201-57 -28

A kozossdgfejlesztcik Egyesrilete es a Civil Koll6gium
Alapitv6nnyai karoltve szemin6rium ot szew ez tagj ai,
tanhrai, valamint mindazok szimara, akik e t6m6ban
erdekeltek 6s tapasztalatokat kiv6nnak szerczni, ill. meg
akaq6k osztan i sajdt tapasztalataikat.

A szeminirium t6m6ja: A kozoss6gi alapu.

onsegit6

munkahelyteremt6s el6segit6se kozoss6gi munk6sok
6ltal

- ritkeres6 miihelybesz6lgetes.

C6lunk: Konkrdt torekv6sek, projektek bemutat6sa. a
neh6zs6gek, kudarcok 6s sikerek okainak felr'6zol6sa.

Azt szeretn6nk, hogy korvonalazodjanak a hazai
torekvdsek, hogy valamelyest t6j6kozodjunk az europai
orszdgok gyakorlatdban es hogy a magyarorszitgt titmogat6 szew ezetek b emutas s6k lehet6s6geiket,

A tervezett program:
1. Mit 6rtenek - 6rtiink Europ6ban kozoss6gi alapu,
onsegit6 v5l1alkoz6son?
2. N€h6ny szew ezet proj ektj eit tew ezzik
3.

b

emut atni.

A szakt6rc5k 6s szervezetelk az e t6makorbe illS
tdmogat6si lehetds69einek bemutatdsa: OFA,
Munkatigyi Mini szterium

A szemin6rium 1997. iunius 28-itn 14 6rdt6l29-en

12

6rAis tafi.

A szemin6rium helye:
Civil Koll6giumAlapitv6ny
kunb6bonyi Kozoss6gi H6z

elsc5

bentlak6sos iskol6ja.

Kunszentmikl6 s- Kunb 6bony (B 6cs- Ki skun me gye)
Jelentkezdsi lapot 6s felvil6gosit6st

a

.szervezok

ismefietett cimen adnak!

a fent

a
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EUROPA MOZGASBAN
2.
1.

AZ EUROPAI UNIO INTEZMNXYNT
Az Eur6pai Bizotts6ghoz 6s a Miniszterek
Tan6cs6hoz k6pest az Eur6pai Pariament

Az Eurripai Parlament

Az
kozve
1,979

nt az EU egyetlen

;

erve, a v6laszt6sokat

7{"

befoly6sa egyel6re korl6tozott, noha a maastrichti szerz6des megndvelte a k6pviselcik
hat6skoret. Az 1996 mfucrus6ban kezdcidcitt
korm6nykozi konferenci6n a tag|llamoknak
arr6l is dontenii.ik kell, kapjon-e a parlament
m6g nagyobb hatalmat.

""
tartj6k. A tizencit T{
tagorszitgot 626 torvenyhozo k6pviseli. A par- lt
lamentet politikai csoportok alkotj6k, ame-

-i_.

lyeket nem nemzetis6g, hanem politikai hovatarluozils szerint alakitottak ki.
A parlament hivatalos sz6khelye Strasbourg, havonta egyszer ott tartanak egy hetes plen6ris iil6st. A
kilenc politikai csoport 6s a hrisz parlamenti bizotts6g
Briisszelben tanScskozik, ahol rovid plen6ris iil6seket

* j6v6hagyj a azEU kolts6gvet6s6t
* j6v6hagyj a azEuropai Bizotts6g kinevez6s6t

is

tartanak.

A belga f6v6rosban vannak az

eurok6pviselcjk irod6i is. A parlament titk6rs6ga
Luxemburgban tal6lhat6.

t'{
]{

AZ EUROPAI PARLAMENT:

* lovithagyja irj tagorszhgok felv6tel6t 6s a ha
v
madik orsz6gokkal kotott szerz6d6seket
* v6lem6nyt mond az rij torvenyekr6l
* k6rdd s eke t tntezhet az Eur op ai B rzotts 6ghoz
* panasszal fordulhat az Europai Bir6s6ghoz 6s
Sz6mvev6sz1khez

Hogyan kezdj iink vfllalkozni?
A ZMVA tanfolyamokat szervez kezdes elcitt 6116, vagy kezdS vhllalkoz6
rlszerc. A tanfolyam c6lja, hogy a v6llalkozdssal kapcsolatos alapvetS ismereteket
elsaj6tithass6k a hallgat6k. T6m5i:
- Y 6llalkoz6s indit6s Magyarors z6gon
- Marketing alapismeretek
- P6nzi.igyi alapismeretek

Id6tartam: 32 ora
Reszv6teli dij: 2.000,- Ft.
Jelentkez6s es b6vebb felvil6gositSs:Zala Megyei Yiilalkozitsfejleszt6si Alapitv6ny
Domokn6 Sr6eli Livia Telefon: 921316-033

a
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BEMUTATKq ZIK A ZALAI NOK EGYESULETE
Sokakban felmeriilhet a k6rd6s, sziiks6g van-e arra,

hogy a ncjk cin6llo egyesiiletet alakitsanak, civil
en, vannak- e
saj6tos 6rdekeik, amelyeket k6pviselni ke11 ? A
k6rd6sre a v|lasz az egyesrilet megalakul|sa volt az
szew ezetkdnt r eszt ve gy enek a ko

261

etb

1996.november 23-i kozgyiil6sen. A Zalai N6k
Egyesiilet6nek l6trejott6t 6s az elmult h6napokban
mrikod6s6t is a Megyei Mrivelcjd6si 6s Ifius69i
Kozpont mint egy ,,inkub6tothSz" segitette.
Tapasztalhattuk, hogy az alapito tagshg tenniakar6s6n
kiviil - mint a kezdS v6llalkoz6sok eset6ben rs - az
egyesiilet tevekenys6g6nek kiteljesed6 sehez nagy
szi.iks6g van egy kultur6lis intezmlny segitS infra-

.-trukturhj|ra.
Az egyesiilet c61ja, hogy a ndk szervezeti fell6p6s6t,
a t6rsadalmi es6lyegyenlcis6g 6s egyenjogfs6g gyakorlati megval6sul5s6t elcisegitse, a ncjk 6rdekeinek
v6delm6t, t6rsadalmi elismer6siik kiviv6s6t szorgalmazza a megy6ben 6s a n5i csoportjai kozremiikod6s6vel a telepiil6seken is. Az alapit6 tagok 6s az
- eddig csatlakozott n6i csoportok, klubok, korok
felk6sziil6s 6t az egyesrileti tevdkenys6gre, a koz6leti
a szervezo munk6ra kihinSen szol' szerepv6llalilsra,
giita a sajitt szervezlsii tal6lkozok mellett az 1997.
janufrban a Magyar Ncjk Szovets6ge 6Ital Zalaegerszegen szewezett orsz6gos tr6ning, amelyen az
egyesiilet vezet6s6ge 6s tagjai koziil is tobben r6szt
vehettek. Az irorszitgi Glasgow Aktiv Tanul6si
Kozpontj6nak tr6nerei ismertett6k meg a t6szt-lievciket a civil szervezetekben kovetendd szewezesi
m6dszerekkel. A munka folytat6sAt anyagilag is
tilmogatjik, amelynek eredm6nyek6nt a megy6ben
miikodS n6kluboknak 6s a Zalaegerszegi Ndk
T6rsas6g6nak a helyi szakemberek bevon6s6val k6t
tr6ninget szervezheffiink, igy a tanultakat azonnal a

V6rjuk egyesiiletiinkbe a c6ljainkkal egyet6rtc! ncik
jelentkez6s6t, akik rigy gondolj6k, hogy cink6ntes
munkAjukkal segitik a n5k es a csal6dok 6rdekeinek
k6pviseleftt, v|llaljhk a saj6tos ncji l6t6sm6d
6rv6nyesit6s6t, a t6rsadalmi folyamatok, a sz6:munkra

nem kedvezS v6ltoz6sok eset6n a v6lem6nyi.ik

elmond6sdt, a probl6m6k megold6s6ra a javaslatok
me gfo galm azis itt. Az els 6 j elentd s ebb 611 6s fo gl al6st a
nyugdij torv 6ny tew ezett m6 do sit6s 6val kapc s o I atb an
kdszitettiik el, eljuttattuk n6h6ny fontosnak tartott
|rdekegyeztet6 f6rumhoz, 6s tov6bbi t6m6k megvi-

tathsht

tervezzik Szeretn6nk, ha mind tobb n6i

kozoss6g csatlakozna a ,thrbesz6d a n6krcjl n6kkel"
pro gramunl<hoz, amelyekre vitapartnerk6nt e gye siiletiink szakert6 tagjar szivesen elmennek a helyi
kozciss6gekbe. Alapelviink ugyanis, hogy a lak6helyhez min6l kozelebb tal|ljik meg a n5k a sz6mukra
fontos kcizoss6get 6s programot, ez€rt t6mogatjuk a
v6rosi es kcizs6gi ndi t6rsas6gok szervezcjd6s6t. A
Zalar N6k Egyesiilete ncjk 6s csal6dok 6rdek6ben
vdgzett munkSj6nak sirly6t a tags|g sz5,ma 6s
felelcjsen v egzett tev6kenys6ge tudj a megteremteni,
tehAt minden ,,szimpatiz6ns" szitmLra van cselekv6si
t6r. Alapszab6lyunk szerint pertol6 tagjaink is lehetnek, azaz a f6rfiakat sem akarjuk kizdrm egyesi.ileti.inkb5l, s5t meggycjzdd6siink, hogy csak egyiitt
tudunk eredm6nyeket el6rni.Bizunk abban, hogy
tev6kenys6giinkkel mind tcibbeket sikeriil meggydznink arr6l, hogy a ndk v6lem6nye is fontos a

t6rsadalmi probl6m6k sokoldalu felttnhs6ban

6s

lekiizd6s6ben.

A Zalar Ncik Egyesiilet6r6l 6s a helyi ndi csoportokr6l r6szletes inform6ciot adunk az 6rdeklSdciknek
az alilbbr cimen 6s telefonsz6mon:

Zalai Ndk Egyesiilete, 8900 Zalaegerszeg,
Kisfaludy u. 7-11. Tel: 921314-580.
Nadrai L|szIonb Lippai M6ria
Zalai N6k Egyesiilete elnoke

gyakorl atb an kamato ztattuk.
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A Zalai Falvak6rt Egyesiilet egy kor6bban
megkezdett programjit folytatva ujra inditotta
Teriiletfejleszt6si Miihely elnevez6ssel a kist6rs6gi
t6rsul6sok f6rumsorozat6t- terveik szerint havonta.
A programsorozat c6lj a:
Alkalmat teremtsen a zalai kist6rs6gi t6rsul6sok
dont6shoz6i 6s t6rs6gmenedzserer er r 6sz6re szakmai
tap asztalatc s er6re, i smeretitad6sra, ismer etszerzlsr e,
kapc solatteremt6sre 6s egyiittmiikcid6sre.
Nemzetkozi, hazai 6s helyi tapasztalatok - eredm6nyek 6s gondok - 6ttekint6s6vel segits6get kiv6n
nyirjtani saj6t helyzeti.ink reSlis felm6r6s6ben, feladataink me ghat6ro zds itb an, val amint I ehet6 s 6 geink
feltdrilsilban.
A ZFE Teriil etfej I e s zt6s i Miihely pro gramj a arc a v 6llalkozik, hogy a zalai kist6rs6gi t6rsul6sok kcizotti
tap asztalatc s er6k rends zer6t ki al akits a, I ehet6 s 6get
nyirjtson egym6s munk6j 5nak megismer6s6re segitse

a teriiletfejleszt6si torv6nyb6l ad6d6 kist6rs6gi
feladatok megval6sithsht, szakmai 6s m6dszertani
segits6get nyrijtson a kist6rs6gi t6rsul6sok dcint6shoz6inak, a dcint6sek v6grehajt6inak, a menedzsmentnek, inform6ci6t nyrijtson, ismereteket szolgtltasson.

A programsorozat r1sztvevSi els6 alkalommal

a

ZaIa Me gye i Teriil etfej le szt6 s i Tan6c s munk6j 6val

ismerkedtek. Vend6g

volt Yarga L|szlo

a

Tertiletfej leszt6si Tan6cs elnoke.

Az 6prilisi program hdzigazd6ja a Muramenti
Nemzetis6gi Teriiletfejleszt6si T6rsul6s volt. A
Szepetneken tartott tal|lkozo t6m6ja volt:

A helyi kist6rs6gi fejleszt6si program kidolgoz6s6nak els6 finisa: a hely zetfelt6r6s.

A helyzetfeltdrils nem m6s, mint a jelen
kori.ilm6nyek vizsg6lata, amikor eldontjiik hova
akarunk eljutni a jovSben 6s m6rlegeljiik a c6ljaink
el6r6se 6rdek6ben tehet6 lepeseket, opci6kat. A
helyzetfeltitr6s c 6lj a, hogy vil6gos an l6s suk t6rs6gtink
helyzetlt 6s ennek ismeret6ben fOllelhessiik azokat a
kock6zati kitor6si pontokat, amelyekkel a teri.ilet
szembesiil.

Hogyan val6sult meg a Muramenti Nemzetis6gi
Tdrsul6s kist6rs6gi programj6nak helyzetfeltfir6 szakasza?

Milyen tapasztalatok gytiltek

cissze ebben a t6m6ban

m6s kist6rs6gekben?

Mik6nt l6tj6k e fdzis el6nyeit, hitrinyait a tfrsul6sok dcint6shoz6i 6s a t6rs6gmenedzserek?
Hogyan 6rt6keli a helyzetfelt6r6s sziiks 6 gess6g6t,

milyen m6dszereket javasol a szakember?
Vend6g volt Szcir6nyin6 Dr.Kukorelli Ir6n kandid6tus, a MTA Region6lis Kutat6sok Nyugat-magy arorszhgi Tudom6nyos Int6zete f6munkat6rsa.
A m6jus' 15-re tervezett tal6lkoz6t a KeszthelyH6vrz Kist6rsegi Tarsul6s fogadta. Ez alkalommal a
t6rsul6sok strat6giai tervezlslrSl volt sz6.
Megbesz6l6sre kertiltek m6s tem6k is, mint a
kist6rs6gi,,statisztikai korzet" szerinti k6pviselete,
feladata| dont6s i kompetenc i6k, munkam6 dszerek.
T6rsul6sok kciztitt kapcsolatok 6s inform6ci6s h6l6k.
A miihelyprogramot jriniusban Ttirj6n folytatj6k a
t6ma a projektek kidolgoz6sa az alilbbi teri.iletekbdl

v

6Il:

A tervez6s szi.iks6gess6g6nek elfogad6sa.
Vil6gos k6p alkot6sa a projekttervez6s 6s
fej leszt6s elemeir6l, filzisair ol.
Meg6rteni mit jelent: t6mogat6s elnyer6se,
c6lok tiszthzhsa, megold6sok keres6se,
javaslatt6tel, a projekt terv ellen6rz6se elfogaddsa, a projekt elindit6sa.

Kapaszkod6k megtal6l6sa

a strat6giai

menedzsment c6lj6bol.

A programokr6l folyamatosan hirt ad a Zalai
Falu 6s a Zalai Hirlap. A szervez6k minden
6rdekl6d6t szivesen l6hak 6s v6rnak.
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gindul e gy kezdeti int1zm6ny e s e d6 s, in te gr 6cr6
tertileti,megyei 6s orsz6gos szinten.Fontoss6 v6lik
teh|t az egyiittmiikod6s 6s a szovetkez6s. Kibontakozik a"mozgalom vagy intlzmlny" vita is.
Az eddigi falusi dominancia helyett egyre er6teljesebb a v6rosok civil szervezeti mezSjenek
M

1989-t51 megjelent egy viszonylagos pro-

fesszion6l6d6s.A belsd szervezeti 6let 6s a civil mez6
hier ar chiz|ltabb 6 v 6lt. Ki fej I 6 dott termino I 6 giai,elm6leti h6l6j a,megszaporodtak a teri.ilet kutat6-

, ai 6s publicisztikAi.A civil

szektor sajt6term6kekkel,kiadv6nyokkal j elen tkezett. A nagyobb

j

-

'

szemben a klasszikus alapitv6nyi c6lnak tekinteit
szoci6lis, karitativ j elleggel.
Az egyesiiletek mennyis6gi gyarapod6sa lef6kezSdott. A f6 trend 6ttevcidcitt a szakmai 6s a szakmai-6rdekk6pviseleti jellegre. Ugyanakkor nyilv6nval6v6 v6lt. hogy az egyestiletek egy nagy r6sz6nek
tev6kenys6ge megrekedt. fejl6d6se elakadt, fdleg a

kistelepiil6seken. Az egyesiileti mozgalom
vlglrvenyesen 6s trilsrilyosan vSrosi jelens6gg6
v6lt.
7. Napjainkban erdteljes szf6r6n

beltili polariz6lod6s

szewezetek m6r fti6ll6sir munkat6rsakat is kezdenek
alkalmazni.

a lehetds6gekben. a vagyonbirtokl6sban. A
ptlyhzati rendszerek besziiktiltek. Addigi

1990-ben rij lendiiletet kap a mozgalom. A t6t:
elciltj eik poziciokat nyerhetnek az <inkorm 6ny zati

miikod6stik nem hozott es6lykiegyenlit6st, nivell6l6st, ink6bb foler6sitetLlk a megl6v6 ktilonbs6geket. Helyben szinte csak az onkormdnyzat

v6laszt6sokon,

-

Zal|ban az alapitv6nyok k6sve, csak 1990
tavaszht6l kezdtek alakulni)1987-t6l volt 16
lehet6s6g). A falvak pedig m6g egy 6v k6s6ssel
l6ptek erre az itra. Az alapitvhnyok kcizcitt
hamaro s an kialakult az oktatdsi-kultur6lis tirlsrilv.

e

ki6piil6se.(A v6rosok j avdra az artny v6glegesen csak
1990/91 forduloj6n tol6dik el.)A v6ros szervez6d6,s
egy igen erdteljes szakosodotts6got,valamint egy
6rtelmis6gi c6l 6s 6rt6krendszerthozott be a k6pbe.

1997.3. szitm

Az egyesiiletek c6lja kett6s:
- tan6csi szisztlma lebont6sa,
- megmutatkozils a m6r Ietez6 p6rtok omnipotens,
kizhr olagossSgi torekv6s eib en szemb en (a pro -

topdrt jelleg pedig lebomtik).

Zal|ban mintegy 40 egyesiilet 6llitott jelolteket.
Ahol inditottak szem6lyeket, ott - megyei fitlagbankepvisel6testtiletek 50%-6t 6k adt6k. Ez az arhny a
volt t6rskozs6gekben sokkal magasabb volt, mint a
sz6khelykcizs6gekben. Ugy tfint, a civil szervezetek a
. ,,elyi dont6sekben jelentSs befoly6sra tettek szert. De
-a politikai-t6rsadalm i vSltozilsok az egyesiileti elitet
kiszippantottilk. Az kivette 6rt6krendj6t, mozgat6erej6t, rij 6rdek- 6s 6rt6kkcirokbe kertilt. Az egyesiiletek ellens6gk6piiket is elvesztett6k, hiszen a tan6c sok helyett cinkorm6ny zatok al akultak demokratikus
helyi hatalomk6nt. Azokon a telepiil6seken, ahol az
egyesiiletek tov6bbra is helyi hatalmi t6nyezSk6nt
kiv6ntak megjelenni, hamarosan rivalizhct6ba,
cisszetitkcizesbe kertiltek az onkorm6nyzatokkal., akik
egyfajta n6pfront-szerepben kiv6nt6k csak az
egyesiileteket (,,szervezd meg a t6rsadalmi munk6t,
de a dcint6sbe ne sz6lj bele").
6.199I-re az egyesiiletek belscj politikai toltete
le6piilt, 5m egy r6sziik direkt politikai 6rdekek
j6t6kter6v6 v6lt. Az egyesiileti 6s p6rtszf6ra 6s p6rtszflra szemben6ll6sa enyhi.ilt. Egyrlszt az5rt, mert
a vSlasztitsok ut6n a helyi p6rtcsoportok zome
egysze-rffen megsziint llteznl M6sr6szt az6rt, mert
a phrtok taktik6t vitltoztattak: m6rt 6rdekeik
b 6zis 6ul kiv 6nt6k me gnyern i az e gy esi.i I eteket.
Ezzel tobbf6le form6ban egyfajta ,,idegen6rdelcris6g" jelenik meg a civil mez6ben.

j

6indulat6ra hagyatko zhatnak a civil szew ezetek.

A helyi 6s megyei alapitv|nyok

kicsiny.

t6k6jtiket Sltalitban pihentetik. A vagyonukr6l alig
vannak adatok. 5 %o-uk kez6ben van az alapito
tdk6k 75 o/o-a.
Osszess6g6ben teh6t rendkivtil polariz6ht6 v6lt a
civil t6rsadalom, helyi szinten 6s orsz6gosan is. A
f6v6rosban a civil lehet6s6gek, plnzforrfrsok, vagyonok hatalmas tulsrillyal koncentr6l6dnak. Jelenleg
6talakul6ban van a civil mez5. A szervezetek zome
a megmarad6s6rt, a tril6l6s6rt kiizd. Nagyon sok
kihullik, s 6ppen ott, ahol a legnagyobb szi.iks6g
lenne r6juk. Szfn koriili zalai kisfaluban semmif6le
civil szervezet sincs, tov6bbi nagy r1snJkben csak
tizolto egyesi.ilet.
Azalai egyesi.ileti, alapiwdnyi mez6 (s nemlehetaz
orszhg m6s r6szein se
kisebb a re gisztr 6ltn5l, te
rtosul. Ami m6s esetben

lenne 6rt6kelhet6, az igaz|b6l a standard belscj
szerkezet hi6nya miatti 6lland6 villtozlkonys6g, labilit6s. Szeg6ny 6s alacsony hatdsfokri az alapitvhnyi
mez5, ki

s zo I g Slta tott az i de g en6rdekii s 6 gnek.
Rem6nyt kelt6 viszont a szf6ra,,kem6ny magjdnak,,
sp e c ializ6l6 d 6s a, intlzmlny es e d6 s e, te v6keny s 6 g e ik
hagyom6nnyd gyokerez6se. M6g akkor is, ha nagyon
kicsike ez amag.
Teh6t a civil szektor m6g nem fol- 6s ki6piilt rendszer. Roppant sebezhet6 . Az nj kihiv6sokat alig tudja
kezelni. Megfelel6 fejl6d6s6hez ved6emy6, rij technik6k, t6mogat6 fo5m6k szi.iks6geltetnek. Tobbek
kozott ez is a k6sziil6 nonprofit szabillyozds t6tje.

Jaeasics B6la
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INTERNET-MESTEREK
A rcividen csak MCP-k6nt ismert Microsoft szeretn6k bizonyitani.
Az Internet Rendszerek
Certified Pro fe ion al v tzs ga- es minS it6s i rendszer
ss

s

keret6ben a Microsoft a szakembereknek 1992 ota
lehet6s6get nyrijt arra, hogy megfelel6 tud6sszint
el6r6se ut6n oklev elet szerezzenek.

(Microsoft Certified Systems Engineer) oklev6l j6r a
h6l6zatos szakembereknek, FejlesztSm6rnok
(Microsoft Certified Solution Developer) oklevelet
kapnak a fejlesztdk, illetve Term6kspecialista
(Microsoft Certified Produckt Specialist) oklevelet
azok, akik egy adott Microsoft szoftver ismeret6t

Term6kspecialista oklev6l
nem egy negyedik dokumentumtipus, hanem egyfajta, tov6bbi szakosod6si lehetcfs6g a term6kspecialista

szrnt alapkcivetelm6nyeit teljesitcik szhmitra. Aki teh6t megszrendszerek terInternet renoszereK
erzi az lnternet
efzr
m6kspecialist6ja cimet, az egyAttal okleveles Microsoft term6kspecialista (MCPS) is.
;A vizsg6kat a Prometric Testing
rlCenter nevi intezm6nyben lehq_
letenni. A magyar vizsgakozpontok a kcivetkez6k:
',;;i'.
'\!
:"*
Egyetem
Miiszaki L6:
lvrUOZ4Lr
DUU4PVDLI
', .'tBudapesti
"'vr""',' M6rnoktov6bbk6 ozo Intezet
Jelentkez6s a 061 I-463-2959 telefonsz6mon Balogh
Editn6l. Sz6malk Oktatokozpont vizs gakozpontj a
Jelentkez6s a 06/1 -203-0304/3050 telefonsz6mon
Kele K6rolyn6l, telefax:06 ll-203-031 8. Walton
System House
Jelentkez6s a 06 I I -27

0

-4404 telefonsz6mon.

ETIROPAI UTLEVEL AZ INTOLERANCIA ELT/EN
Antirasszista ritlev6l
A Martin Luther King Egyesi.ilet
j6volt6b6l m6r Magyarorsz6gon is
hozzit lehet jutni a francta kezdem6nyez6sre sztiletett Eur6pai Utlev6l

az Intolerancia Ellen nevezet'I

Az tttlevel term6szetes
nem hivatalos 6llami irat, ink6bb
okmAnyhoz .

jelk6pes gesztus, amely a hal6rok es
kirekeszt6s n6lkiili Eur6p6t hirdeti. A

kiadv6nyban emberi jogi egYez-

m6nyekbdl olvashatunk id6zeteket, s
az 'Ai'Jrev6l praktikus tan6csokkal is
szolg|l p6ldSul arra az esetre, ha
valaki rasszista cselekedetnek esik
f.Jdozatul. A Martin Luther King
Egyesi.ilet iryy tartja: ,,Konnyii azt
mondani, hogy nincsenek elcjit6leteim, vagy art, hogy nem vagYok
rasszista, vagy hogy nem 6n hivtam
ide ezeket a menektilteket, de sokkal
nehezebb azt mondani, b6r 6n nem
tehetek arr6l, ami a mriltban tort6nt,
de felel6sseget akarok vd,llalni azert,
hogy a jciv6ben semmi ilYesmi ne
tort6njen.".

Vilassza legszebb hivatfst!

A bizalom6pit6s alapj ai

A public relations, a ,,pi6r"

-

avagy magyar nev6n, nem eg6szen
pontosan adva vissza a sz6 eredeti

jelent6sdt: kozons6gkapcsolat 6ltal6noss 6gban el6gg6 ismert
fogalom ma m6r haz|nkban Tudj6k, mit jelent, mire val6 6s menynyire fontos a megl6te. Term6szetesen b6ven van m6g mit ellesni
azokt6l, akik m6r r6gebb 6ta tudj6k
a PR je1ent6s6g6t. Ebben minden
bizonnyal nagy segitsegre van az a
lap, amely PR Herald, az eIs6 magyar public relations folyoirat cimmel jelenik meg Magyarorszhgon.

A 72 oldalam havilap szines

6s

mindenek el6tt tanuls6gos, val6ban
j6l hasznosithat6 olvasnival6t kin6l

nem csup6n a szakmabelieknek,
hanem a laikusoknak is. (Inform6ci6: PR Herald, lI44 Budapest,
Ond vez6r utja 1-3., telefon: (1)
220-5121, fax: (1) 164-7029.)

Az S.O.S. -Gyermekfalvak

-^

csal6di otthon v6dettseg6t nyujtj6k-

azoknak a gyerekeknek, akik
cinhib6jukon kiviil nem nevelked-

hetnek v6r szerinti csal6djukban. A

legfontosabbat,

a

szeretetel,

tor6d6st igy csak az S.O.S. -anyftl<t6l kaphatjSk meg.
Le gyen anyja gyermeke inknek !
Olyan 30-40 6v kozdtti, egyediil
6llo n6ket keresi.ink, akik szivesen
v6llalj6k ezt az elkotelezetts6get 6s
eg6sz embert kiv6no feladatot. Mi
nem csak 6116st, de 61etre sz616
hivat6st, de 6letre sz6l6 hivat6st is
kindlunk Onnek.
S.O.S.-Gyermekfalu
Magyarorszdgi Egyestilete

Cs6kay L|szlo

pedag6giai
f6munkat6rs 1525 Budapest, Pf.
29. T.: 326-9412, 325-9316, 32594t9.
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ECOVAST

lrry rtutok

EGBSZSEGUGYI

nszxozrAnnoc.lrAs
'--,A,,MEDICOR a magyar eg6szs6giigy6rt" Alapitvr[ny ptiyLzaLot hirdet a hazai eg6szs6giigyi
ell6t6sban kozremiikodS tntezm6nyek r6szere. Az
alapitvdny c6lja: a hazai eg6szs6gtigyi ell6t6s fejleszt6se, az egdszslgiigyi intezmlnyek miiszerezettslgi szintj6nek javit6sa korszerii, a MEDICOR-

csoporthoz tartoz6 t6rsasigok 6ltal gySrtott
- k6sztil6kek

b e szerz6s

6hez v al6 anyagi t6mo gat6s s al.

Az rlapitviny mfiktid6si rendjez az alapitvhny
_ p|lyflzati rendszerben miikodik. Evente egy alkalommal ir ki p6ly inatot me ghat6rozott term6kekre.
1997. 6vben az ali.Dbi term6kekre lehet phlyhzatot benyrijtani: EMERIX 50 HF rcintgengener6tor;
MEDIGIT/MEDIGARCH digit6lis k6pt6ro16 6s
archiv6l6 rendszer; 16 csatorn6s magyar EEG';6szi.il6kek digit6lis papirmentesit6 6s archiv6l6
ukre
96 s zitS k6 szl ete; mit6 as ztalok; rnrenziv inkub 6torok.

Az alapitvitny a pdlyilzatban elnyert termekek

6fa

lkiil i b e s zerz6 s i ir itnak 5 0 s zLzal 6kftt t1r itr me g.
ApSlyhzatok beadisi hatirideje z l99l .jrilius 31
A p illy 6nato k elbir 616 s a : a b e 6rk ezett p 6ly |zatokat a
benyrijt6si hathrid6t kovet6 60 napon beliil a kurat6rium bir6lja el. A kurat6rium dont6s6r6l minden
piiy6z6 ir6sbeli 6rtesit6st kap.
A pLlyinatra vonatkoz6 rlszletes inform6ci6kat a
Tdjdkoztat6 a ,,MEDICOR a magyar eg,!szs,!giigydrt" Alap[tvany ]997. evi pdlydzati felteteleirtil cimii kiadv6ny tartalm azza. B eszer ezhet6 z,,M ED ICOR a magyar eg6szs6giigy6rt" Alapitv6ny; 1135
Budapest, Tahi irt 53-59., telefon: (I) 252-3520 vagy:
n

Tizenklt 6ve hozt6,k l6tre a Falvak 6s Kisv6rosok
Europai Tandcsffi (European Council For The Village
And Small Town), amely alapit6leveleben megfogalmazta a falusi kozoss6gek munk6j6nak segit6s6t, a
vid6k t6rsadalmi, gazdas|gi, term6szeti, lpiteszeti,
kultur6lis 6rt6keinek fej leszt6s6t . Az Eur ophban kiterjedt h|lozattal rendelkez6 szervezet az elkovetkez6
peri6dusra magyar elnokot vLlasztott dr. RomSn
Andr6s szem6ly6ben.
Az ECOVAST kiilonb oz5 szakmai brzottshgokat
miikodtet, amelyek mez6- 6s erdSgazdasdggal, a
falusi epit€szettel6s a vid6ki turizmussal foglalkoznak. Fontosabb esem6nyeir6l, rendezv€nyeir6l a
h6rom nyelven (angol, n6met, francia) negyed6vente
me gj el en6 hirl eveltik t|j 6koztaI.
Cim: Falvak 6s Kisv6rosok Eur6pai Tandcsa
1250 Budapest Pf.: 6.
Telefon/fax> 175-0763
A piiy hzat kiir6j a SOROS Alapitvr[ny
A pflyhzat c6lja: Civil szervezetek t6mogatfsa
(amelyek gyermekko zponti programokat val6sitanak
meg).

Bead{si hatriridd: 1997. december 31-ig
folyamatosan.
Cim: SOROS Alapitv|ny, 1525 Budapest, Pf. 34.
Tel.: 06-1-315-0303, fax: 06-1-315-0201
pi.try inat

kiir6j a SOROS Alapitvrlny
A piiyinat c6lja: kisgyermekkori fejleszt6s tdmo-

A

gatilsa
Beadr{si hatririd6: 1997. jirlius 31.
Cim: SOROS Alapitv6ny, 1525 Budapest, Pf. 34.
Tel.: 05-1-315-0303. fax: 06-1-315-0201

6

.

MEDICOR Kereskedelmi Rt Szolg6ltat6si
Igazgar6sbga; 1135 Budapest, Tahi u. 53-59., telefon:
(l) 252-8758, fax: (l) 252-1567 .
,,MED IC OR a magyar eg6 szs 6 gii gy 6rt" Alapitv6ny
Kurat6riuma

Osszefogva - gyermekeink6rt, a jiiv66rt
Az orszitgos rendezv6nyre 1997. augusztus 30-6n,

az

6budai Haj6gynri-szigeten,

di6kfes ztivftl

keret6ben keriil sor.

izelitf a programokb6l:

,,Csere-ber e", ,,Eg1sz-s6g"

6s ,,Kreativ" s6tor, kedvezm6nyes tanszervilshr, szinpadi miisorok stb. Elsdsorban 6ltal5nos iskol6sok,
azok csoportjainak jelentkez6s6t v6rjuk. Bemutatkozitsi lehet6s6get kinSlunk j6t6kmestereknek,
n6pmiiv6 szeti c s oportoknak, gyerekmiis oroknak,
ifiris6gi zenekaroknak is. BS,rmilyen j6 otletnek
szivesen helyt adunk.
Jelentkez6si hat6rid6z 1997 .jirnius 25.
Postacfm : Kincs esv6r Holisztikus Onse gitii Kozpont,
K6zdi Katalin kapc solats zerv ez5 ; 1 0 3 9 Budapest,
Lehel u. 14.
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A keszthelyi gimnilzium 225 6ve piiy 6zati felhivf s ok kiiz6piskolai

tanukik r6sz6re
I. A keszthelyi Vajda J6nos Gimn6zium 6s a keszthelyi Premontrei Ore gdi6kok Egyesiilete p6ly iuatot hirdet a 225 6ves Keszthelyi Gimn6zium
tort6net6nek 6s a vele kapcsolatos dokumentumok, thrgyi eml6kek cisszegffi t6s6re, irodalmi
feldolgoz6sLra. Apirlyfzat c6lja: a225 €ves gimnhzium volt es jelenlegi tan6rainak, tanul6inak
visszaeml6kez6seit meg6rrzni s megorokiteni az

ut6kor sz6mira. A pfllyhzat formfja lehet:
helytort6neti feldolgoz6s, egykori 6lm6nyek
ihlette vers, pr6zai visszaemllkezls, fot6dokument6ci6 szoveggel.
A prilyamffvek terjedelme: max. 10 g6pelt oldal.
Bekiild6si hatirid6: 1997. jirnius 20.
IL A keszthelyi Vajda J6nos Gimn5zium 6s a Vajda
J6nos Oregdi6kok Egyesiilete piiy|zatot hirdet
fenn6ll6s6n ak 225 . valamint n6vad6 i a hal6l6nak
1 00. 6vfordul6j a alkalm6b6l.
P6lyi.zati cimek:
- 1. Vajda Jinos, a magyar irodalom utols6 romantikus 6s elsS modern koltc5je.
2. "A Montblanc-ember".
3. Az Alfred reg6nye, mint a s6rtett koltcj onarck6pe. A pAlyamunkhk miifaja essz6 vagy tanulmilny is lehet, de mindk6t esetben sziiks6ges
mell6kelni a felhasznhlt irodalom jegy zdkft.
Maximrilis terjedelem: 10 g6pelt oldal.
Bekiild6si hatdrid6: 1997. jrinius 20.
III. A keszthelyi Vajda J6nos Gimn6zium k6pz6miiv6szeti p6ly Lzatot hirdet fenn6ll6s5n ak 225 .
evfordul6ja alkalm6b6L PSlytnni lehet Vajda
J6nos szem6ly6hez 6s kolt6szetlhez, valamrnt az
iskol6ban tanult neves szem6lyis6gek munk6sshgilhoz kapcs ol6d6 fe stm6nnyel, grafik6val 6s
plakettel.
Beadhat6 mfivek legnagyobb m6retei: grafika
30x40 cm, festmeny 50x70 cm, plakett 72 cm. A
miivekben k6rik feltiintetni az alkot6 nev6t,
6letkor6t, lakcim6t, a mii cim6t, m6ret6t, technik6j6t.
Beadfsi hatirid6: 1997. szeptember 30.

Mindh6rom p6ly fuat
di1

azisb an

16

s

I

egj

obb p 6lyamunk 6i szerz6i

z e stilnek :

I. dij 20.000,II. dij 15.000, ilI. dii 10.000 forint.
Postacim: Vajda J6nos Gimn6zium;
8360 Keszthely, Fci t6r 9.
Eredm6nyhirdet6s: 1997. november 14.
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Az lpari, Kereskedelmi 6s Idegenforgalmi Miniszt6rium pfily ilnatot hirdet
a Kereskedelemfej leszt6si P i,Iry 6zati
Rendszer keret6ben elnyerhetf tdmogatrisok ig6nybev6tel6re
A, pdiyizat c6lja: A p|lyhzat c6lja, hogy a
s tbmo gat6s 6val me gko nny it s e
a v|llalkoz6sok piaci megjelen6s6t, elSsegitse azok
nemzetk6zi elfo gadtat6s 6t, j avits a 5ruik, szolg6ltat6saik, valamint az anyagi 6rt6ket k6pvisel6 jogok 6s

keres kede I emfej le szt6

szellemi term6kek versenyk6pess6g6t.
E c6lok 6rdek6ben t{mogatds ig6nyelhet6:
1. Kiilfoldi ki6llit6son val6. r1szv|tel egyes kolts6geihez.
2. Term6kismertet6, miiszaki leir6s, referenciafiln\r
hirdet6sek egyes kolts6geihez.
3. Kiilfolddn miikodtetett v6llalati k6pviselet, vagy
ki6llit6, illetve bemutat6terem b6rleti dijilhoz.
4. EU konform min6s6gbiztositAsi rendszerek kidolgozhsa, b evezet6 s e, 6 s tanirsittat6s a kolts 6 gerhez.

timogatis:
Pillyilzatot nyrijthatnak be belfoldi sz6khelyii jogi
szem6lyek, jogi szem6lyis6g n6lkiili gazdas|gi tirApiiyhzfik ktire

6s az elnyerhet6

sas5gok, valamint egy6ni v6llalkoz6k

A piiyLzat keret6ben vissza nem t6ritendd t6mogat6s nyrijthat6, a jogcimek szerint elsz6molgat6
kolts6gek osszeg6nek legfeljebb 50 %-6ig.

Pi.Iyfzatr felt6telek
A pLlytnaton val6 ftszv6tel r6szletes felt6teleip
t6mogat6s ig6nyl6s6nek m6dj 6t, a thmogat5s
m6rt6k6t, az elbirdlils szempontjait 6,s az egy6b tudnival6kat a Kereskedelemfejleszt6si P6lyhzat
e 1k6 s zi t6 s 6 hez s zerke s ztett 6 tmutat6 tartalmazza,
mely a Magyar Befektet6si 6s Kereskedelemfej le szt6s i Rt. iigyf6l szolg5.lati Iro d6j 6b an ( I 0 5 1
Budapest, Doroffya u. 4. Tel.: 266-7134, 118-0051)
6s Region6lis K6pviseletein6l t6rit6smentesen
szerezhetlbe.

A pily flzztok b enyrftj tis 6n ak helye 6 s hatf ridej e :
Apillyfaatokat folyamatosan lehet az IKIM kozponti cim6re benyrijtani lev6lben (1880 Budapest V.
kertilet, Honved u. 13- I 5.)
Eljrlrnsi dij
ApillySzat benyrijt6sakor elj6r6si dijat kell frzetni,
melynek m6rt6ke az rglnyelt t6mogat6s <isszeg6nek
$,5%o-a, de legal6bb 5.000,-Ft.
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A Megyei Mffvel6d6si

l9gel

6s

Ifjrisr[gi Kiizpont

-ig rendezi azBgervhri
6lyban a

MEGYEI HONISMERETI TANONT
fels6tagozato s gyerekek r eszer e.

A programban szerepel: tiirt6nelmi ismeretek
honismereti gyiijt6munka

-./

-

A Megyei Miivelcjd6si 6s Ifiris6gi Kozpont olyan
programsorozatot inditott melynek c6lja, hogy megismertesse a fiatalokat az Europai Uni6val, tov6bb6
azokkal az elSnyokkel es h6tr6nyokkal, melyek
Magyarors zdg esetle ge s c s atl ako zhs fh ol fakadnak
majd.

A program koordinStora Nadrai Lf szl6n6

felfedez6se" c. ki6llit6s.
A ki6llit6s anyagSt szeptembertcjl minden olyan
zalai iskola, miivel6d6si int6zm6ny rendelkez6s6re
bocs6tj6k, ahol 6rdeklSd6s mutatkozik a t6ma ir6nt.
T 6j6koztatr{st ad : Nadrai Lhszl6n6: tel: 92 I 3 1 4-5 8 0.

1997.jflius 27 - augusztus 2 . Ormfndpuszta
(Zalakomhrhoztartozik)
MEGYEI TERMESZETVEDELMI
ERDEI TANON
6ltalinos iskol6k l-3. oszt|lyos tanul6i 6s

ATS ER*6
SZLABAE}TI} KOZPONT
Valamennyi el6adrls 20.30 6rakor kezd6dik!

e

A t6bort Benedek Mikl6s vezeti gyakorlott ov6ncik
; tanit6n6k segits6g6vel.
--A term6szetv6delmi tAborhoz kapcsol6d6an
tanit6ndk 6s 6v6n6k reszere gyakorlati bemutat6t
szerveznek a rcndez5k, melyet szakmai elm6leti
tudnival 6kk al e glszitenek ki.
Id6pont: 1997jrilius 30. 8.30-17.00 ord'ig.
Jelentkez6s 6s r6szletes trij6koztat6 k6rhet6:
Megyei Miivel6d6si 6s Ifiris6gi Kcizpont
Zalae gerszeg, Kisfaludy u. 7- 1 L T el:92 I 3 1 4- 5 8 0
Szab6n6 Robb Aranka szewez6.

Junius 26. Plautus: A hetvenked6 katona (6vadnyit6 elciad6s)
27. Plautus: A hetvenked6 katona
28. Plautus: A hetvenkedd katona
29. Esdnap
30. Plautus: A hetvenked6 katona

Jflius

01. Plautus: A hefvenkedd katona
02. Plautus: A hefvenked6 katona

03. Escinap
2I . Szigligeti: Liliomfi
22. Szigligeti : Liliomfi
23.Es6nap
28. Tam6si: Sziintelen kirilysrig
29 . T amhsi: Sztintelen kirrilysri g
30. Escinap

Az Olajipari Mrizeum ki6llft6term6ben
1997. augusztus 3l-ig
ZAL AEL6 NEPVTTiVBSZPTB
c. ki6llit6s tekinthet6 mes.

A ki6llit6s h6tfd kiv6tel6vel naponta 10.00-18.00
6r6ig tekinthet6 meg.

a

miivelcjdesi kozpont kozons6 gszolglJati oszt6-

A programsorozat egyik eleme az ,,ELrropa

dij: 7.800 Ft

nagycsoporto s 6vod6sok r 6sz6r

FIATALOK EUROPAPNT

lyvezet6je.

nepi hangs zer ek me gismer6se
hagyom6ny6pol6s
tcjrt6nelmi j ittsz6hin
kir6ndul6sok
term6szeti 6rt6kek v6delme.

R6szv6teli

1997.3. szhm

ugusztus 01. A Zalai Trincegytittes cin6ll6 estje
02. AZalai Trincegyiittes on6l16 estje
03. Escinap
A miis o rv r{ltoztatils jo ght fenntartj

uk!

1997.3. szfm
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A ZAL AT NNPTCTSKOLAI EGYE SULET
BS A ZA.T,A MEGYEI
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IKAI KIPZESIIOT
SZERVEZI:

Altal,lnos iskolai tanfrok 16sz6re:
1997. jinius 23-t6l kezdo (50 6ra), 6s halad6
(50 6ra) sz6mit6stechnikai tanfolyamot indit

Di{kok r6sz6re

(61t. isk. 5-8. oszt.)
Vak6ci6 a szitmit6g6pek vil6g6ban
sziinidei pro gramot s zerveziink k6t turnusb an.
Id6pontok: 1997 . 1nn. 23.-jii. 4. 6s
1997. irilius 7-18.

F.no

""1

t,'i-&4.

Tovfbbri
-Novell Netware 3.1x felhaszn|loi 6s rendszergazda
- EXCELL -t6bl6zatkezel5 i tanfolyamok
-

Alapfokri szhmithstechnikai tanfolyam
(506ra): 7.000Ft

-

Kezdci-halado sz|mit|stechnikai tan-

A jelentkezS mag6n vagy jogi szem6ly (szer-vezet,i.
intezmeny), illetve falukozo s s 6 g, tiirsul 6s me gtrj

folyam(506ra) : 8.500Ft
inditunk a letszlm betelt6vel azonnal.

Jelentkezni 6s 6rdekl6dni lehet:
A Zalai N6pf6iskolai Egyestilet
Acs Sarolta - szervezd
Zalaegerszeg, Kosztol6nyi u. 10.
Tel.:921324-117

Jogi szem6ly eset6n az egyesiileti 6llando k6pviselci
neve, cime: ................

Kelt:

al6iris

tagdij:

maghnszemlly eset6n

300 Ft/6v

jogi szem6ly eset6n

1.200 Ft/6v

KAPOCS
A Zalai N6pf6iskolai Egyesrilet lapja
Kiadj a : a Zalai N6pfciiskolai Egyesrilet
Szerkeszt6: Acs Sarolta
Szerkeszt6s69

cime:

8900 Zalaegerszeg

Kosztol6nyi rit 10.
Tel./fax: (92) 324-It7 , telj (92) 3lt-010t321
Sz6mit6g6pes munka: K6lm6n Attila
Nyomdai munk6k: Szentmih6lyi Nyomda
Zalaegerszeg

ISSN: 1417-2283
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