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Itt van az 6sz, itt van rijra,
S sz6p, mint mindig, 6nnekem.
Tudja isten, hogy mi okbol
Szeretem? de szeretem.

Kiiilok

:
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vAN AZ 6sz

Es val6ban 6sszel a

rrr

fold

Csak elalszik, nem hal meg;
SzemdbSl is l6tszik, hogy csak
Almo. 6, de nem beteg.

a dombtet6re,
Innen n6zek szerteszlt,
S hallgatom a f6k lehu116
Level6nek l6gy nesz6t.

Levetette sz6p ruh6it,
Csendesen levetkezett;
Maj d felcilt ozk, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Mosolyogvan6z a foldre
A szelid nap sugara,
Mint elalv6 gyermek6re
N6z a szerelS artya.

Aludj6l hifi, szep term6szet,
Csak aludj6l reggelig,
S 6lmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

----'

zr.TnK

vAN UJRA
En ujjam hegy6vel halkan
Lantomat megpenditem,
Altat6dalod gy anfnt zeng
M6la csendes 6nekein. -

Kedvesem, te

iilj

le mell6m,

Ulj itt addig sz6tlanul,
Mig dalom, mint t6 folott

a

Suttog6 sz6l, elvonul.
Ha megcs6kolsz, ajkaimra
Ajkadat sz6p lassan tedd,
Fol ne keltsi.ik fim6b6l a
Szenders6 term6szetet.

Szeptember
Szent Mihdlv Hava

TARTALOM

Oszebirt6t

E Kalendririum

(szeptember,

L. Egyed:

'okt6ber)

J

Az Eur6pai Uni6

intlzmlnyei

E ,,A szobroknak

is megvan a

id6jAr6s6bol az egesz Sszre kcjvetkeztetnek.

maguk sorsa.l'
5.

E BemutatkozikaZalai
Falvak6rt Egyestilet

tr Sziireti

n6pszokSsok

E Ahaza 6l5vll6ga

L6rinc: A lassan bekoszontS Sszre utal, hogy ez a
szabadban fiirdes utols6 napJa. A,,l5rinces" dinynye, korte m6r nem igazfin izes. Ezen a napon
fordul az rdSjfr|s: ha sz6p id6 van, hosszfi lesz
az 5sz. L6rinc napjautfin a f6s nov6nyek meg6llnak fejl6d6siikben, 6s a kigy6 odv6ba bujik.

8. Kisasszony:

E Felhiv6sok
fJPillySzatok

AZalai KAPOCS aH.6l6zat

Ezen a napon l6pnek szolgdlatba a juh6szok,
kond6sok 6s a sz6lSp6sztorok. A szSl6hegyen
zhr6nap, ett6l kezdve tilos szek6rrel, abroncsos
eddnnyel a szSl1ben j6rni. MegkezdSdik a
sz5l56rz6se. A diszn6t hizoba fogj6k. Egyed-nap

a

6si pogdny 5szkezd,5 nap. ,,Fecskehajto
Kisasszony"-nak is nevezik: e napt6l kezdve
indulnak ritnak a fecsk6k 6s a v6ndormadarak. Sok helyen di6ver6s napja.

Demokrdci:i6rt Program tfmogat:lsr{val k6sziilt.

'foIa^xtPocs
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Okt6ber

a

borterm6s. Vet6sre viszont M6t6 hete nem

Mindszent hava

kedvezo,,,pelyvah6t"-nek nevezik' B6r
csillag6szatllag ezen a napon van az 6szi
nap6jegyenl6s69, jelent6sebb iinnep nem
kapcsol6dik hozz6. Ezut5rn kezd6dnek az

6szh6
2.Leodegitr, Petra: Az els6 lombhullato nap.

oszi pilsztoriinnepek, a gazdas|gi 6v v6g6t
j elentd sziireti mulats6gok.
29.

4. Ferenc: Ez a htt
vet6sre.

is kiv6loan alkalmas az 6szr

Mihnf: Oszi 6vnegyedkezd6 nap, Eur6pa-szerte

ismert p6sztoriinnep. Ezen a napon
hajtj6k be a legtobb Allatot a faluba,

15. Ter 6zz Szi.iretkezd6 napnak tartJak.

ekkor l6pnek szolgillatba az rt1 phsztorol<'
Megszakad a fti gycikere' megszfinik a
m6zel6s, a halak a viz fenekere h'6zodnak. Megkezd5dik azdszi vetes' Haezen
a napon m6g itt vannak a fecskek, fjdvig
nem lesz nagY hideg. A Mih6lY-naPi
6gdorg6s szeP Tszt, de kem6nY telet
ielent.

16. Gril:

A hal|szat befej ez5 napla; a tavakon.
foly6kon utols6 nagy kozos halfog6st tartanak. A makk 6r6s6t e napt6l szftmitj|k.

18.

Luk6cszK6rhhzak, fiirdcjk v6d6szentje. A
Mecsek-alj 6n a gesztenyesziiret naPj"<
akkor tartjhk

20. Vendel:

a

p6csv6radi le6nyv6s6rt'

F6leg a Dun6ntulon a p6sztorok v6d5szentje. Sok helyen a p6sztoriinnepet ezen
a napon tartJ6k.

21. Orsolya:

A kSposzta 6s a kerti vetem6nyek
b

23. J6nos:

etakaritAs 6nak naPj a.

A megrovidi.ilt nappalt jelzi, hogy sok
helyen ekkor gyfjtanak el6szor l6mp6t

a

szob6ban.

26. Diimiitiir: Vendel mellet az oszi pAsztoriinnepek
napja. Az Alfoldon 6s az orsz|g eszakkeleti r6sz6ben fcjk6nt a juh6szo.

\l

kor6ben kedvelt a ,,domototoz6s",
juh6szb6l.

)l

28. Simon, Jrid6s: Sokfel6 tllkezdS napnak tartJilk
31. Farkas: A faiiltet6ffe az egyik legkedvezdbb nap'

KIRANDULAS OPUSZTASZ
1997. okt6ber 16-6n

R6szvdteli

dij:

Di6kok 6s nl.ugdijasok r6szdre

:

4'000 Ft
3.800 Ft

A r6szvdteli dij tartalmazza: -Utazis
- Bel€p6j egyek kolts6ge
- Feszty - kdd<6p, muzeumok megtekintdse
- Egyszeri 6tkez€s.

Jelentkez6s es tdjlkoztatils az egyesiilet irod5j6bart.Tel. : 92/324-117

,92l3Il-0I01204.

a
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AZETJROPAIfITft T5TiTT",*'ENYEI
2,lEurSpai Bizottsrig

.

Az Europai Bizotts6gnak hirsz tagja van (az Egyesiilt
Kir6lys6g, Franciaorsz6g, N6met or sz6g, Olaszorszdg
6s Spanyolorszitg kett6, a tcibbi tagillam egy tagot
delegSlhat). A f6biztosok - akiket atagilllamok ot 6vre
deleg6lnak - kotelesek sajht orszhguk korm6ny6t6l teljesen fiiggetleniil cselekedni, 6s kiz5lolag az EU
rdekeit vehetik figyelembe. Noha a dont6seket
kozcjsen hozzftk, valamennyi bizotts|gi tag egy vagy
tobb me ghatir ozott t1mircrt fel elcj s.
Az Europai Bizotts6g feliigyel arra, hogy az EU-t
lltrehozo szerzSdlseket 6s az azon alapul6 dcjnt6seket
.etarts6k, a testiilet sziiks6g eset6n az Europai

Bir6s6ghoz fordulhat. A bizottsdg befoly6s6t
Ie

gink6bb a kizhr olago s kezdem 6ny eztsi j o g b izto sit-

fj

jogszab6lyt csak a bizotts69 bizonyos k6rd6sekben az Europai Parlament beleegyez1se is sztiks6ges. A tandcs elncikseg6t f6l6vente
j av aslattrr a do I go zhatnak ki.
Az Eur6pai Bizotts69 sz6khelye Briisszel. A m6s-m6s tag|llam lfitja el.

ja: az uni6ban

24 f6igazgat6 s 6gb6l 6ll, kori.ilbeli.il
huszezer embert foglalkoztat (egyotodiik fordit6 vagy
szerv ezet, amely

tolm6cs). A hrisz f5biztos hetente egyszer iil6sezik.

A Miniszterek Tan6csa egyhangrilag vagy mindsitett
tobbs6ggel dont. A min6sitett tobbs6ghez a szavazatok
legal6bb 7l sz6zal6k6t kell megszerezni (87 szavazat-

b6t 62).
A miniszterek talelkoz6it munkacsoportok, illetve a
AzEU fd dcint6shoz6 szerve, a Miniszterek Tan6csa tagorszitgok EU-nagykoveteinek testiilete (Coreper)
a tagorszitgok minisztereibSl 611 (a tal6lkoz6 t6m6j6t6l k6sziti e16. A tan6cs trtkdrshga koriilbeliil k6tezer fdt
fligg, melyik t6rca k6pvisel6i vesznek reszt rajta). Az foglalkoztat, sz6khelye Briisszel, de Luxemburgban is
Eur6p ai B izotts 69 6ltal kezdemlny ezett j o galkot6st tartanak iil6seket.
teh6t nemzeti politikusok hagyj 6k j6v6 - igaz,
folytatjuk
3./ Miniszterek Tandcsa

,,ASZ

IS MEGYANA

1.997. augusztus 20-6n m6sf6l 6v k6s6ssel avatt6k fel B6res
J6nos 1996. m6rcius 15-re k6szitett Zala Gyorgy dombormiiv6t. A neves eur6pai hirii szobr|szmiivesz 185S-ban a
Trianonig Zala megy6hez tartoz6 Als6lendv6n sziiletett.
Sziil6v6ros6ban, mivel Trianon ut6n Jugoszl6vr6hoz keriilt, s
jelenleg Szlov6ni6hoz tartozlk, csak most sikeriilt m6lto
eml6ket iilitani a sok csod6latos szobrot keszitS miiv6sznek.
Miivei kozcitt legismertebbek a Millenniumi eml6kmri, Gr6f
Andr6ssy Gyula lovasszobor, J6kai 6s De6k szobor, Ferencz
J6zsef 6s Erzs6bet kir6lyn6, M6ty6s kir6ly, Nagy Lajos kirtiy
szobra, valamint az Aradi v6rtanrik eml6kmiive, amit sajnos
Trianon ut6n lebontottak.
Dr. Szinku Mih6ly
a ZNE elnoke
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OZIK A Z ALAI FALVAKERT EGYE SULET
Onkormhnyzatok, civil szervezetek 6s a helyi
lakoss6g kdzcitti p6rbesz6d 6s egyiittmiikod6s

A MEGALAKULASROL
Z ala me gy e elle gzete s en apr6 falvas tel epiil6 s szerkezet'ii megye. A megye 257 telepil6s6b5l 250

5

kialakitSs6t.
A megyei falugondnoki h6l6zat ki6pit6s6t.

falu, nagyobb r6sziik 500 l6lekszhm alatti. A volt
szdkhely 6s t6rskozs6gi megosztotts6g szinte teljesen
felsz6molta az e gy ebkdnt term6 szetszeriile g ci s s zetar-

SEGiTUNK

tozo 6s egym6sra utalt telepiil6sek kozotti I
egyiittmrikiid6st, sok esetben egym6s ellen forditotta a
falvakat. Ebben a helyzetben, 1990-ben alakult meg a
Zalai FaIvak6rt Egyesi.ilet a zalai falvak 6rdekeinek
v6delm6re, illetve a telepiil6s- 6s t6rs6gfejleszt6s

p6ly ilzatok elk6szit6s6ben,

S fejleszt6si forr6sok

felkutat6s6ban,
szervezetek l6trehozLshban. tan6csot adunk
azok miikod6s6hez,

civil

5

segit6se c61j6b6l.

1990 v6g6n 59 cinkormfinyzat, 19 m6s

jogi szem6ly

(egyestilet, alapitvdny, miivel5d6st h6z stb.) 6s

falu

go

ndno

ki

S

16

mag6nszem6ly volt tagtra az egyesi.iletnek.
M6ra 117 telepiil6si onkorm6nyzat, 4 kist6rs6gi t6rsul6s, 22 milsjogi szem6ly 6s 37 mag6nszemely tagtra
az egyesiiletnek. A kcizelmriltban l6trejcitt az egyesi.ilet

alapitv6nyok, egyestiletek okirat6nak elk6szit6s6ben.

S

kist6rs6gi t6rsul5sok egyiittmiikcid6s6ben, krilsd (\r
belsd kapcsolatrendszei6nek ki6pit6s6ben,
a falugondnoki szolg6latok kialakit6s6ban,
tanfolyamok, 6tk6pz6sek, n6pf6iskolai kurzusok
szew ezeslben, elSad6k felkutat6s6b an,

S helyi, orsz6gos 6s nemzetkcizi vid6kfejleszt6si

tago z ata.

k

tiy 6zati I e h et5 s 6 g e k
a ZALAI FALU has6bjain, az egyesiilet hivatalos
tap asztalatok, info rm6c i6

MUNKANK ALAPELVEI

6

sp

1ap16ban.

A falvak egyre fokozottabban r6szorulnak a KAPCSOLATFELVETEL

telepiil6sfejleszt6si inform6ci6kra, s min6l kisebb,
h6tr6nyos helyzetriek, ann6l ink6bb.
Ugyanakkor a legink6bb r5szorul6k jutnak
g r e I e I ci'"ro'-?1a*..I
ebb me
mesfelelS
inform6a leskevesebb
FI(EH

,i;:i.'.'

ciohoz.
Az aprofalvakban sokszor az infor-,| {
m6ci6 kezel6se, helyi elcinnye for-/ f
m6l6sa is gondot jelent, hi|nyzlk al {
{
tapasztalat a k6szs6g.
Ftr
Els6sorban nem egyedi telepril6sfejleszt6sben gondolkodunk, hanem
osszeftiggS, egys6get alkot6 kist6r-

kcizosen, ahol napon-

(It

I usrr\.szsre-ts.
I El6rhet minket telefonon. amelvhez

I

r-^fax :^is kapliizenetro
/csol6dik: 921324-117
A megyehhza kozponti sz6m6n is
hivhat6 irod6nk: 92 I 3 II -0 I0 I 20 4

itl
-l

t;i-^-^+-x--i+AgzitS 6s
A^ f^-,

Cimiink: Zalai

F aIv ak6rt E gye siilet
8900 Zalaegerczeg,

-

a

GRAMJATNKKAL TAMO GATJUK

A teleptil6si onkormitnyzatok, kisters6gi t6rsul6sok
6rdek6rv6nyes it6 szhndekfit - s zakmai konztlt|ci6k, tapasztalatcser6k, el6ad6sok 6s konzult6ci6k
szewez6s6veI.

mrikodtet tobb m6s

E

kcid6s6nek kibontakoztathsdr a toreksztink.
Az egyesi.ilet szem elStttartva a kist6rs6gek

PRO

6s

6rdeklcid5k ren-

s6gek, kist6jak belsS egyiittmiigazdasdgfellesztS c6ljait - segit5 tev6kenys6g6t
kozoss6gfej leszt6s eszkozeivel v 69z|

I

A Zalai Falvak6rt Egyesiilet szolg6ltat6

Kosztol6nyi u. 10.
A Zalar Falvak6rt Egyesi.ilet elnoke
Guitprechtn6 Molndr Erzs6bet
Ti.irj e polg6rmester as szonya
Tel.: 83/356-995

Az egyesiilet irodavez et5 trtk5;ra:
Szeder Tiborn6 Kummer Mrlria
Tel./fax: 92/324-117

:
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A sziiret kezd6si iddpontja a
XVIII-XIX. szLzadban hagyom6nyosan meghat6rozott volt, s
tobbnyire valamely jeles naphoz
kdtSdott. Az Alfold tobb vid6k6n
Szent Mihdly napkor (szeptember
29.), a Dun6ntril nagy r6sz6n 6s
Erd6lyben Terlzia (okt6ber 15.), a

Balaton 6s KSszeg vid6k6n
Orsolya (oktober 21.), Miskolc
korny6k6n Luk6cs (oktober 18.), a
Tokaj -He gy alj6n pedig S imonTrid6s (okt6ber 28.) napjhn kezdt6k
.--a sziiretel6st. Ezeken a napokon
tekintet n6lkiil a sz5l5 6retts6gi
fok6ra, nagyobbr6s zt hozz6l6ttak a
sztiretel6shez. A jobb6gyi sorban
elci szcilcisgazdilkat, b6r j61 tudt6k,
hogy a sztiret kezd6s6nek kalend6riumra kiszabott napJa nem kedvez a k6szitend6 bor mincjs6g6nek,
6s nem tarthat6 egy6bnek szrik-

s6ges nyomorus6gn6l, a mrilt
szhzad v6g6ig sujtott5k ezeket a
megkritotts6gek: hol a korai, hol a

5. oldal

p6pai civisek tulajdonai a hires
szcilSk) 6s ha sz6tfreccsenv6n a
nedv, hirtelen lehuppan alatta'a
tegla, akkor megtarthat6 a sziret,
de ha csak lassan, alig 6szrev6tleni.il nyom6dik az als6hoz,
akkor m6g v6rnia kell. A Kohlbrunn-f6le sz6l6ben. vagyis most
m6r Toth Mih6ly fr6ban eglszen
mhs az elj6r6s. A praktikus amerik6nus mindeniitt behoz egy kis
ujit6st. T6th Mihely uram ugyanis
tanulm6nyo zta a r okitk terml szet6t,

r6jott, hogy a r6ka a savanyf sz6l6t megugatja. Ha tehffi a sz6I6ks

ben tartozkodo r6ka nem ugat
tdbb6, ez annyrt jelent, hogy imm6r
a sz5l5 nem 6retlen 6s meg van
vele el6gedve. Mindezekn6l fogva
minden teremtett l6lek koziil a r6ka
a legillet6kesebb faktor arra, hogy
a snjret idej6t meghatdrozza."
A sziiret kezdetlt sok helyen rio-

A sziiret vid6m hangulata akkor
h6gott a tet6fok6ra, amikor a szolS
szed6s6t teljesen befejezt6k. Ezt a

mozzanatot sokfdle szok6s

6s

hiedelem ovez|

Gocsejben a sz6ISvessz5ket a
gat6ssal, pisztoly durrogatdssal szi.iret v6gen lemetszett6k, 6s minjeleztek, de a hangoskod6s, degyik tcjke t<iv6re egy-egy szem
n6ttzhs, kurjongat6s a munka sz5I6t tettek, hogy a kcivetkezcj
k6sei sziiretek.
Soml6n kiilcinleges m6dszerekkel kcizben sem sziinetelt. A sziiret a 6vben j6l teremjen.
qllen6riztlk a sz6l6 6retts6g6t. kisparaszti gazdasSgokban t6rsas- A sziiret befejeztevel egyes
'-*{iksz6th K61m6n ezt a kovetkezd munka, az tradalmi sz5l6kben b6r- helyeken az a szokds j6rta, hogy
k6ppen irja 1e egyik ismert munka volt. A kisebb sz6l6kben a ki-ki akkorra kos6r sz5l5t vihetett
reg6ny6ben:
csal6d ma is meghivott segitdkkel haza, amel<kor6val odaj citt segiteni
,,Az ido el6tti szi.iretel6s rendesen sziiretel. Ahinigazda a munk6ban a szed6sbe.
megrontja a bor min6s6g6t, az id5 r6sztv ev 6ket megvend6geli. A
A kisbirtokokon a kalSk6ban
ut6ni a mennyis6g6t, mert a meni.i a legttibb helyen guly6s- elv e gzett sz6lSszed6 st minden
darazsak es sereg6lyek is osztoz- leves, ma gyakran fasirozott 6s esetben vacsora 6s gyakran t6nc
nak a szriliitulajdonosokkal. Az1rt valamilyen kelt t6sztaf6le (pog6- kcivette. A nagyobb uradalmakban
teh6t mindenf6le furfangos m6- csa, m6kos, di6s vagy tciltetlen a vegz1shez, vlgzesnaphoz bonyodokat kieszelnek, hogy a sziiret kal6cs).
lult szertart6sok, iinneps6gek is
idej6t eltal lj6k, s eziital a dara- A sziirethez mint kozoss6gi jel- kapcsol6dtak, amelyek ktilcinbcizcj
zsak 6s seregelyek ingyen6lci hadfr legii munkaalkalomhoz gazdag korf, jellegii 6s eredetii ritusok,
nak ghtat vessenek a sz5l5 szok6shagyom6ny tartozlk, amely- dramatikus 6s c6hes szok6sok
me gd6z sm 6l6s 6b an. A sz6l6 61 6 s ben a munka es az i.innep egy- otvcizeteinek tekinthetSk. 6s oridej6n innen-onnan szedve, n6h6ny bekapcsol6dik. A mult szhzadban sz|gszerte meglehet6sen sok
fiirtot tesznek k6t t6gla koze, a es az e1525 sz|zadokban a vid6m hasonl6sfgot mutatnak.
tegl|ra azttn 166ll egy j61 megter- tinnep jellege kiilonosen kidommett p6pai civis (mert tobbnyire a borodott.
(Acs Sarolta)
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,, Virag a falreped,lsben,

gyokerestiil kitdplek en kisvirdg, a kezemben tartalak,
de ha meg tudndm 6rteni, hogy mi vagy,
gyokeres tiil - mindenestiil, egdszen :
Istent meg az embert is 6rten<!m. "
Lord Tbnnys on : Virdg a felrepedesben
Vdrady Szabolcs fordftas a

Nagyon ig6nytelen, biztosan meg6l a falreped6sben
is, de utak ment6n, parlagokon, szLrazabb r6teinken
jriliust6l szeptemberrg az eg6sz orsz|gban l6thatok
sz6p halv Snykek vir6gai. Kat6ngk6r6 legismertebb
neve, de nevezik m6g kat6ngyok6r, katt6n1li, jajkoro,
napranezSfii, k6v6kat6ng, cik6ria ndven is. Ez utobbi
gcircig eredetii sz6b6l alkotta Linn6 tudom6nyos
ncivenytani nev6t: Cichorium intybus.
Rendszerta nllag a f6 szke s v tr |gzattak c s al 6dj 6nak
nyelves vir6griak alcs al6dj 6b a tartozlk. Rokons 6g6b a
sok ismert gyomnov6ny 6s fontos konyhakerti nov6ny
tartozlk - a legismertebbek: a gyermekl itncfl 6s a fej es
sal6ta.

Gy6gynov6nyk6nt m6r az 6kort6l haszn|ljdk,
Horatius 6s Plinius irt6k, hogy a romaiakn6l ismert
gyogyszer 6s egyben €lvezeti cikk is volt. N6lunk
M6lius Juh6sz P6ter emliti el6szor Herb6rium6ban.
Hazai gy6gynov6nyismertet6k manaps6g is sz6mon
tartj6k, kiils6leg mint gyullad6scscikkent6 borogat6sk6nt, bels6leg ttsztitja a mhjat, ves6t; ltvdgyger-

jeszt6, hipochondria 6s hisztdria ellen aj6nlja a leveleibdl 6s gyokereibcil k6szrilt fSzetet Varr6 Alad6r
Bela: a Gyogynov6nyek gy6gyhat6sai c. konyv6ben.
Igazhn gyomnciv6ny-e? Gyomnov6nyen az ertektelen, haszontalan, k6ros nov6nyeket 6rtjiik. Van-e ilyen
val6j |ban, vagy csak nem ismertiik fel 6rt€kdt?
Bizony|ra minden nov6nynek van valamilyen hasznos

tulajdons6ga. Az erSteljes ncjvekeddsii gyomok
megv6dik a talajt az eroziot6l, sziv6s el|gazS
gyok6rzeti.ik fellazitla a kotott, leveg6tlen talajt. A
m6lyre nyril6 gycikeni nov6nyek 6rt6kes 6sv6nyi s6kat
6s nyomelemeket hoznak felszinre, igy azok felvehet6v6 v6lnak m6s nciv6nyek szirmftra is. Egyes -

gyomnak nevezett

nov6nyek

gyogyhatSsri

anyagokat, fest6keket, vagy m6s hasznos term6keket

szolg6ltatnak. Vonz6ak is lehetnek finom lev6lzetiikkel, elbiivolcj term6seikkel, khpr|zatos
szinekben pomphzo vir6gaikkal - amelyek fontos

nekt6r 6s vir6gporforr6sok lehetnek a m6hek sz6mara,
mint pl.: a kat6ng is.

Nemesit6se h6rom ir|nyba tort6nt: a leveles, vagy
- endivia n6ven ismert az 1500-as 6vekt5l, b6r hazhnkban eddig nem terjedt el kiss6
keserny6s ize miatt. Tfipanyagtartalma viszont igen
nagy, ki.ilonosen sok vasat 6s kalciumot tartalmaz.
Meleg6gyban termesztve a cik6riasal6ta hajtathat6
bel6le, mlg a fold felszin6re tcir6se elcjtt kell leszedni
hajtfsait, nem szabad megv6rni, mig a levelek a levegdre 6rnek 6s f6nyt kapnak kiilonben benniik klorof/rlk6pz6dik, megzoldiilnek 6s iziik keseni lesz. Csak
a sfuga 6s a szet nem nyilt, rigyszerlen cjssze6llt levelr o zs 5k s ze dhet6k. A lev6 1r 6 zs irkat s z 6ts ze dve
belciliik kittinci sal6ta klszithetS.
sal6takatAng
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A nemesitett nov6ny gyoker6bcil p6tk6v6 keszithetS. n6ha, rekl6mk6nt, alpakka k6v6skan aIat, evSkanalat,
Az els6 6s a vil6g legnagyobb k6v6potl6kgyaftt vill6t tettek. Az itt becsomagolt p6tk v6 rogton nem
Johann Heinrich Franck alapitotta 1827-ben. Neve a kertilt piacra, hanem elcjbb nlhfny heti 6rle16s v6gett a
frank k6v6r6l lett hosszri idSn 6t ismert. A vlliry sz6- pinc6ben r akI6r oztitk el.
mos r6sz6n l6tesitettek p6tkhv6gy6rat, igy n6lunk is.
A gy6rban h6romf6le potk|v6t k6szitettek. Az
M e gy 6 nkb en L entib en gy Srtottak c ik6 ri ak6v 6t.
,,Orient" tiszt|n cik6ri6b6l k6sziilt. Ezenkiviil
Tantalics B6la Lenti tort6nete c. kcinyve m6sodik ,,Ameriga" v6djegyi p6tkev6t is gy6rtottak. Ezt ktilcjn
kotet6ben Lenti els6 nagyobb ipari tizemek6nt emliti elj6r6ssal 6llitott6k elci, henger alakirra sajtolt6k, k6zi
az Orient P6tk6v6gy6r Rt-t, amelynek alapit6sa 1922. pr6ssel. Osszet6tele a cikori6n kiviil cukorrlpa, drpa,
november 15-6n keltezddcitt. Idlzem A k6v6ey6r 6lete
c. fejezetet Tantalics B6la konyv6nek 93.
oldal5t6l:
,,A lenti p6tk6v6gy6r a hercegs6gi major
udvar6n volt. MegkozelitSleg a vasrit6llom6s
kozel6ben lev6 temetS bej|ratftt6l 6szakra
helyezkedett el. A gy6r kb. ezer nlgyzetm6ter
elapteriiletet olelt fel. H6rom nagy teremb5l,
'-1akt6rbol, pinc6b6l 6s geph6zb6l 611t.
A p6tk6v6gySrths nyersanyaga a helybeli
Esterh|zy uradalomban termelt cik6ria volt. A

rozs 6s cukor. Ezt az ortodox zsid6 vall6sriak r6sz6re.
szigoru feliigyelet mellett k6szitett6k. Minden
egyes doboz a rabbi pecs6d6vel volt ell6tva.

Mal6tak6v6 is keri.ilt ki az izembSl. Ezt
c sir6tlanito tt itrp 5b ol p orko lt6k 6 s f6nyezt6k.
A budapesti Tcirv6nysz6k iratai szerint 1936.

m6rcius 6-itn joger6re emelkedett a c6gjegyz6kb5l val6 rorl6si.ik.
Kozben az OrientP6tkhv6gy6r Lenti lJzeme a
i
' Franck Henrich 6s Fiai Rt. tulajdon6ba keriilt.
Errdl olvashatunk 1935. jrinius 5-6n kelt M.
:oem: Vio Kir. Allami Rend6rs6g Budapesti Fc5kapiiparvdg6nyon sz6llitott6k a mos6ba, ahol 'r:ir
tSnysdg|nak jelent6s6bdl. 1931-ben a hires
trsztitits ut6n egy k6sziil6k szeletekre met6lte, majd a Franck Kdvlgyir megv5s6rolta a lenti potkhvlgytrat,
kemencdk felett l6vci lemezeken szttritottilk, aszalthk.
hogy vet6lytitrsit legyrirJe. A g6peket elsz|llitottdk, az
Aktx6gydrt6s alapanyaga innen a porkolcibe kertilt, 6piiletet k6scibb lebontott6k, illetve egyik fal6t
ahol h6rom g6pi hajt6sri hatalmas gombben izzitotthk meghagyt6k egy hhz 6pit6s6n6l.
az asztalt szeleteket, A gcimbok nagy hSfokri tlz felett A p6tk6v6gy6r tortenelmi jelentSs6g6t abban l6tjuk,
forogtak. A pcirkolcidobok egyenkEnt szhzliteres tart6- hogy egy eur6pai szint(i kisiizem megmutatta, hogyan
lyok voltak, melynek l6gmentesen zbr6 tcilt6nyil6sa lehet korszerfien a p6tk6v6t a helyben termett nyersvolt. Ebbe cintott6k be a sziritott cikori6t, melyhez anyagb6l elS|llitani es a hazai piacon kiviil kiilfoldre
6tolajat tettek. A barn6ra pcirkolt kdvdanyagot felvori6 is sz6llitani. A gydr l6te az iparosok, kereskedcjk,
vitte a malomba, ahol lisztt6 Srdltdk, majd g6pszit6n tisztvisel6k, munk6sok sz6m6t is emelte."
<tjutva, nagy tart|lyokba gyiijtott6k. Ezutdn a cso'Ynagol6ba keri.ilt ak6sz p6tk6v6, ahol i/8, Il4, Il2 es
Dr. Szinku Mih6ly
1 kg-os dobozokba rakt6k. A nagyobb dobozokba
a ZNE elnoke

XCiT ES A
A Zalai falvak6rt Egyesiilet

Az amerikai szewezetek Magyarorsz6gon is segits6get nyrijtanak elnyerhetd osztondij form6ly6ban
vid6kfejleszt6sben" nevet visel6 - olyan civil szervezeteknek, ameprogramj{val.
lyek a koz6letis6gre nevelnek,
Az Amerikai N6i Szavaz6kLiga- illetve az Sllampolg6ri t6j6koj6nak Oktatdsi Alap.la (LWVEF) 6s zotts|got a korm6nyziis fontos
a Levi Strauss Alapitviny t6mo- elem6nek tartJak. A Zalai Falvak6rt
gat6si alapot nyirjt, illetve k6pz6si Egyesiilet 970 ezer Ft-nak megprogramot v ezet kivitlasztott, alul- felelcj doll6rt kapott a p|lydzatilban
16l szervezSd6 clll szervezetek felti.intete tt elklpzelesek me gszLmira. Ezen kiviil t6mogatja val6sit6s6ra.
ezek nem p6rtpolitikai tev6kenyEszerint c6l lenne egy adott zalai

pelnek benne interjuk, nyilv6nos
besz6lget6sek, k6rdSives elemz6sek, illetve celja a p6rbesz6dkdrok
l6trehoz6sa is. Az igy cisszegyrijtdtt
anyagot, a dokumentumokat pedig
kiadnAk a szervez6k. Ap|lydzat
szerint sor keriilne - amolyan
zSroakkordk6nt - megyei konferenci6ra is, ahol a ncik mai koz6leti

s6g6t.

szerep6t elemezn6k.

amerikai pilly6,zatot nyert a
,,Kiiziiss6gek 6s n6i szerepek a

t6rs6gben a lakoss6g koz6leti aktiv-

it6s6nak felm6r6se, a n5k cselekv6si szintereinek feltdrilsa, a lehets6ges tev6kenys6gek beindit6sa. A
program form6ja sokszinii, szere-
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Asox
N6pf5iskolai Egyesi.ilet, a Zala N6pmriv6s zete1rt Alapiw6ny,
a Z ala M e gye i Munkaii gyi Ko zpont t6mo gat5s 6val
1997. okt6ber6ben riira inditia a'
w6 pr Krsry,f E STERSE G W-K SN AKTSKOLAIAT
6r ettsesrzett munkan6lkiiliek r6sz6re.

a Zalar

A k6pz6s a kiivetkez6 szakokon

tiirt6nik: fazekas,
kezi

bdrtfirgyklszitS,
kezi es glprhimzS,

szovd,
kos6rfono.

Ak6pz6s tervezett kezd6se: 1997. oktober
Tervezett befejez6se: 1998. jrinius 20.

A tanfolyam ideje 1400 6ra, a hallgatok ez td6 alatt
aj 6tit6s a me ll ett, n6pr ajz, miiv 6 sz etto rt6net,
kepz6st, munkanapokon napi 8 6r6s foglalkoz6sok alatt.

v SIIalkozo

eIs

1.

mesters6g gyakorlati 6s elm6leti ismereteinek
i ismeretek, munkav6delem tant6rgyakb6l kapnak

a

A szakiskol6t sikeresen elv|gzS hallgat6k szakmunk6sbizonyitvhnyt szereznek, melynek birtok6ba

ak6r

6ni, va gy t6rs as v |llalko zilsb a kezdhetnek.
A tanfolyam k6pz6si kolts6geit egy6ni elbir6l6s alapliln a Munkai.igyi Ktizpont fedezi. Ideje alatt a hallgatok
dt6krgazolv6nyt kapnak a vele j6r6 kedvezm6nyekkel. Sztiks6g eset6n a bentlak6s is megoldhat6. A koltseg a
hallgat6t terhelik.
e

gy

A k6pz6s helye: Zalaegerszeg,Klzmivesek Hina, Geb6rti t6
Jelentkezni 6s 6rdekl6dni lehet: a Munkatigyi Kozpont Kirendelts6gein6l,
6s a Zalai N6pfdiskolai Egyesiilet irod6j6ban, tel.: 921324-117

AZALAI NEPF6ISKOLAI
EGYESULET ES AZALA

TANULJSI\ NYELVEKHTI

MEGYEI

A ZALIlr NEPF6TSKOLAI EGYEqtir,Er
NYELVI KURZUSOKAT INDIT

ALAPiTVANY

snfuwfiryAsrucnNrKAr
xfrpnf;SnKuT

KezdS 6s halado szinten. Halado szinten a kurzust
szintfelmeres elcjzi meg.

SZEI{VEZ 6SZI KEZDESSEL

V6laszthat6 nyelvek:
angol nyelv
n6met nyelv
Me gfelel6 szhmtj elentkez6 eset6n a tanfo lyamokat

oktoberi kezd6ssel inditjuk.
E

N6p f6isko lai E gyesiilet
Zalaegerszeg, Kosztol6nyi u. 1 0. Tel.

rdeklfd niz Zalar

921324-117 92131 1 -01 01204.

:

.-;Novell Netware felhaszndloi 6s
rendszergazda
t|blSzatkezel6r
EXCELL
- Alapfoku szhmitSstechnikai (50
6ra) 9.000 Ft
- KezdS -halad6 sz6mit6stechnikai
tanfolyam (50 ora) 10.000 Ft..
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fuMrctPocs

9. oldal

FIATALOK A DEMOKRATIKUS

rc0zrtl,nrERT
P6ly6zatr felhiv6s gyermek- 6s ifits69i
szervezeteknek.

A Nemzeti Gyermek 6s Ifiirs6gr Kozalapitvhny
p|lyizatot hirdet azoknak a gyermek- 6s if.1fs6gi

,,N6K ES BEKEKULTURA..
LOGO TERVEZESE
Nemzetkcizi UNESCO 6s az AIAP (K6pzcimtiv6szek
Nemzetkcizi Sziivets6ge) a fenti cimmel nemzetkozi

p6ly6zatot hirdetett meg, ezzel a gondolatsorral:
,,Egyenjogris69, fejl6d6s es b6ke egym6st6l
elv-6laszthatatlan fo galmak. Nem besz6lhettink tart6s
b6k6rcjl fejlSdes nelkiil, de tart6s fejlcid6sr6l sem a f6rfiak 6s niik teljes egyenjogris6ga n6lkiil. A ncjk a f6rfiak6n6l kev6sb6 hajlanak hinni az er6szak
hat6konys |g|nak mitoszhban. A n5k adhatnak irj
lendiiletet ahhoz, hogy a h6borir kultfr6jSt a
'.6kekultura v6lthassa fel."
- Az UNESCO a log6t az erre ir6nyul6
tev6kenys6 gekhez szeretn6 felhaszn6lni (plak6tok,
rekl6mhordoz6k, jelv6nyek, kiadv6nyok stb.).
A p|lyinatokat 1997. december l-jeig kell eljuttatni
az alitbbi cimre: Civision des Femmes ez de la Culture
de la Paix, UNESCO,'7, place de Fontenoy, 75007
Paris, Franc6.
Telefon: 33-1145-68-10-00 (kozponti), 145-68-12-12
(kozvetlen).
Fax: 33- ll45-61- 16-90 (kozponti) , 145-68-55-57
(kcizvetlen).
A p6lySzatr6l szol6 r6szletes ismertet6t 6s a jelentkez6si lapot h6tf6t61-p6ntekig 9 6s 13 ora kozott a
Magyar LTNESCO Bizotts6g titkSrs6g6n (MiivelSd6si
6s Kcizoktat6si Miniszt6rium, 1052 Budapest, Szalay
u. 10-14., III. em, 372. vagy I. em. 108. szoba) lehet
beszerezni.

Telefon: 302-0600/1388 m. vagy 269-1723.

szervezeteknek, amelyek szivesen r6szt v|llalnak a
fiatalok demokratikus koz6letbe val6 bevon6s6ban. A
ko zalap itv 6ny ezen p 6ly Lzattv aI c s atl ak o z i k a
Kdzponti Nyilv6ntart6si 6s V6laszt6si Hivatal, a fiatal
v fiasztok felk6 s zit6 s 6re kido I g ozott szakmai pro gramjhhoz.
A pi.Iy 5.z6 vfllalj a, hogy
- legal6bb h6romnapos tr6ning felt6teleit (a sz6ll6s
kiv6tel6vel,
- legal6bb egy - 18 6vesekn6l iddsebh - fiatalokb6l
6116 15-20 f6s csoport rlszvltellt biztosit.
A kiizalapitvfny a sikeres phLyiuSnak biztositja:
- dij tal an s ztilist a ko zalapitv 6ny sziilfls he ly e in,
- minden csoportnak tan5li k6zikonyvet, oktat6si

-

seg6danyagokat,
minden 16 s ztvev6n ek v iiasztils i olvas 6konyvet,
felk6szitett oktat6kat, sztiks6g szerint a csoport 5ltal
me gbizolt v ezet6 felk6 szit6 s 6t.

Apfilyinatban fel kell tiintetni:
- a szervezet nev6t, cim6t, a biros6gi nyilv6ntartdsbav6tel szhm\t, a k6pviseletre jogosult szem6ly
nev6t,

- a felk6szit6 tr6ning tervezett hely6t, idej6t,
- arlsztsrevSk, illetve a csoportok tervezett sz5m6t,
- a r 6sz$r ev6k koroszt6lyi cisszet e1.el6t,
- a felk6szilS program megval6sit5s66rt felel6s
szem6ly nev6t, postai cimlt, telefonsz6m6t.

A pfllyhzatokat az alfbbi cimre k6t p6lddnyba
lehet eljuttatni: NGYIKA, 1399 Budapest 62., Pf.
633.
A p 6ly 6zat b eny[rj t6s 6nak h at6ri dej e fo ly am ato s .
Ap|lytaaIr6l a kurat6rium negyed6vente dont.

rDOO\^
t<6

zwtvn l 6n n s r s zAKMAT

TEVEKENYSE GEK BEMUTATASA
A Magyar N6pmiivel6k Egyesiilete p|lyilzatot hirdet
a ,,Miivel6d6si Otthon" tipusri rntlzm6nyekben folyo
kozmiv el6d6 si s zakmai tev6kenys 6 gek b emutat6s a,
n6pszenisit6se c61j6b6l az aIilbbr t6makcirokben 6s form6kban:
1. Tanulm6nyok, szakmai elemz1 anyagok

2. Modszertani seg6danyagok, konkr6t rendezv6nyek
forgat6konyvei

Zila^xrPocs
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3 Komplex

rendezv1nyek elemz6se 6s dokument6l6sa
4.IdSszaki miisorfiizetek (legal6bb egy naptdri ev
any aghnak fe I do

Ig o z

6s

a)

5. Kozmiivel6d6si kis6rletek, form6k bemutat6sa
6.

Az int1zm6nyek miikcidtet6s6nek bels6 mechaniz-

musa
7. Eredm6nyes gazd6lkod6st segit6 form6k, kis6rletek
8. Ny6ri szakt6borok, alkot6miihelyek bemutat6sa
9. Kcjzoss6gek (szakkorcik, klubok, tanfolyamok stb.)
s zew ez6 s 6nek tap asztalatai
1 0. E gyesi.ileti, alapitv6nyi kapcsolatok bemutathsa
1 1 . Mrivelcjd6si int6zm6nyek tcirt6nete.
Phlyi.zati dijak: kateg6ri6nk6nt 15000 Ft.

1997. 4. szhm

6vekhez hasonl6an a Muharay Elemer
N6pmiiv6szeti Szcivetseg, illetve az Oroks6g Gyermek
N6pmriv6szeti Egyestil et dont.

PSIyLzatot az el6ad6 egyi.ittes vagy az alkolo
nyrijthat be.
ApillySzatnak tartalmaznia kell a miire, az alkot6kra
es az elSad6kra vonatkoz6 alapvetS adatokat es az
el1 adhshoz sziiks6 ges technikai i g6nyeket.
A piiyiuat felt6tele: A p|lyhzatokat az erre a celra

k6szitett p6lyLzati iirlapon, 2 plldhnyban kell
bekiildeni a Martin Gydrgy N6pt6ncszcivets6ghez. A
ptiydzathoz mellekelni kell e9y, a miircjl k6sziilt j6
minSs6gri videofelv6tel, amelyet a p6ly6zo az

A p6ly|zatok 1997. oktober 1-ig be6rkezSen
nyrijthatok be postai uton a Magyar N6pmrfvelcSk

elbir6l6st kovet6en visszakap.

Egyesiilete (1011 Budapest, Corvin t6r 8.) cim6re.
P|lytvatkent kezeljtik az fufsos munk6k mellett a fel-

N6pt6ncszovets 69,

haszn6l6si utasit6sokkal ell6tott videokazett6n 6s
sz|mitogepes lemezen bektildott munk6kat is.
A piiyhzat jelig6s, k6rjiik kiiltin lezfrt borft6kban
feltiintetni:
- aptiydzo(k) nev6t,

P6lyfzati tirlap ig6nyelhet6: Martin Gydrgy
1

07

2 Budapest, Akiicfa u. 32., tele -

fon: 322-2893. (A pfiyLzat f6nym6solt iirlapon

benyfjthato.)

i'

\/

Bekiild6si hatdrid6 1997. oktriber 31.
A ptiyLzatokat szak6rt6i testiilet bir6lja el 1997.
december 7-is.

- foglalkoz6s5t,
- munkahely6t,
- pontos levelez6si cim6t,
- a t6makor, forma sorsz6m6t.

A Zala Megyei Onkorm6nyzati Kozgyiiles Hivatala
A ptiydzatokat a Magyar N6pmrivelcik Egyesiilete Miivelcjd6si, Oktat6si es Sportoszt|lya, a Zalai
6ltal felkdrt szakmai zsiiri 6rt6keli. A t6macsoportok Egyesiiletek
Szcivets6ge, a Zala Megyei Leveltar, a
I e 91

obb dol

go

zatait hozzdse gitji.ik a me gj el entetd shez.

i Mrizeum ok Igazgato s 6ga, a D e 6k F erenc
Megyei Kcinyvt6r, a Magyar Olajipari Mrizeum 6s a
Megyei Mrivelcjd6si 6s ifius6gi Kozpont kozoss6gi
p6lyLzatot hirdet Zala megye telepiil6sein 616!
Z aIa Me gye

kozoss6gei,

egyesiileterrlszere.

v

A Martin Gyorgy N6pt6ncszovets6g pLlydzata a A pd'lyhzat c6lja: a sziikebb haza, a megye €s a
N6pt6ncantol6gia'97 cim'6 rendezv6nyen tort6n6 szi.il6fold, a falu tort6neti kialakul6s6nak, az itt 616

emberek mriltj6nak, jelen6nek, kiizdelm6nek, alkot6A piiyhzat c6lja: hogy az amatdr n6pt6ncmozgalom sainak, szok6sainak, hagyomSnyainak megismer6se, a
6s n6pt6ncmiiv6szet ujonnan sziiletett 6rt6keit cissze- thj termlszeti sz6ps6geinek, az emberi alkot6s eredgyrij tse es felmutass a, lehet6 s 6 get b izto s itv a a le gszin- m6nyeinek megment6se, megSrz6se, a r6gi hagyovonalasabb miivek szinh|zr koriilm6nyek kozott m6nyok mai alkalmazdsa a kcizoss6g 6let6ben. A
pLlyLzat t6makcjrei: minden t6makorben csak olyan
tcirt6n6 bemutat6s6hoz.
Pfiyhzni lehet minden olyan, maximum 10 perc idci- p6,ly6zati anyagot fogadunk el, amellyel eddig semtartamir koreo gr6fi 6v al, amely | 9 9 6 -97 -b en amatcjr mif6le p|lyhzaton nem vett reszt. El6nyben r6szesiilndpt6ncegyi.ittes el5ad6s6ban kertilt bemutat6sra, 6s a nek azok a p|ly|zatok, amelyekben olyan hagyN6pt6ncantol6gia miisor6n m6g nem szerepelt. om6nyteremtd programokkal jelentkeznek, melyet
(Szakmailag kiilonlegesen indokolt esetben a zsiiri is 6vente megrendeznek telepiil6siikon. A piiydzat ket16szv6telre.

figyelembe vehet.) A pLlyizati felhiv6s a hagyo- fordul6s. I. fordul6: a megadott t6makorcikben 5
m6ny5rz6, illetve gyermek t5ncegytittesekre nem perces videofilm vagy 3-5 oldalas ir6sos anyag (melvonatkozik, ezek bemutatkoz|shrol - a kor6bbi l6kletek) keszit6s6t v6rjuk, de ha a t6ma megkciveteli,
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mindk6t m6dszert egytittesen is alkalmazhatjhk. Az
elsS fordul6ban legeredm6nyesebben szerepl6 12
kozs6g r6szt vesz az 1998. m6rcius 15-6n megrendezendd Me gye-helytort6neti Vet6lkedSn.

1. t6makiir: Unnepekhez, naptin napokhoz, 6vszakokhoz, a mindennapi meg6lhet6shez, neves szem6,lyis6gekhez - kiemelten az 1848-49-es forradalom 6s
szabads6gharc h6seihez hagyom6nyteremtcj c6llal
tcirt6n6 felelevenit6se, feldol gozhsa, legal6bb egy
hagyom6ny bemutat6sa ak6r szinpadi produkci6k6nt
is. Kiemelt t6makor: A zalar ember 6s az erdS: a
telepiil6s teriilet6n taliihato term6szeti, tcirt6neti 6s
nepr ajzi eml6kek felterkepez6s e - ki.ilcincis tekintettel
az 1848149-es forradalom 6s szabadsdgharc
eml6keinek gffi t6se, a hozz|juk kapc so16d6 mond6k,
hagyom6nyok osszegyiijt6se (eml6kf6k, keresztek,
-'rrr6sok stb.).

v2,. t6maktir: A hagyom6nyos paraszti

11.

oldal

Mrizeumok lgazgato sftea, tel e fon : 92 I 3 I 4 - 53 7, Ko ll er
Gyongyi; Zala Megyei Lev6lt6r, telefon: 921312-533,
MSrkus J6nosn6. Az akct6 sikeres lebonyolit6silert,
koordin6l6s66rt felelSs a Megyei Mrivel6d6si 6s
Ifits6gi K<izpont munkat6rsa, Szab6n6 Robb Aranka,
telefon: 921314-580.

A KOZMUVELODESI SZAKMAI
KOLLBGIUM P ALY AZATI FELHfVASE

A KcizmiivelSd6si Szakmai Koll6gium a
kcizmiivel6d6si int6zm6nyek 6s szakemberek
munk6j6nak t6mogat6sa 6rdek6ben az alilbbi eszkozes szakmafejleszt6si pfiydzati t6m6kat hirdeti meg.

I.

Az intlzmlnyek szakmai tgvekenys6g6t
(miivelSdd kozoss6gek programjai, k6pz6s 6s
tov6bbk6pz6s, a helyi kultur6lis kozllet esem6nyei
6s rendezv6nyei, t|jekoztatils propaganda) javit6

gazddl-

kod6shoz, a munkafolyamatokhoz, az eletm6dhoz, a
foglalkoz6sokhoz, a mindennapi meg6lhetdshez kap-

technikai eszkozok fejleszt6se.
csol6do tdrgyi eml6kek osszegyrijt6se, illetve a
kiv6lasztott t€,ma hiteles bemutat6sa, feldolgoz6sa.
Kiilon dijazilsra kertil az a kr|llitfs, amely anyaga A t6mogat6s c6lja a gyenge technikai felt6telekkel
j
helyi 6lland6 kirlllitdson keriil bemutat6sra vagy ezen rendelkez6 miivelcid6si otthon ellegii kozmrivelcjddsi
anyagok a megyei kozgyfitem6nybe keri.ilnek.
A ptiyLzati anyagok benyfjt6s6nak 6s a ki5llit6s
megrendez6s6nek hat6rideje 1991. november 15. A
zsiiri l99l . december 15-ig 6rt6keli a vide6s llletve az
irfsos p6ly6zati anyagokat, ezt kcivetden meghivja a
helytcirt6neti vet6lked6re tov6bbjutott csoportokat. II.
fordul6: Helytort6neti vet6lked6 - 1998. m6rcius 15.

int6zm6ny ek tartalmi munk6j6nak segit6se, eszkoz|llom6ny6nak fejleszt6se, miiszakilag korszerribb 6s
egys6gesebb rendszerek kialakit6sa, a technikai

b

6vit6 s ek r acionalizillils a.

Eszkiizcsoportok:

- audiovizuAlis eszkozok.
informatikai 6s sz|mithstechnikai eszkcizcik,
A vet6lked6 t6makorer: Zala megye tort6nete - - sokszorosit6 6s f6nym6sol6 berendez6sek,
tekintettel az 1848149-es forradalom 6s iilonos

-s z ab ads 6 ghar c

em6ny e i r e ; Z ala me gye nepr ajza;
Saj 6't telepiil6sem tort6nete.
Ert6kel6s : a p6ly amiiveket, produkci6kat fiiggetlen
es

szak6rt6k 6rt6kelik a meghirdet6 szervek munkat6rsaival kozcisen. Dijaz6s: a meghirdet6 szervek mindent elkcivetnek annak 6rdek6ben, hogy a pSlydzathoz
m6lto dijakkal jutalmazzilk a kozoss6gek munkdj6t.
Jelentkez6s: 16szv6teli sz6nd6kukat jelentkez6si
lapon a Megyei Miivel6d6si 6s Ififs6gi Kcizpont
cim6re -8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-lI. tort6ncj vis s zaki.ild6 s6v eI j elezzek.

A videofilm elk6szt6s6ben illetve vhghsitban - el6re
egyeztetett idSpont alapjhn - a Megyei Miivekjd6si 6s
Ififs6gi Kozpont segits6get ad. Az eredm6nyes
felk6sziil6st 6s a kutat6munk6t segitik a meghirdet6
szervek munkat6rsai: Magyar Olajipari Mirzeum, telefon: 921313-632, Srrigli Lajos; ZaIa Megyei

-

hang- 6s f6nytechnikai felszerel6sek.

Az eszkozvdsrirldsi 6rt6khatdr: maximum

1,5

millio

Ft. minimum 150 ezerFt.

Pi.lyinati felt6telek:

a)P6ly|zhatnak: miivel6d6si otthon jellegri
kozmiivel6d6si int6zm6nyek, munkahelyi

miiv e 5 d6 s i inttzmlny ek, intlzm 6nyt fennt art6
onkorm6ny zatok, he ly i o nko rm fny zati int 6 zm6ny e k
fenntart6 t6rsul6sai. (A koll6giumnak nem 6ll m6dj itban oktat6si int6zm6nyeket t6mogatni. )
b) A pSlyhz6nak a teljes bekeri.il6si cisszeg 50o/o - a
2000 f6 alatti telepi.il6seknek 20% - onr6sszel kell
rendelkeznie. A t6mogat6s kiz6r6Lag technikai
eszkcizfej leszt6sre haszn6lhat6 fel, aminek telj e sit6s 6t a t6mo gatottnak ut6l a g sz6mlam6s ol attal
kell isazolnia.
1
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A piiy inathoz csatolni kell :
- az int1zm6ny szakmai tev6kenys6g6nek rcivid
bemutat6s6t (max. 2 oIdaI),
- a technikai fejleszt6snek a szakmai munk6t
e16 s e git6 indokolts 6 ght, a szolg|ltat|s fej les zt6 s

-

egy6rtelmri celj6t,
a rendelkezesre 6116 technikai eszkozrendszer felsorol6s6t,

- az onrdszr6T szolS fedezeti tgazol|st, illetve
kcitelezetts6gv6llal6st,

-

nyilatkozatot, hogy a c6lt6mogat6st 6s az onrlszt
kiz6r 6lagos an a me gp 6ly 6zott e szkozfej I e s zt6 sre
forditja, kedvezcjbb beszerzls eset6n pedig a megtakaritott cisszeget ar6nyosan az NKA-nak visszautalja.

Apiiyi'zatok
1997. szeptember 22-ig be6rkez6en nyujthat6k be
kizin6lag postai riton a Nemzeti Kultur6lis Alap
Igazgatoshg6nak cim6re (1060 Budapest, Bajza utca
32.) Ahat6rid5n t'(il erkezS p|lydzatok 6rv6nytelenek.

t-

A phlyhzathoz sziiks6ges adatlap lugyanezen a
cimen, tov5bb6 a Miivel6d6si 6s Kcizoktat6si
Miniszt6rium
Ugyf6lszol g|latr Irod6j 5n ( 1 05 5 Budapest, Szalay
utca 10-14. Foldszint) szerezhet6 be szem6lyesen. Az
Llap Igazgat6s|gifi6l adatlap - b6lyeggel ellttott N4es vdlaszborit6k mell6kel6s6vel - postai irton is
ig6nyelhet6.

Az AIap plnzeszkozei 6pit6si beruhhzilsra, felrijit6sra, 6lland6 fenntart6si 6s iizemeltet6si kiad6sokra,
alapt6ke emel6s6re nem haszn6lhatoak fel, illetve harmadik f6l reszere 6t nem ruhivgatoak A fenntart6si 6s
i.izemeltet6si kiad6sokb6l a p6lyhz6 vagy a lebonyolit6 - apiiytnoval tort6n6 meg6llapod6s alapj6n csak
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napj6t6l szhmitott 60 napon beliil birSlja el, 6s a dcint6s meghozatal|tol szhmitott 15 napon beli.il a
p|lydzSkat ki6rtesiti. A koll6gium dcint6se v6gleges,
feltilbir6ltAt k6rni nem lehet.

A p\lySzattal kapcsolatos felvil6gosit6s a Nemzeti
KulturSlis Alap cim6n 6s telefonszhm|n (35I-546I,
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