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Mina.rent. A csel6dfogadLs,birovhlaszths, tanilcsfjit6s napJa. Erre a napra a vet6st, az oszi munk6kat m6r
be kell fejezni. A term6szet is nyugov6ra ter. Ekkor eml6keziink meg halottainkrol. A temetcjk megtelnek
6szirozshval, krizant6mmal, az elmil6s jelk6pes vir6gaival. Az ablakokban gyertyitt gyrijtanak.

3. Hubert. Huberfusz avadhszok v6d6szentje, akik ezt anapot nagy vid6ms5ggal iinneplik.

ll. Mdrton. A boltokban ezen a napon gyujtj6k meg a gyertySt. Ekkor vhgtrilk,,M6:rton
ik

ludi6t" 6s a lakom6n

tfi bort, erurek ugyanis M6rton a,,birhja"
Ezen anapon stitik a ,,marcip6nt" is, ami a cul<rilszdai 6dess6g elcidje.
A mesterek vacsor6t adnak leg6nyeiknek, a gazditk apSsztorokat vend6gelik meg.
Sz5mtalan iddj6sl6s ftz6dlk a naphoz: ,,M6rton olykor feh6r
lovon jir" - teh6t felk6szi.ilheti.ink a havaz|sra; ,,ha M6rton
ludja j6gen 6ll, kar6csonykor s6rban botorkdl", vagy ,,haj6kedvii M6rton, kem6ny lesz at6l."
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25. Katalin. A l6nyok v6d6szentje. Sok f6rjjosl6s flizSdik ehhez
a naphoz. Sok helyen ,,Katalin-6gat" raknak vizbe, hogy
kar6csonyra kizoldiilj on. Id6j 6r6s itban a kar6csonnyal ellent6tes: ,,ha Katalin kopog, kar6csony locsog".
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Andrris. A t61i 6vnegyedkezdS mulatsdgok napJa. Andr6snap ut6ni vas6rnap kezdcjdik advent, ettSl kezdve kar6csonyig lakodalmat, t6ncos cisszejcivetelt nem tartanak.
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,
, Eur6pa mozgfsbnn ,
AZ ETJROPAI UNIO INTEZMENYEtr.
az Eur6pai Biros6ghoz hasonl6an - hat 6vre
4.lEur6pai Tanrics
A tag|llamok kormhnyf6lbSl (Finnorsz6g 6s deleg6lj6k a tag|llamok. A testiilet ellen6rzi az EU
Franciaorsz|g eset6ben az elnokb6l is) 6116 Eur6pai bev6teleit 6s kiad6sait, 6s 6ves jelent6st k€,szit az
Tan5cs f6l6venk6nt iil6sezik. A tal|lkoz6kon r6szt Eur6pai Parlament 6s a Miniszterek Tan6csa szfimdra.
vesznek a kiiliigyminiszterek 6s az
7.1 Gazd,asrigi 6s Szocir{lis Bizottsrig
Eur6pai Bizotts6g elnoke is.
A Brtisszelben iil6sezS bizotrs|g 222 tagtra
Az Eur6pai Tan6csnak nincsen dona gazdastrgi 6let kiilonbcjzci teri.ileteit
t6shozatali joga. A korm6ny- 6s 5llamfdk n
".llr k6pviseli. Sz6mos k6rd6sben az Eur6pai
feladata meghdthrozni azErJ 6ltal6nos poli- Y'f
tikai ir6nyvonal6t, illetve megoldani azokat -,\-.
a probl6m6kat, amelyeket i Miniszterek Yd
sikeriilt rendezni.
.rh"

r'4

6s{g
A luxemburgi szekhelyti Eur6pai Bir6s6g
15 bir6b6l 6ll, akiket - kcizcis megegyez6s

ipar 6s a szakszervezetek k6pvisel6it is
bevonj 6k az EU jo grendj 6nek alakitSshb a

a1ap16n - a tagorsz6gok korm6nyai
kiildenek hat evre. A teljes fiiggetlens6get 6lvez5
biros6g feltigyel arra, hogy az EU alapszerzSd6seit
betarts6k 6s tcirv6nyeit megfelelSen alkalmazzhk. Az
Eur6pai Bir6s6ghoz egyarhnt fordulhatnak a tagit'lla-

mok, az uni6 int6zm6nyei 6s az |llampolg6rok.
6./ SzfmvevflszCk
A Luxemburgban tal5lhat6 sz6mvev6szek tagtrait

8./ R6gi6k Bizottsdga,
amelyet a maastrichti szerz6d6s hozott l6tre, a tagfi-

lamok helyi hatos6gainak 222 k6pviselcijeb6l 6ll.
Region6lis 6rdekeket 6rint6 i.igyekben (p6ld6ul
oktat6s, kultrira, kozeglszs6giigy) az Europar
Bizottsitg 6s a Miniszterek Tan6csa konzult|l a
briisszeli sz6khelyii testtilettel.

-

folytatjuk

Bemutatkozik

''
Az

KAIII

ZS

Bizoltsitg 6s a Miniszterek Tan6csa kcjteles

a

A" HAGYOMANYAPOLO

1970-es 6vekben egy erdteljes, orsz6gos mozga-

lom indult amagyar mrilt n6pi hagyom6nyainak felkutatdsitra 6s az ezen alapulo kozoss6gek Iltrehozirsfua.
A folkl6rkutat6k 6ltal felgyrijtott anyagokat sz6rmos

kozoss6g fejlesztette elcjadomriv6szett6
n6pzen6ben 6s a n6pt6ncban egyar6nt.
Kiskanizsfn 1971-ben alakult meg az a
l6nyokb6l 6116 egyiittes, ami 1972-ben
fiukarral is b6viilt, s felvette a "S6ska

a

N6ptinccsoport" nevet.
S jottek a fell6p6sek, a sikerek, a
min5sit6sek. 1975-ben m6r Bronz I.
fokozat, 1982-ben Eztist I. fokozat,
majd m6g ebben az evbenArany IIL
fokozatot szereztek. Ekkor m6r az
egyi.ittes 10 6ves mriltra tekintett viszsza. s kiilfoldon is tcibb alkalommal
bemutatko zott. Kozben 1 984-ben AZ
egyi.ittes megszerezte az Arany II.
fokozatot, amit azota is megv6dett,
megtartott. Szint6n 1984-ben Kiv6l6 Egyi.ittes cimmel
tiintette ki a Miivel6d6si Miniszt6rium.
1992-ben szervezSddtt egyesiilette. Ez az egyesiilet
magdba foglalja a KANIZSA TANCECffUffpSl a

T

ROZMARING TANCEGYUTTEST 6s a BOJTAR
NEPZENEI EGYUTTEST.

A''KANIZSA'' HAGYOMANYAPOLO EGYESUI-BT c6lja: A n6pt6nc-n6pzene oktat6sa, tinchtnak
folklormiisorok. fesztiv6lok szervez6se 6s azokc-,

va16 rlszv1tel,

a magyar n6phagyom6ny

meg6rz6se 6s tov6bb ad6s a.

Tagjai a Nyugatmagyarorszhgi N6pt6nc

es

N6pzenei Szdvets6gnek, a Martin
Gyorgy N6pt6ncszovets6gnek 6s az
Oroks6g Gyermek N6pmiiv6szeti
Egyesiiletnek.
Az egyesiilet a nagykanizsai Mortcz

Zsigmond Miivelcid6si H6zban
miikodik, ahol el6rhet5k az aldbbi
cimen:

"KANIZ SA" Hagyom6ny6pol6
Egyesiilet
8

800 Nagykanusa, Hajgato S.u.

06-93-3r9-202

Az egyesiilet elniike: T6th Istv6n
Miiv6szeti vezetfz Vizeli Dezs6
Zenekarve zet6 : Yizeli J6zsef
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ELFELEJTETT ONcTSNCTJXT
Tiibbezer 6ves magyarjrigbelis€g

a magyar vagy p6ldi:ul a ptispok sz6munk
hogy
szinte igy festett: pyspec v. puespoec.
rov6sir6s olyan 5si,
(."1(
egyidcis az egytptomi k6pir6ssal. rov6sir6ssal:
* A\ 4
Kevesen tudj6k:

_

Nugy hasonl6s6got mutat a sum6r
6kir6ssal, 6s tobb jele azonos a
frjniciai ir6ssal is. Val6szinrjleg
belcjltk ered, vagy egy nagyon cisi

P6r szLz 6vnek el kellett ahhoz
telnie, hogy a XVIII. szdzadban
l6trejojjon a ma haszn6latos, latinbol kialakult bettisor.
M6ra m6r csak Erd6ly teriilet6n
lelehetcjk fel a rov6sir6s t6rgyi

kozos forr6sb6l.
El6deink haszn6lt6k a mindennapi
6letben a XVII. szinadig.az orszitg
szinte eg6sz tertlet6n. Arp6d magyarjai nem voltak miiveletlenek,

'

eml6kei, mivel ez a terilet

tort6nelem sor6n elkertilte a katoli-

4studatlanok, ahogyan azt m6g
Ya is sokan tudatlans6gb6l allitiak.
A honfoglal6s ut6n a rov6sir6st a
kereszt6ny egyhLz er6sen iildozte.
Az iitala pog6nynak tartott magyar
hitvil6g r6sz6nek es hordoz6j6nak
tartotta. T 6r gyi eml6keit tgy ekezett
eltiintetni. E helyett a latin betiis
ir6sm6dot vezette be. Ez akkoriban
nagy neh6zs6get okozott, mivel a
latinban 13 hangunkra nincsen jel
(J, K, Z,V, O,U, SZ, ZS, CS, NY,
LY GY, TY).
Ezert olyan nyelvezet jott l6tre,
melyet a magyar sohasem besz6lt.

A nyavaly6s szavunkat latin
._,rtiikkel iey tudt6k leirni:
NIAVALIAS
r-.'r43M4d
' i,\);
rovaslrassal:
rl r\

cizmus hat6skor6t. Eur6p6ban melyik helys6gb6l v6gt6k ki e
nagyon kev6s n6p biiszk6lkedhet csod6latos tcimeget, mik6nt szftlli(csak a germ6nok a runa ir5sukkal) tott6k le, vagy emeltdk fel a tempilyen eredeti, 6si, egy6ni hagyo- lom tetej6ig. A magyar nyelv erem6nyokkal.
detis6ge enn6l sokkal csodiilaA magyar rov6sirSs egys6ges jel- tosabb ttinem6ny."
rendszere telj esen osszeforrott
Sajnos, nem vagyunk tiszt6ban
nyelvrink torv6nyeivel. Nyelviink
azza|, hogy nyelviink es rov6sir6olyan 5si eredetii, mely 6vezredek
sor6n kereszti.il mhtg egy igen
magas fejlSd6si fokot 6rt el.

, Az

angol Sir John Browwning az
al6bbi megiilapit6s6val is ezt igazolja: ,,A magyar nyelv egyetlen
darabb6l 6116 term6sk6, melyen az
idcjk viharai karcol6st sem ejthet-

tek. Nem az id6k v|ltoz|saitol

A I lrl

l'1

4

!A,r'I

LY{/

I

sunk legnagyobb kultrirkincsiink.
Joggal lehetiink r6 br.iszk6k 6s
haszn6ljuk min6l gyakrabban - a
latin betfik mellett - ezt a szemnek

is gycinycirii rov6sir6s mind
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negyven jel6t, melyen b6rmilyen
szoveg hiien lej egy ezhetS.

fiiggci kalend6rium. Nem szorul
senkire, nem kolcscinoz, nem

{"

sA rE

a

alkuszik, nem ad-vesz senkitcjl. Ez
a nyelv a nemzet on6l16s6g6nak.
szellemi fiiggetlensdg6nek legf6nyesebb eml6ke. Amit a tudosok
nem tudnak megfejtem, azt mell6zlk. Ez a nyelv6szetben is igy
van, csakrigy, mint a r6g6szetben.
Az egyiptomi templomok egyetlen
kdbSl k6sziilt padlatait sem fudj6k
megmagy ardzni. Honnan ered,
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A magyar rov6sir6s egys6gesitett betrisora. Az ir6sjobbr6l balra tort6nik (Forrai S6ndor: Az 6si magyar
ov6sir6s az okortol napjainkig cimii miive alap16n.)
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Magyarorszdgon 1997-ben a civil
szfera helyzete 6s 6rtelmez6se nem
t6rhet el l6nyegesen mindattol, ami
a t6rsadalmi 6talakul6s eg6sz6t
jellemzi. Ezt azert sziiks6ges el6rebocsftani, mert m6g a civil szf6r6ban szakszerien fo glalatoskod6
kutat6k kozott is j6kora v6lem6nyelt6r6sek tal6lhat6k a tekintetben.

jelent az egyetlen phrtra felfiizott
hatalmi intezm6nyek piramid6lis
alakzatix al) tehetetlens6 ge, majd
pedig v6ls6gosra fordul6sa. Ebben
az idSszakban a clll szervez6d6sek mindenekelStt a t6rsadalmi
t|j1koz6dits, a sz6beli nyilv5noss6g
legfontosabb f6rumak6nt alakultak
meg. Ezerf6le indittat6sb6l, sokszor egyik naprol a m6sikra sziilet-

9AN
sadalmi struktur6lis probl6m6k

nyilt megvitat6s6nak - egyfajta

kolcsonos 6s nyilv6nos tanul6si
folyamatnak - a lehetSs6geik6nt
miikodtek a nyolcvanas 6vek
derek6n.

Miut6n a szervezSd6sek dontci
tobbs6g6nek rendszeresen (ugysz6lv6n hetente) kellet megvivni

hogy rdszint mit is 6rtsiink civil
szferin a mai Magyarorszdgon, tek meg olyan korok. klubok,
r6szben pedig arrol is megoszlanak auton6m szervezSdesek, mozgala v6lem6nyek, hogy a civil t6r- mak, amelyeknek kor6bban
sadalom j elenlegi 5,llapotitt hogyan

irhatn6k le. Ez a sok6rtelmris6g
t6volrol sem a v6letlen miive. A
civil tArsadalom az elmiit tiztizenot 6vben tcibbszor 6t6rtelmez6sre kertilt, 6s emogcitt nemcsak a
fogalmakk aI jifiszadozds j elens6ge
figyelhet6 meg, hanem az is, hogy

az emlitett id6szakban a civil
szfer 6nak kiilonf6le tort6nelmiat- thrsadalmi funkcioi
voltak fontosak. Tal6n segit
valamit az eligazod5sban az, ha
6ttekintjiik az elmrilt m6sf6l
szocio16 gi

|vtized h6rom olyan fejl6d6si
st6diumdt, amelyekben a civil
szf|ra j elent6s6ge es 6rtelm ez6se
ktilcinbozci m6dokon vet6dott fol.

Az

els6

hull[m (1983-1988)

A civil szflra 6bred6se gyors ma-

saj6t fennmarad6suk6rt a harcokat,
reszint a helyi rgazgat|s, r6szint a
direkt politikai rnt1zmenyek gyanakv6s6val szemben, ez6rt a poli6vtizedekig nem lehetett l6tni hir6t- tikai r6szv6tel tanul6s6nak is rend
hamv6t sem. A v6rosv6d6 korokttil kivi.il fontos int6zm6nyeinek volta\1
az ifjts|gi klubokig, az todalmi tekinthet6k a civil szfdra mozgalhagyom6ny6pol6st6l a kcirnyezet- mai. Ennek a tanul6si 6s r6szv6telv6delmi mozgalom ig sz|mtalan begyakorl5si folyamatnak fontos
olyan c61, ideologiai 6s feladat adta elemei voltak a horizont6lis kapmindezek lltalapjSt, amelyek csolatok 6s a horizont6lis koordin6kcizcitt legfeljebb csak az volt a ci6 megtanul6s6nak, int6zm6nyesikozos pont, hogy valamennyien t6s6nek az elsajttit6sa is. Szorosan
egyi.itt szolg6ltak bizonyos pszeu- ehhez kapcsol6dott a belsci nyil-

dopolitikai funkciokat. (Boz6ki,
1

995)

Es ennek a korszaknak tulajdonk6ppen ez a legfontosabb
von6sa, hogy tudniillik a civil
szf|ra ekkori lrtelmezese az a
fenn6llo politikai hatalmi renddel
szemben, azzal p6rhuzamosan
ki 6pitend 5 tfr sadalmi-p o litikai
akaratk6pz6s 6s v6lem6ny-nyilvhnitits f6rumaik6nt jottek l6tre 6s
igy is miikodtek. A l6nyeget cisszefoglalva a civil szf|ra ez id6 thjt

ghra taI6l6sa 6s hihetetlen erejii cinszewezSdlsi k6pess6ge a nyolcva- b6li legfontosabb szerepkcire a sz6nas 6vek elsci fel6ben hosszri id6 beli nyilvdnoss6g megteremt6se, az
ut6n volt ujra megfigyelhet6 Ma- akkor m6g egy6rtelmiien poligy arorsz|gon. Ez az'ijjilszij-letesi tikailag ellendrzott tcimegkommuf6zis term lszetszer1leg szorosan nik6ci6val szemben valami m6skapcsol6dott ossze - 6s igy ma- f61e, 6m rendkivtil hat6kony nyilgyar6zhat6 is avval - az ald<ort61t v6noss6g szfdrhnak a kialakitSsa
mind nyilv finv alobb| v6l6 t6rsadal- volt. A korabeli civilszf6ra- mozgalmi- politikai- erkolcsi v6ls6g mak legfontosabb 6s leghiresebb
szerv ez\ d6s ei rigysz6l v tn ugy anazt
m6lyti16s6ve1. A tSrsadalmi t6rszerkezetben a legki.ilonboz6bb kis 6s a tematik6t mozgattilk orsz|gszerte
nagy csoportok el6tt v6lt folismert- meg'. az elm6lytlci gazdas|gi v|lt6 a professzion6lis politikai szflra shg, a politikai reformlehet6s6gek,
(amely ekkoriban nagyj6b6l egyet a mind nyilv6nval6bb6 vtiJo tdr-

v6noss6g, az ondokument6ci6, a
saj6t jogon val6 vezetdk kialakit6s6nak megtanul6sa. A civil szfera
e kezdeti h6skora sokban eml6keztetett a partizhnkizdelmek man5vere-z6s6re; v6dekez6 6s elmozg6,
6lland6an r6seket keres6, rendivi*
tal616kony 6s rugalmas szervezd/

d6si form6kk6nt k6pesek voltak
onmaguk tirokos megfjit6s6ra.
Ugyanakkor nagym6rt6kben hozz6
j6rultak ahhoz, hogy a magyar tirsadalmat a nyolcvanas 6vek v6g6re
6rve nem 6rte olyan v6ratlanul a
rendkiviil gyorsas69 gal lezajlo

hatalmi-politikai

v6ltoz6sok
sorozata. mert a szellemi el6k6sztiletben, a v6ls69 tudatositilsitban, a rendszer kikeri.ilhetetlen
cisszeoml6sdra val6 szellemi-lelki

felk6sziil6sben olyan lebecsiilhetetlen szerepet toltdtt be a civil
szf6ra, amelynek kell6 elismerts6ge a feldolgoz6sa sajnos mind a
mai napig nem tort6nt meg azon a

szinten, amelyet e kerd6skor
mes6rdemelne.
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az emberek, szakm6k, kisebbnagyobb kozoss6gek sz6mtalan
gondja 6s baja tov6bbra sem a
nagypolitika 6Ital fog elint6z<idni.

1988 6sz6n tcirt6nelmileg nezve
hihetetleniil rcivid id6, mintegy hetven nap leforg6sa alatt letrejottek
lslvagy irjra alakultak a politikai
p6rtok, 6s ezLltal - szociol6giai
6rtelemben - november kozeplre
mir azt mondhatjuk, hogy kiala-

fton kitermel6dcitt
vezetSi garniturdt szinte egy az
egyben beszippantotta a direkt Ennek a felismer6se sz6p cscindes,
politikai szflrhba, azaz az uj pSrtok 6m sz6les korii fejlSd6s6t eredstrat6giai k6derei koz6. R6szint ez m6nyezett Egy nemr6giben irott

kult a tobbp6rtren dszer hazftnkb an.

b6li 6pitkez6set,6s rigy talfita,

6s bonyodalmas

az ttszivattyizils azzal is j6rt, hogy
a civil szf1ra 6s a meghat6roz6
tipusu szervezSd6sek, kor6bbi

tanulm6ny (Kem6ny, 1996) szbmba
vette a civil szf6ra 1990-es 6vek-

vezet5iket elvesztve, nemigen hogy ma m6r tobb mint negyvensziik 6rtelmis6gi csoporth6tt6rrel tudt6k hallatni hangjukat olyan ezer olyan bejegyzett civil szerverendelkezte, de viharos gyorsas6g- er6vel 1990 ut5n, mint el5tte. De a zdd1s taliihato haz|nkban, amegal kezdt6k cinmagukat kiter- probl6ma enn6l azonban m6lyebb lyeknek a tirlnyom6 tcibbs6ge az
jeszteni, r6szint orsz6gos jelen- volt. Egy-ket 6vig tartott ugyanis elmirlt n6h6ny evben alakult meg.
az rlIuzio, hogy az egypfirtrendszer Az rdlzett tanulmAny r6szletesen
tci s 6 gii szew ezetelckf, r lszint pedig
Ezek a p6rtok eleinte meglehet6sen

hely6be keri.ilcj tcibbp6rtrendszer
m6s t6rsadalmi csoportok kozott is. eleve a demokr6cia netov6bbja, s
Ebben a gyors terjeszked6si folya- ily m6don a p6rtok egyi.ittesen
matban k6zenfekv6nek lfitszott az k6pesek lesznek majd mindenf6le
akkor milr orszilgos hirn6vhez jut5, t6rsadalmi 6rdeket megjeleniteni,
sz6les koni hfl6zatokkal ren- s6t, csak 6k jogosultak erre. Ez az
delkez6 civil mozgalmakra val6 lllizi6 nagyj6b6l az l99l-1992
r6teleped6s. A folyamat legal5bbis kozotti idcikre foszlott sz6t 6s
kett6s volt: amennyire elmondhat6 kideriilt, hogy a pluralista t6rsadalaz,hogy az rijonnan alakul6 p6rtok mi berendezked6s keretei kcizott is
igyekeztek min6l ink6bb thmasz- sziiks6g van a civil szf6rhra, 6m
kodni a civil mozgalmak ekkorra most m6r eg6szen m6s funkci6k
m6r meglehet6sen sz6les korben ment6n, mint ahogyan ezt kor6bki6piilt bhzisilra; legal6bb annyira ban gondolt6k sokan. Ennek
igaz az is, hogy a kor5bbi, rejtett bel6t6sa azonban nem ktinnyen
rolitikai r 6szv 6teli sz6nd6kok tcirt6nt meg, 6s m6gcsak nem is
-ekkor m6r nyiltan is bevallhat6ak egyik 6vr5l a m6sikra. (Miszlivecz,
voltak, s igy a civil szervez5d6sek 1991.)
jelent6s r6sze szint6n kedvet 1rzett
A harmadik hullfm (a
ahhoz, hogy direkt politikai szergpkilencvenes 6vek els6 fele 6s
l6kk6nt is rnegjelenhessenek. Az
ktizepe)
els6 szabadon v6lasztott magyar
parlament osszet6tel6t vizsgLlv a
Ezt az idSszakot az eszhezt6r6s 6s
(az 1990 tavaszi v6laszt6sok l6trejottr6l van sz6) feltiinS az, hogy az 6vatos ijrakezdls jellemzi
mind a hat phrt k6pvisel6i kozott legink6bb. Eszhezt6r6s abban az
sz6p sz|mmal tal5lunk olyanokat, 6rtelemben, hogy n6h5ny 6v ut6n
akiket a nyolcvanas 6vek civil mind sz6lesebb korii t6rsadalmi
szewezldlsei 6lharcosak6nt ismer- felismer6sk6nt fogalmaz6dik meg
hetett meg sajAt sziikebb k<irnye- az,hogy nem lehet - de nem is kell
zentk.
- v6rni a politik6t6l mindenf6le
Sz6mos kutat6 megfogalmazta ez gondunk, bajunk megold6s6t,
id6 t6jt, hogy a tobbp6rtrendszer hanem a pluralista berendezked6sii
gyors 6s dinamikus kialakul6sa politika is sz6mos olyan bels6 korszinte Iefejezte a civil szf|rht ab- l6ttal rendelkezik, amelyek miatt

'-megtalSlni a b6zisukat mindenf6le

leirja a civil szflra intezme-

nyesed6snek a kiilonbozcj st6diumait is, hogyan sziiletnek meg a
koztes koordin6l6 int6zm6nyek,
hogyan jutottunk el a Civil Kerekasztal, a Civil Parlament 6s 1995ben a Civil Iroda megsziilet6s6ig
is. Nem tlialzhs teh6t azt 6llitani,
hogy az elmirlt n6h6ny ev az alapitv6nyi burj6nz6sok jegy6ben telt el,
s ma m6r se szeri, se sz6ma a legkiilonbozdbb indittat6sir, c6lf nonprofit szewezddeseknek, 6s az sem
tul nagy b6tors6g megj6solni, hegy
ez a folyamat m6g t6volr6l sem
z6rul le. Ezzel az lj virhgkorral
kapcsolatb an azonban hely6nval6
k6t olyan kritikai 6szrev6tel megfogalmaz6sa is, amelyeknek az itt

adott terjedelmi keretek kozott
legfeljebb csak a l6nyeg6t fogalmazhatjuk meg. Am e sorok ir6ja
meglehet6sen fontos j elens6geknek
tart:a ezeket, mindenekel6tt azert,
mert a civil t6rsadalom jovcije sok
szempontb6l fiigg attol, hogy ez a

k6t jelens6gvrl6g hogyan alakul
majd.

Az egyrk probl6makort akk6nt
fogalmazhatjuk meg, hogy a civil
t6rsadalom e dinamikus novekedese kordntsem tarthat6 egy6r-

telmiien pozrtiv folyamatnak.
Ugyanis az |Ilanhilztartisi re formnak elkere sztelt nagy arhnyi 6llami
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kivonul6s 6s funkci6felad6s tobb
6ve tart6 folyamata szilmtalanszor
sz6l meg olyan alapitvilnyokat,
amelyek olyan feladatokra vi"Jlalkoznak, amelyeket tulajdonk6ppen az 6llamnak kellene ell6tni

pig kis6rt a civil szflra tulaj- politikai funkci6t, direkt hatalmi

akhr orszilgosan, ak6r lok6lisan, de
m6r nemigen ttirekszik erre. S az

direkt hatalmi-politikai szflra

donk6ppeni funkci6j 6nak meghat6rozilsSban Sz6mos j6 sz6nd6kri
6rtelmis6gi igyekszik most is rigy

6br6zolni 6s elemezni a civil
szf1ritt, mint ami nem m6s, mint a

ellentettje. Se szeri, se szhma

az

szerepkdrt betolteni - ezt nagyon
j6l is teszi. A politikai szflra kritlk|jilt el lehet v|gezni mag6ban
tagolt politikai berendezked6sben
is. a civil szewez6dlsek sz6m6ra
pedig ezeregy m6s szerepkor v6r.
A val6s6gos gond a jelenlegi
magyar civil szf6r6val kapcsolatban ink6bb az,hogy nemigen lehet
erSsebb ann6l, mint amilyen a polg5rosod6s folyamata 6ppen
Magyarorszdgon (Boz6ki, 1995). A
civil tfrsadalom ugyanis csak a
t6nyle ges kozlposzt6lyo so d6sra
6ptilhet 16, nem kell a politika
helyett, annak k6nyszerii versenF/
t6rsak6nt alternativ hatalmi dimenzi6kat 6pitenie.
A civil t6rsadalom fejlcid6s6nek a
legfjabb - kilencvenes 6vekb6li hull6ma rigy v61em, hogy a val6s6gos kezdetet is jelenti. Az a felis-

igy megsziilet6 klnyszerii ,,t6r- olyan ir6soknak 6s megnyilv6nul6sadalmasit6s" csak lfitszolag teremt soknak, amelyek a civil szf6r6tigy
erSs civil szf1r6,t; val6j6ban olyan pr6b61j6k felfogni, mint a tobbfejetlen 6llami kivonul6sr6l van pArtrends zerrel szemben 6116
sz6, ahol az 6llam m6r nem, a tilr- ,,igazi" t6rsadalmi val6s6got.
sadalom meg m6g nem tudja az Dende P6ter sz6:mos ir6s6ban
adott szerepkoroket betolteni. mutatta ki e szeml6let anakroLehet egyfel5l teh6t cirvendezni nisztikus mivolt6t 6s val6sziniileg
annak, hogy az elmlil-lt n6h6ny rgazavan akkor, amikor aztmond6vben sok-sok ezer olyan nonprofit ja, hogy a tobbp6rtrendszer is a
szervezSdes jott l6tr6, amelyek az civil t6rsadalom r6sze, annak polie96szs6giigyr szflritban es az tikai meg fo galmaz6d5sa (Kenoktat5s vllSghban igyekeznek de,1996).
Tehdt nem annyira a civil t6rmag6ner6s 6s kiskozoss6gi h6tt6rrel megoldani ideillci gondokat - de sadalom 6s a politikai t6rsadalom
az|rt azt is villgosan l6tni kell, szemben6ll6s6nak, szembefordit- mer6s, hogy nem kell v|rni
hogy ezeknek az alapittr6nyoknak a

megsziilet6s6t legtobbszor

a

k6nyszer dikt6lja, 6s a folyamatos
mtikcid6s felt6telei sz6mos esetben
egy 6Ital6n nem biztositottak.
Mindezzel csak arra akarunk utalni, hogy a szfimszeri noveked6s, a
sok-sok ezer nonprofit szervezdd6s
megalakul6sa mogott .olyan vitathato folyamatok is meghriz6dnak,
amelyeknek a v6geredm6ny6t ma
m6g t6volr6l sincs m6dunk 16tni.
Azt vrszont bizonyosan 6llithatjuk,
hogy er6s t6rsadalmi h6tt6r n6lkiil
l6trejov5 civil szervezcjd6sek hoszszabb t6von legfeljebb biinbaknak
lehetnek csak j6k - mindazon szf6r6kban, ahol az 6tgondolatlan 6s
gyors Sllami kivonul6s sz6mos
funkci6t betoltetlentil hagy maga
ut6n.

A mSsik problematika ink6bb
politikaelm6leti jellegii k6rd6sk6nt
fogalmazhat6 meg. Ennek l6nyege
pedig az,hogy a nyolcvanas 6vek
elej6n-kcizep6n 6ltal6noss69 v6lt
politikaelleness6g mind a mai na-

hat6s"ag6nak intenziv kimutat6sSval
fogjuk megtal6lni a kilencvenes
6vek Magyarorszitgfin a civil szf6ra
6rtelm6t, hanem ink6bb akkor, ha
min6l pontosabban meg6rtjtik a k6t

szflra kozotti. kapcsol6d6s

6s

funkci6-megoszt6s lehet6s6geit is.

Az ittvfnolt probl6m6nak m6g van
egy olyan vetiilete is, hogy a civil
szflra cink6ntes sz6sz6l6ja 6s
k6pviselcije akar lenni sz6mos
olyan ambici6jri szem6ly 6s csoport, akik kiszorultak a tobbp6rti
verseng6sb6l a kilencvenes 6vek
elej6n, amikor is stabilizSl6dott a
magy ar tcibbp6rtrendszer. Felfog6sukat leegyszerfisitve rigy lehetne
mondani, hogy a civil szf6ra a j6,
az angyal, - a politika vil5ga pedig
a fekete, a gonoszok, az ordogcik
vll6ga,6s a kett6 kozott tulajdonk6ppen a j6 6s a rossz kiizdelme
folyik.
EzzeI szemben a t6nyleges gyakorlat pedig mindink6bb az,hogy a

civil szerve z5 desek dont6 tcibbs6ge
egy6ltal6n nem akar semmif6le

az

6llamra, hanem mindazt, amit magunktol meg tudunk tenni, azt
egym6sra t6maszkodv a, szery ezkedve 6s szovetkezve mi is meggondolhatjuk: nos, ez az a mentalit6s, amely mindink6bb megfigyelhet6en dominSnssh v6llk az tjabban prosper6l6 civil szervezcjd6se-

mindennapi praxis6ban. Mini
tcibben tanulnak meg p6ly6.zni,
versengeni, forr6sokat elSteremteni, meg6rtzni 6s fejleszteni a horizont6lis kapcsolatok vil6,g6t, s a
t6rsadalrni ellen5rz6s min kifinomultabb technik6it is sz6p szitmmal
alakitjak ki a legkiilonboz6bb szervezdd6sek.

Osszefoglal6an teh6t azt l6thatjuk, hogy Magyarorsz|gon az
elmrilt tizenot 6vben h6rom st6diumon 6lt meg a civil tfrsadalom
fejl6d6s6nek gondolata. Az elscj
id6szaknak a jellemzSje akonfrontativ logika volt, s ez lrthetS
volt annyiban, amennyiben egy
buk6f6lben 16v6 politikai-hatalmi
rendszerrel szemben kellett cin-
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Am6sodik hogyan tudj6k egymrist kieg6- kimerit6en 6s apr6l6kosan elemezid6szakban a kompetitiv jelleg sziteni, s hogyan tudj6k megosz- ziik; csak egyetlenegy dologra tetdomin6lt, mikor is versenyt6ra tani egym6s kozott a feladataikat. tiink kis6rletet'. arra,hogy az elmrilt
maght megfogalmaznia.

akart lenni az 6ppen ki6piil6f6lben Ebben az lrtelmez6sben a civil m6sf6l evtizednyi id6szak belscj
l6vc5 rij, pluralista berendezked6s- szfdra m6r nem a politikai-hatalmi viitozhsainak 6ttekint6s6vel tal6n
ben az 6ppen alakul6 m6s, egy6b szf6ra versenyt6rsa vagy ellenfetre, jobban megviligithassuk: mi6rt is
alaprntlzm6nyeknek. A harmadik hanem annak nagyon is szerves tapasztalhat6 oly sok f61re6rt6s 6s
id<iszakban - s ez a mostani 6vekre kiegl,szit6-partnere leszvagy lehet- f6lre6rtelmez6s a civil szfera
6rv6nyes - a kooperativ logika s6ges. Ebben a rovid 6ttekint6sben mibenl6te koriil.
miikod6se I|tszlk fciliilkerekedni. term6szetesen nem volt m6dunk
DR. K6ri Lhszlo
Most m6r ink6bb az lesz az alap- arra, hogy a magyarorszhgi civll
k6rd6s, hogy a kiilonbciz6 szflr|k szflra legfontosabb gondjait

Irodalom
l.Boz6kiAndr6s: Civil t6rsadalom

\J

6s polg6rosod6s, in.: Konfront6ci6 6s konszenzus, 1995. Szombathely,
Atiratok-sorozat
2.V. B6lintEva Hogyan ellen6nzze a civil t6rsadalom a hatalmat? Besz6lget6s Hegediis Andr6ssal, in.:
Rendis6g a romokon, Pesti Szalon,1994.
3.Fedezzik fel a civil Koz6p-Eur6p6t Boss6nyi Katalin interjfja Miszilvecz Ferenccel, Nepszabads6g,
1991. aususztus 9.
4. Kende P6ter: A civil t6rsadalom mitosza, Magyar Hirlap, 1996. december 7.
5. Kende P6ter: Politikai kultura, civil tdrsadalom, elit, In.: Mi a politika? Szfnadvlg, 1994. Budapest
6. Kem6ny LLszIo: Civil6rdek, k6pviseleti szervezetek 1995-ben, in.: Magyarorszhg politrkai 6vkcinyve,
1996, Budapest
7. Civil t6rsadalom Kelet-Eur6pirban, Vita a Politikatudomdnyi Szemle 199312. szttmban

Egy l6p6ssel beljebb van Magyarorsz|g szeptem- m6rmint azEur6pai Uni6ban, amely ekkort6l
megnyitot{a a lehet6s6get n6h6ny'lgynevezett
kcizoss6gi programban valo r6szv6telre. Elsdk6nt az
oktat6s teriilet6n indult meg az egytittmiikcid6s.
bertSl

Magyarorszilg szfimdra mdr megnyitott 6s v6rhat6an
998-ban megnyil6 EU-programok.
SOCRATES
Cdlja: a nemzetkcizi oktat6si egyiittmiikod6s tfimogatisa, tananyagfej leszt6s, nyelvoktat6s, tanirok es
tanul6k csoportos cser6je, diplom6k kolcscinos elismer6se, oktat6spolitikai egytittmiikod6s 6s inform6ci6csere

A lp ro g r am o k : Er asmus - fels 6 oktatis, C omeniu s kozoktat6s, Lingua-nyelvoktat5s, T6voktat6s 6s fel-

n6ttk6pz6s

Kozoss6gi kolts6gvet6s 1995-1 999-re: 950.milli6 ecu
KISF^SKOZEPVALI,AT,ATOKTAMOGATASA(Sr\{E)
Celj a: a kisv6llalkoz6sok versenyh6tr6nyainak enyhit6se, inform6ci6s 6s piacra jut6si lehetcis6geik
sz6lesit6se, szakmai tal6lkoz6k, ki6llit6sok szerv ez6se,
besz6llit6i munkakapcsolatok b6vit6se
Kcizciss6gi kdlts6gvet6s 1997-2000-re: 127 milli6 ecu

RAPHAEL
C6lja: az eur6pai kultur6lis circiks6g megdrz6s6ben
val6 nemzetkcizi egyiittmiikod6s
Kozciss6gi kolts6gvet6s 1997-2000-re 30 milli6 ecu

KALEIDOSCOPE
C 6lj a : eur6pai miiv6szeti egyrittmiikod6s
Kozoss

6

gi kcilts6gvet6

{)97

-2000 -r e : 26,5 mill i6 ecu

FIATALOK EUROPAERT
Celja: fiatalok nemzetkozi egyi.ittmiikod6se a taszszizmus 6s az idegengyiilolet ellen 6s az es6lyegyenl5s6g6rt, az eur6pat kultur6lis soksziniis6g megSrzes66rt, nonprofit szervezetekben val6 reszvetel, szoci5lis, kultur6lis 6s kornyezetv6delmi ifiirs6gi akci6k
Kcizoss6gi kolts6gvet6s 1 995-1999-re: 126 milli6 ecu

ARIANE
Celja: az eur6pai klasszikus 6s kort6rs irodalom terjeszt6se, ktilonos tekintettel a kis nyelveken ir6dott
alkot6sokra
Kozos s6 gi kcilts6 gvet6 s 1, 997 -2000 -r e: 23,5 milli6 ecu
SAVE
Celj a : az energiafelhaszn6l6s hat6konys696nak
javithsa, a szab|lyozhs 6s a szabvitnyok 6talakit6sa,
nemzetkozi e gyiittmiiko d6 sb en v6 grehaj tott energiatakar6ko s s 6gi kis 6rletek, inform6c i6terj e szt6 s
Kozciss6gi kcilts6gvet6 s I99 6-1999 -re: 75 0 milli6 ecu

LEONARDO DAVINCI
C6lja: a szakk6pz6s fejlesztlse, a folyamatos LIFE
|tkepzes segit6se, int6zm6nyek nemzetkozi Celja: kcirnyezetv6delem, az eur6pai el6vll6,g
gyiittmiiko d6s e, oktat6k k6pz6se, c s erepro gramok
Kozciss6gi kolts6gvet6s 1995-1999-re 620 milli6 ecu
e

6llapot6nak 1avit6sa, illetve me g6rz6se
Kcizoss6gi kolts6gvet6s 1996-1999-re 207

milli6

ecu
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SELEIS/E SI TE CIINIKAK

Hogyan lobbyzzunk!
1.

a

Mit jelent a lobbyzis?
id(5t sz6nni arra, hogy helyi dnkorm6nyzati
kdpvisel6nkkel vagy parlamenti k6pvisel6nkkel

6ll6spontunkat 6s munkdnkat megismertesstik
4 szemtSl szembeni pSrbeszddet jelent, 6s nem olyan
szemelytelen megkozelit6st, mint pl. a levelez6s
7 politikai cselekv6s: megpr6b6ljuk kideriteni, hogy a
politikusnak vagy a k6pvisel6nek mi a v6lem6nye
ig6nyeinkr6l 6s mennyire t6mogat benniinket

4helyszine: a politikus ,,hazai terepe" (iroda,

7 tudjuk meg, kik, milyen tan6csad6k vannak probllm|val foglalkoz6 bizotts6gokban, ki lesz a
bizottsig elnoke. F,z az inform6ci6 tital6ban a
v 6r o

7
o

7 ha fontos, hogy phrbeszedet alakitsunk ki,
konzult6ci6t 6rjiink el, megmutassuk erdnket

7 ha fontos, hogy ,,kiugrassuk a nyulat a bokorb6l"
r6k6nyszeritsiik a politikust saj6t 6116spontja
felfed6s6re

3. Hogyan lobbyzzunk?
7 tudjuk meg, hol 6s milyen szinten fog sziiletni a

haszn6lhatunk
tervezzik meg a l6togat6st, gondoljuk 6t drveinkeY

vigyiink magunkkal besz6mol6kat, dokumentumokat. A fogad6ora ideje rovid - alaposan

Mikor lobbyzzunk?
oha ely, a parlament vagy az onkormhnyzat Sltal

2.

7

k6sziiljiink fel.

a

ne hagy juk magunk at Ier innt ko do s v 6l as z o kl<al
lr' l6pjiink kapcsolatba rijs6girokkal, hogy lobbyz6sunk nyilv6noss6got kapj on
7 a kapcsolat folytat6sa, a nyomon kovet6s alapvetd
fontoss6gri. A besz6lget6s minden pontj616l k6szitsiink felj e gy z6st. Ktldj iink emllkeztetS I eve le t
arr6l, hogy szobeli megbesz6l6seinken miben
maradtunk.
a egy igeret m6g nem jelent bizonyoss6got - tov6bbi
siirget6sre 6s nyom6sra van sziiks6g

folyt"ti"!

benntinket 6rint5 dont6s 6s kinek van m6dia
befoly6solni azt

ESVA

- EUROPEAI\ I

ON VOLUNTARYASSOCI.

ATION LITHUANIA

1997. okt6ber 7 6s 12 kozott rendeztlkmeg az ESVA 8. taI5lkoz616t.
E rendezv6nynek az iden Lttvhnta
f6v6rosa, Vilnius adott otthont.

A program cime: Elemz6s

6s

kihivris az tink6ntes egyesiiletek
szhmhra.

A taliikoz6n egyesiiletiinket Dr.
Szinku Mih6ly elnok irr k6pviselte.

6s

javaslat6nak erej6vel - annak ellen6re, hogy nem
6k a dont6shozok
hasznosak lehetnek a helyi 6s orsz6gos sajtoval
val6 kapcsolatok
szerezzink el5zetes inform6ci6kat arr61, akihez fordulunk, ismerji.ik meg rejtett 6rdekeit - tal6lhatunk

olyan pontokat, amelyeket 6rvel6siinkben fel-

4

hoznt kiv6nt dont6st befoly6solni akarunk
ha terveinkhez, jov6beli hatitrozatok befoly6sol6sa
vegett, meg akarjuk nyerni egy politikus rokonszenv6t 6s t6mogat6s6t mindj6rt az elejen

.

4 sz|moljunk a koztisztviselcik aj6nl6sainak

vdroshdza, fogad66ra stb.) Ez a politikus sz6m6ra
el5nyos: o szabja meg az idShatSrt, a r6sztvevdket
stb.

shhz|n me gszer ezhetS
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Most merget hajt a rit s virdgzik kes6 6szig
Legelget a tehin
S Iassan megmdrgez6dik
Kikericsek virltnak kdkek is lildk
Almos szemed olyan mint itt ez a virdg
Mint szirmukfodra keH6 s ktk akir ez 6sz itt
S

Egyfalka kisdidk a retrefut s rivall
Lebernyegilk rc)pill es zeng a harmonikadal
Letdpik a viragot mely anya s ledny is

Es szine ntint szemhdjadi s oly felve

9. oldal

Mint rebben a virdg ha szilben ttrdepel
A csordds csdndesen halk hangon enekel
M{g b6g a sok teh,4n s elhagyja g6zc)ldgve
E halnikeszill6 nagy rttet mindtirokre

rebben mdr is

szemedt6l eletem lassan megmergezddik

Apollinaire verse
Radn

6

ti Mikl

os

fo r dit

ds ab a

n

Apollinaire, igysz6lv6n megverselt mindent, mit e
nov6nyr6l tudni 6rdemes. ,,Most m6rget hajt a r6t, s
vnbgzlk k6sd 5szig" - val6ban nagyon mergezS
augusztust6l okt6ber vlglig vir|gzlk tide, nedves
r6teken, legelcf kcin l6that6k Illa szinii vir6gai.,,...mely
)ya s le6ny is." Magh6za melyen a lepelcsdben a
Yold alatti hagymagum6ban talillhato, s a kovetkez6
tavaszig ott is marad. Szaporod6sa, m6r a r6gieket is
nagyon foglalkoztatta. A r6maiak szerint - filius ante
patrem - azaz a fit az apa el5It, ugyanis el6bb az 6szi
vir6got 16tjuk, s a levelek csak a kcivetkezS 6v
tavasz|njelennek meg: hrisosak, a nagy tokterm6st
tulip6nszenien boritj6k be. A nov6ny leir6s6t nagyon
szepen megtal6lhatjuk Kubinyi Agoston 1842-ben
megjelent Magyarorsz6gi MERGES NOVpNyBf c.
konyv6ben. A k6pet is ebb6l a kcinyvbSl vetttik.

KIKERICS (Colochium)
,,Hat himes, 3 nds, burkos; bokr6t6ja 6 has6bri,
.__rsszir nyaku, magzatja a fold alatt a gyok6rben van.
Tokja 3 bels6 6llel osszeragad, sok magvir.

Zfszpa Kikerics.
(6szike, 6szi kcikcircsin. Colchicum autumnale).
Hagym6ja tobb 6vi, m6lyen fekszik a foldben, kiviil16l bama, bel6l fej6r. Ebb6l 6sz' elej6n minden lev6l
n6lktil n6 ki a 6-7. hiivelyknyi magas liliis veres vthg.
Lapos l6ncs6s; tobbnyire 3 levelei kcivetkez6 alol
tompa, feltil hegyes. Terem tcibbnyire nedves foly6st, 6melyg6st, hhnyhst, hasf6j6st, sz6krekaszril6kon. Augustusb an, octob erb en v ir tryz|k.
k6sztetest, vizeletre k6nyszerit6st, v6res vizelletet
A kikerics annyira 6kesiti 6sszel a r6teket, hogy okoz.
sokak eltal m6lt6nak tal6ltatott a vir6gos kerlekbe is
K6t gyermek, melly ennek magv6b6l evett, erds
behozatni, a hol szorgalmasan 6poltafi6n, teljesek 6s h6ny6st kapott; mindketten 6des tejjel gy6gyittattak,
ktilonbciz6 sziniiek, p6ld6ul fej6rek is neveltetnek.
de csup6n az egylket lehetett megmenteni, a m6sik
A r6teket ugyan 6kesiti, de mivel szomoni postfja a v igy |zatlans 6g6nak illdozatj a lett.
bekovetkezS Ssznek 6s semmif6le marh6nak eledeli.il
Nemr6g N6methonban egy r6t tulajdonosa tdbb
nem szolg6l, nem kedves.
zdszpilt kiirtott s az vtra hinyta; a helys6g arra ment
Ez a csipls m6rgek kdz6 tartozik, mellynek kiv6lt sertesenek egy resze evett bel6le s csak hamar 17
magva s hagym6j a nagy hat6sri. A vele 616s ny6l- darab megdoglott.
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Minekut6na e nov6ny kiilcinben is hSny6st okoz, az
iltala val6 megm6rgez6sn6l legink6bb arra kell iigyelni, hogy a beteg sok ny51k6s szerrel, olajjal, tejjel s t.

nem. A sejtkutat5sban, nciv6nynemesit6sben nagyobb
kromosz6m aszitmt nov6nyek el5 tllititsir a haszn|lj 6k.

6ljen.

Kolchis v6ros6b6l va16. Kolchis v6rosa a Fekete-

Tavasszal k6rosabb, mint 6sszel. Gyoker6bSl
kem6nyit6t lehet k6sziteni. Kifacsart levelei levlvel az
6llatok bcjren lev6 6rtalmas bogarakat, mint p6ld6ul
tetr.it, bolh5t s t. ki lehet irtani.
Ujabb korban tobb orvos gyokeret a koszveny ellen
hatalmas szernek taltita, de ahoz nem 6rt5 kez6bol

tenger keleti parrvid6k6n,talSn a mai Grlzia teriilet6n

k6ros lehet.

Z\szpa kikericsn6l kisebb a homokkikerics (C. arenarium), melly szint6n m6rges hat6sri".
Teh6t a nagyon m|rgez6 kolchicin nev[i alkaloid6t
tartalmazza, amely sejtm6reg, a sejtek oszt6d5s6t
k6pes megakad6ly oznt, a kromosz6m6ket azonban

A

szolgdltatis

l6nyege:
Els6sorban a CTF tr6ningjeihez
kapcsol6dv a, a kepzlseken hallott

elm6leti ismeretek gyakorlati megvalosit6s6ban igyekszik segits6get
nyrijtani. A konzulensek - a CTF
tr6nerei - mindig egy-egy konkr6t
probl6m6ra, az Oncik 6ltal megfogalmazott k6rd6sekre segitenek
v |laszokat 6s megold6sokat tal6lni.

technik6k
ce-

p|lytzatirils

e facilit6l6s (egy iil6s lev-

h6t

Dija: 1.000 Ft/6ra, mely osszeg a
helyszinen sz|mla ellen6ben
k6szpenzben fizetend5.

sazdSlkod6s

(HR)

e

Id6tartama: 60. perc

ZNE

elnok ,

alakitson ki, melyek legink6bb
alkalmazkodnak ii gyfeleik
hez.

ig

6ny

e

i-

Thj6koztatr[st ad: Kap6s Dorottya
- tr6ning koordin5tor

e pennigyi vezet6s 6s tervez6s Cim: 1117 Budapest,
e adomSnyszervez6si strat6gi6k,
M6szoly u.4.III1 3.

@ 6rt6kel6s

lehet vrilasztaniz
10.00 - 11.00 6r6ig
12.00 - 13.00 6r6ig
14.00 - 15.00 6rdig
16.00 - 17.00 or6ie

,

modellek

q emberi er6forr6s

M6szoly u.4.)

A kiivetkez6 id6pontok kiiziil

gorogok klpzeleLlt nagyon foglalkoztatta - az argonaut6kat - az Argo haj6 utasait k6sztett6k meg az
Odysseus elcitti nagy kalandjukra az aranygyapjit
megszerz6s66rt. Term6szetesen tragikus szerelem
motiv6lta ezt a tagy kalandot. A szerelmet H6ra 6s
Aphrodite 6bresztette M6dei6ban Iasz6n ir5nt, 6s
segitette Iasz6nt az ,apja SItaI krtiizott prob6k ki6lI 6s 6b an 6s a ko lchis i ar any gy apjlf' me gszerz6 s 6b en.
folytatjuk
Osszeallitotta: Dr Szinku Mihdly

e strat6giai tervez6s
q vezet6si stilusok 6s dont6si

e

csiitortcikcin

volt tal6lhat6. Term6keny vid6k lehetett. Az 6kori

Irinyad6 t6mdk:

A konzultrici6k helyszine: A CTF
Alapitv6ny irod6ja (Bp, XI. ker.

Id6pontja: minden

Vegiil a tudom6nyos n6v jelent6se: Colchicin:

e
e

€
e
e
e

ezet6se)

marketing

PR strat6gi6k, PR munka

a

gyakorlatba
projekt tervezds
a projekt plnzijgyi tervez6se
6s vezet6se
ig6nyfelm6r6s
cink6ntesszervez6s
esem6nyszewezls
irodai adminisztr5ci6

K6rik, hogy a kiv6lasztott idSpontra legk6s6bb az adott nap elcitt egy
h6ttel jelentkezzen be telefonon.

A CTF Alapitv6ny tcirekszik

arra,

hogy olyan szolg5'ltathsi form6kat

Tel./fax.: (06-1) 1 85-3938,
I8s-2966.
ErdeklSdni a fent ismertetett cime'-l
6s telefonsz5mon lehet.
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Le gij abbkori Adatt6r 6hoz (1 0 | 4 Budapest, Budav6ri
Palota "A" 6piilet.
Lev6lcim: 1250 Budapest, Pf: 23) kell bekiildeni ket
p6ldSnyban.
Ap|lyazatot legal6bb 20 gepelt oldalon (vagy ennek

megfelelci k6zir6ssal), jegyzetekkel ell6tva

ke11

elk6sziteni.

A p6ly6zatra mind felncjtt, mind i jirsAgi
kate96ri6ban elfogadnak egy6ni 6s csoportos
munk6kat is.Egy p6lyin6 tobb p6lyamunk6t is bekiildhet.

A NEMZETI GYERMEK ES IFJUSAGI

KOzAL ApirvANy NGyrK) pAryAz.q.ro

r

HIRDET KATEDRA 98/1. ES KATEDRA 98/2.
ELNEVEZNSSBT- A GYERMEK_ ES IFJUSAGI
HELYTORTENET NEM HIVATASOS
CSOPORTOK, KOZOSSNCBT SZAiUAT. A
TORTENESZEK SZAMARA
KORO SZTAT.Y rc6 Zfr]-NTI RE SZVE TE LENE K
A Magyar Nemzeti Mrizeum, a Honismereti ,,PARTICIPACIO.TANAK" TAMOGATASAN,q..
Szovets6g 6s megyei egyesi.iletei, valamint a Azok nyerhetik el t6mogat5s6t, akik akozalapitvdny
Mrizeumok Megyei Igazgat6s6gai helytcjrt6neti 6ltal j avasolt tematik6ra 6pitik k6pz6si.ik, t6boroz6suk
p6ly |zatot hirdetnek nem hivat6sos trjrt6n6szek programj6t. A t6mogatds a megjelcilt sz6ll6shelyek
szftmfra ififs5gi (14-206v) 6s feln6tt (21. 6vt6l) ig6nybev6tel6nek a kcilts6geit csokkenti, igy nem
kateg6ri6ban.
k6,szp6nzben adunk t6mo gat6st. A t6mo gat6s elnyePiiyLzm lehet Magyarorczhg 6s a K5rp6t-medence r6s6nek felt6teleit, a javasolt tematik6t 6s az ig6nybe
tort6net6t felo 1e16, b 6rmely helytort6ne ti t1m6t fe ldol - vehetS sz6ll6shelyek j egyz6k6t a kozalapitvdny
9oz6 munk6val, amely a pSlyhzat bekiild6s6nek ttl 6koztat6 fizete tartalmazza.
idcipontj6ig nyomtat6sban m6g nem jelent meg, 6s
Nevez6si dij : 1 000 F t phlyhzatonk6nt.
m6s orsz6gos p|lyhzaton nem szerepelt.
A p6ly6zathoz sziks6ges nyomtatv6nyok - a
A, piiyfzaton kiemelt t6mak6nt ajrinlott feldolgo- thj6koztato fiizet 6s a pLlyinati adatlap, valamint a
nevez6si dij befizetls6re szolg6l6 utalv6ny - kizir olag
1848-49-es
forradalom
6s
szabads6gharc
ir6sban, megcimzetL, felbllyegzett, nagy m6rehi (A/4)
-az
eml6kei, hagyom6nyai (eml6kt6b16k, szobrok v illaszb or it6ko t' me I I 6ke lv e i g 6ny e lhetci e k.

Js:

6llit6s 6nak tort6nete, hozzLf1zS dci me geml 6kez6 s ek,

-

helyi esem6nyei a sz|lhagyom6nyban stb)
a szabads6gharcban r6szt vett helyi szemelyek
6letutia.

Apd'lyhzat csak post6n kiildhetci el a kovetkezd cimre'.
NGYIK-Katedra 98.
1399 Budapest 62. Postafi6k 633.
Piiyirzatok feladisi hatfrideje: 1997 . december 01.

P|lyazni lehet m6g b6rmely m6s szabadon v6lasztott
helytort6neti tlm|val, mely Magyarorszhg 6s a
hat6ron tuli magyarlakta teriiletek (els5sorban XX.
sz|zad) ipar-, gazdas|g-, miivel6d6s-, politika - 6s
e gyhhnoftlnet6t dol go zza fel.
A. 1 alapprogram. - Ifjris6gi cser6k p|lyhzati
Nem p{lyri zhatnak mrizeumok, illetve tudom6nyo s felt6telei
intlzmlnyek munkat6rsai 6s olyan kutat6k, akik a A program keret6ben trzenot 6s huszonot 6v kozotti
ttirt6nelem valamely korszak6val hivat6s szeriien magyar 6s az Eur6pai Uni6b6l, illetve Norv6gi6b6l,
foglalkoznak.
Izlandr ol vagy Lichtenste inb 6 | szSrmaz6 fiatalok
A pfllyhzatot 1997. december 31-ig a muzeumok kozos, csoportos, iskolai, oktat6si rendszeren kiviili
megyei igazgat6s6g6n, illetve a budapesti piiydz6k- cser6j6nek tilmogatishra lehet p6,lydzn| A csere nem
nak a Budapesti Tort6neti Mrizeumhoz, vagy 1998. felt6tleniil jelent viszonoss 6got, lehet egyszeri
janu6r 31-ig a Magyar Nemzeti Mirzeum talllkozils is. A cser6ben r6szt vehet a magyarokon
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kiviil egy (k6toldahi csere), vagy tobb partner csoport
(tobboldahi csere). F6leg azoknak a fiataloknak sz61 a
program, akiknek a kiilftildre utazhs, m6s orsz6gbeli
fiatalokkal va16 tali.Jrko zfts nehlzsl gekb e iitkozne,
vagy kifej e zenen h6trSnyos hely zethek.
A tdmogatris felt6telei:
Az ifjits 6gi c s erepro gramb an r 6sztv ev 6 fi atalok
eletkora 15 6s 25 6v kozotti legyen a csereprogram
idcipontj6ban. Ez nem vonatkozik a csoport vezet6ire.
Altal6ban tiz fratalrajut egy vezetS.Indokolt esetben
(p6ld6ul mozg6sseri.ilt fiatalok) a vezetSk arhnya magasabb is lehet.
A csoportok l6tszdma:
A programban r6sztvev6 csoportok osszl6tsz5ma 1660 f6 lehet (kiilfcildi 6s magyar fiatalok osszesen).
Torekedni kell a r6sztvev6k orsz5gok 6s nemek sze-

rinti egyensrily6ra.
A proj ekt(csere) tartalma :
A tem6t a fiatalok kozosen ha!\rozzhk meg, a program a meghathrozott t6ma kor6 6piil. Fontos, hogy a
t6ma eur6pai kiterjed6sii legyen (p6ld6ul ,,Fiatalok 6s
a k|bito szer",,,F iatal munkan6lkiili ek hely zete",
"Fiatalok 6s a demokr6cia" stb). A Fiatalok Eur6p66rt
Programban azok a projektek sz6mithatnak t6mogatisra, melyek egy6rtelmii pedag6giai c6lokkal rendelkeznek. kiilonos tekintettel a kultur6k kcizotti
ismeret6tad6s biztosit6s 6ra, tov6bba fj it6 j elle giiek.
A projekt iddtartama:
Azttazdsra forditott id5t nem szhmitva6-27 nap.
Pi.tryhzati hatirid6'k minden 6vben az alibbiak:
APRILIS 1. - AUGUSZTUS 31 .
FEBRUAR 1.
1.
ruLIUS 1-NOVEMBER30.
MAruS
DECEMBER 1. - APRILIS 30.
OKTOBER 1.
Tov 6bbi info rm
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Alulirott kijelentem, rendes tagk6nt bel6pek al

'AT ATr.r6ou7rorzrtr AT :u:rzucrirE'r'DE

tt NEpFOrsKoLAr ;cyESULETBE.
t"^.':':'
jelentkezS
A
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I

r-

lint6,zm6ny), illetve falukoztjss6g, t6rsas69 meg-l
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lCime:
1...............................1
eset6n az egyesiileti 6lland6 k6pvisel^l
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t- szem6ly
cime: ........

Y

ineve,
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