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szoIt[BATrrELyI tanonr,Ax6l( ZAr-ABAN
A swnbatlnlti He$&rsegiKlub a
tmafii tu nngy silwtuewfttuktutcfrel

ttufijdt, hinlfilt&, o mpon csaahidlthdt
ls irdrilfijdt. Az aitiM'fra mzllcfri fu-

is tfi,furt suruezzfr fototw- nuntkozd taisota ndr kiilihrkilliin mcg. Keprwuuuwn rrurut ossz* ttugft
sziifu honaCdsdgi ilolgozdk 8-14 na profufuind uacpeltek a Vosi gnlClApe*s4giild {s iigesCgi e g;iorsaSzu@itlyhiik, a Tithnh ds a Mdgv
kani gefitckei rlsztre.
figi ahaddlyohrtal fuiizdi;tttk mcg. Vo[t a
sok csapata.
1999. jhnilrs z9-jillix$ 4 hiiziift rugyegdsz nafus fiirilds Cs #ranA edbor tnisdifi wildnnh, ditelfifrjin frogranfun
aar, fai Cs MrE uefre bi:rtokba Kdad,son a
dokds a tfumlwz hitrek zalaliiudi t6radJ.
pWnrokor Cs sz@htu tmtateh" nuA tlfur smfut a gereJteh kirdfiduldst
,Kulcsoshdzat, amely a znlni dornbok
lyelut ldwzna nqerte l(dlds polgdhiinryezetibat.
taldllnti
tefr
&.
a falufun. M egtehirteffiik a lutudsi
fatdi
A neghke/h 6s az dlulyezhedis tttfrn ruit dire a K@i
Hdzha, alrnl mfr,emllhhdzdnt, onwlyek a paraszti
felamhdk a ti,bor zdszlnjdr, najil a rdszr- hemututknzf rnfr,wml 6s filrnaetiAssel milltat, lnifurdt & a hngondtryolut
aatdk trAfifrs adfuri eshiit Mrdt Eztttd,tr, adrt6,h afalu lahfr- Mutultt a lnrci ttt- 6nik A isnetetik nug rmizm.mkht a
ellunittnik sajft csoportjuk ?rlszl6jdr, hL ra smdnaitriisfurata tuszta oldofrak ildtoga,flhluJ. (fnlytaad:; az 5. oldalon)
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EUPOPA TITOZG,ASBAN
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kdddsi Szervezett6l (OEEC). A lvlarsall-

orsz6gokkal.

eurfpai orszdgok az€rt alartak eryes0lni, hory elkerttljdk xz egres nemzafl'
lamok fij, vesz€lyes pr6bhl&lozdsait az

Az Eur6pai

5z6

t€rri

ldtnfrozdsfua 0sszenangol6s{ra 195f.dprilis 1E-6n,
Az
javaslafiflra
ldfrehozofi OffiC a^ is egrdrtelmf,e'n niszter Robert Schr:man
s
alfirtdk
Schuman+err')
(1950.
9-i
mdjus
nernzeftdzi
rend
illusd{lta" hory a
haszuilatos.
ds
Acelkdzdssiget
Sz6n
Ern6pai
az
Integn{cionak nevez.hetb az olyan sza- nagy nyomdst tud ryakorolni az eur6pai
(ESZAK) ldtehozo szerz6ddst. az er'ebadkereskedelmi megallapodris, amely a erysitsi folyamat tovibbgdrditeseredeti 6tlet a francia Jean Monnet-t6l
negszil6renilsebb
egne
A keleti blokk
szilms,mtt^
a
kommrmizmus
kialakult
dulisfial
fenyeget$drek eEaE. Ek6zben uz A cdl a szdn ds acdl k0zds Piacfoak
ldfrehoz6sa vol! amely lehet6vd teszi e
6llamkdzdss6g ig amelyben a tagAllam- amerikaiak fimo gattlk az eudpai egy+
6 termdkek k6z6s elleok dhtdsi jogaik jelentbs rdsz& a k6- sl6s tenr€t, et61 rendltdk a r6juls" mint nyosanyagolc
6s Hakn{zfs6t'
tervezds&
zdssdgi szervelnek adi{k 6t' HiI6n- vitfglmlonra nehead6 tehsr kdnnyi- n6rz6sdt,
szeruSdds
l€trehoz6
ESZAK-oI
Az
kiildn nem kdthetrek kereskedelmi tds€t 6s vfrtdk az tj, nagr vilfgriacok
julius
hafdlyba.
lfiett
23-6n
1952.
nyugat'
megfllapod6sokat a kdz$ssdgsn klviili megnyit6s6t. Ugranakkor a

Mifit

nevezik az Brnd,Pai Uni-

Az Eunbpai Vfidmi Kfzdsscg 6s az

egpdwalomra
kepviselOi

K6z6sse$

alflrdk az En6pai Vddelmi

(DC)

ldtr,ehoz6 szerz6ddst.

Ez R€ne Pleven akkoti francia miniszterelnnk 6dete volt, *i egl kdz0s eur6-

pd hadsqEg fel6tliCi.*it kivinta'
1952. szeptember 10& az ESZAK

Uni6" elneve#s r6zbe,n az eldrt eredmd,nyekre, reszbem a m€g meryal6sl

ciloha utal' A gazdasigi eryesitesek ma mrflr visszafordithatatlamf,

tand6

v6lhlq uryanalskor

EU

ne,m

val6sult meg az

tagillamainak olyan egyes6lese,

amelyben p6ld6ul kdzds hadseregfik,
kdzds ktilpolitikfjuk volna.

A

m6sik kdrdds, hogr midrt
nevezik az Eurdpai Uni6t Etr6pai K0zdssdgnek is. Ennek oka, hogr 1966'

Tufuakim trtou

els6 taldlkozojukon
tiry ddnt0ttek.
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hory ad
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ldst
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l/'\

az

(EPC) alkobnany6nak megalkotr{srira- "
tu u ul kdznssdg volt hivatott feleltissdg€t v6[alni a hadtigg5rel kapcsolatos

szdr

-4.
k.t

*

tekintet€ben' Eze'n
a agfllanrok kfilpolitikAinak
dsszehangoHse is szfodCkoztak garan-

t6hi.

ban Ssszevontdk a mdr mfikdd6 h6rom
integr6ci6 - az Eur6pai Gazdasfgi K0-

6 dlfrgek

Hviil m€

A kdvetkezd 6r$rdl6sok sorfn-

a kfiliigminisaerehek nem sikeriilqrl
megfllapodnfuk arr6l, hog/ a nenrzete
milyen m€rtdlden adjfk fel sanvereniti-

A

k€s6bb ler6vidflIt Eur6pai K6z0ssdgg€.

h6bonrt kdzvetlentl kdvet6

sukat, 195+b€n az EEC verwdget szen-

a frarcia mzensffl6s€tl
eryslt6, dflete egretlen politi- Ez ail ielffin.' b5l az dkotmdnYnak
kai konce,pci6hoz vag. eryeflen integ- tdbb€ nem volt al4ja, ds a Politikai

dvdrben teh6t sohas€m kdtdddt az vedat
errt6pai

Visszatekintds;

Az integnici6 jelenlegi dllaPota
eryszerten az 1950-es
6ltal elkezdett fokozato

beszed6-

mir a jdvdbe

t&keperte
Alamok" j

k0zOss@ gondolatit elvetcttdk'

1957 A RdEi

fiigg6a
sokkal a

be,n Churchill

r6ci6s modellhez. Mvel nem ragas:r
kodtak egy &, eur6pai modellhez' az
eryes{tdsi folyamat az abtt helyzettil

vezetb utat

Eryesiilt
fel6 eg;t

Szerzdil6sek a kii955. jtnius l-2-im
konferenci6jrin ddn-

nyektOl

kiindul6 porfb6l friss

el6rebaladSst

t6s salletett az integr6ci6s trirryakisok

leheteft el6mi.
ElilrCppen az eur6pai eryesitds kdrllli,

dveken

fr. tart6

huzavonAt pusztftt

pragruatilars ilrykdnt

leh

felfogni.
KbzOssdget

Az Eur6pa Tanfcs 1%8-ban a H6gai
Kongresszts k6vetelte eg Eur6Pa
Tan6cs l€tetrozis6t Ez volt az eur6pai
mozgalom sdletdsdn* Pillmata.

Atomenergia

plap{t6

R61

maiSzerz6ddsek al6{rds{hoz vezettek-
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ruNN KISIMSTEBSEGEK
MT]HEtYE
s m€g a szabadidejrilben is a krikinbdz6 mintSkon, formdkon gondolkodtak. Sajnos az iddj6rAs a h€t
elej€n egy kicsit megtr€ffilt benntinket. Hidegre 6s esdsre fordult,
azonban a h€t miisodik feldben
m6r nydri napiit€sben dolgoztrattunk tov4bb.
Az egy bLdt mindenki szdmfra
kellemesen €s hasznosan telt. A
r€sztvevdk €s az oktat6k k€r€s€re
lesz fblytauisa a programnak,
szeretn6nk olyan ismereteket,
m6dszereket tovibbadni, melyekkel segiteni tudunk egy-egy szakteriileten.

Acs Sarolta

Az EGK keret6ben az. ESZAI( alapft6 Allamai Vdmuni6t kivdntak l6trehozni.
Megfogabnazta-t egy m6sik c6lt is a
szemdlyek, szolg6ltatr{sok 6s t6ke
szabad mozgds6t lehetdvd tevd koztis
piac l6trehoztslt. Az Euratom c€lja a

hat tagfllam atomipardnak fejleszt€s6t volt hivatott dsztdnozni Arra ktircleae a tagdllamokat, hogy a maghasaddst

kufr6hgb€k6s c€lokra

aI-

kalfrazzAkAz 1965. dprilis 8-dn l6trej6tt 6s
1967. jrilius l4n hatilyba l€pett
Egyesiil€si Szerz6dds dsszevonta az

ESZAK, az EGK €saz Euratomintezm€n),eit.

Badtsigi Szerzddds Franciaorsz{g
k6z6tt
kovetkezd jelentds l6p€s 1963. 6vi Francia-Ndmet Bardtsegi
Szerzddds volt. A szerz6ddstAdenauer 6s de Gaulle irta al;6. C€lia ery
szorcxi politikai egytittmfik<id6s l6trehodsa volt.

6s N6metorszdg

A

(folytotjuk)

Felhasanilt irodatom:
Eur6pa A-trfl Z-ig

Luxembourg: Az EK Hivatalos Kiadvdnyainak Hivatala, 1997
Euilopa ma 6s holnap
Balassi Kiad6 Budapest, [998
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A baiaszentivdni Gazdagimnd,zium
1999. dprfis 274n, Bqi6o

ar6l

Iesebb r€tegek sz{mdra. Gyakran
v:4llalt ismeretterjesztd el6ad4sokat a ktilonbozd tdrsadalmi r€tegek kdzcitti nagy iskoli{zotts6gbeli

a kivdl6 pedag6gusr6l €s et-

nogrdfusr6l emldkeztek meg, aki
85 Cve haa{nkban els6k€nt szervezett gazdagimnfuiumot a bajaszentivdni iskoldban.
Belloaics Bdlint a Tnln megei Mdi*sm sziiletett a kiegyez€s
esztendejdben. Sziilei vend csahdb6t szdrmaztzk, 6desapja gazddlkodotr. 6 to 6ves kordban
beiratkozott a budapesti I. keriileti tanit6kdpz6be, de tanulmdnyait- betegsdge miatt - a sziildi
h{zhoz k<izeli Csdktornydn fejezte be; ott kapott n€piskolai oklevelet 1887-ben. 1890-ben abudapesti 6llami polgfui iskolai tanft6k6pzrt magyar-tortdnelemtudomfny szakfn 3 6v alatt polgdri iskolai tanit6i k€pes{t€st szerzett.
Ugyanott, egy 6v alatt ugyanezen
a szakon, megszerezte a tanft6k6pz6 int6zeti tandri diplomdt is.
Tanulrn:inyai sorin kiemelked6 tehets6gri tanSri, Kirdb
Pd| s kiilii'niisen dr. Humrmn Antnl
irdnyftottfk figyetn€t a n6p€let,
an6prajz fel€, td'ltik kapta az els6
trsztrinzdst zalai gyfijtdmunkdj{hoz. Hermann, k€sdbb a szegedi
eg'yetem professzora, irodalomt<irt€ndsz €s etnogr6firs, mindv€gig segftette tandcsaival, s bariiti
kapcsolat alakult ki ki)zdttiik1892-ben kineveztdk a bajai
tanit6k6pz6 segedtandrinak. Hamarosan otthon €rezte mag{t a
sztildhely€hez hasonl6an t6bb
,r.*r.tireg fr Es zak- Bfushn szdkhely6n. A tanit6jekiltek is nemzetis6glakta teriiletekrdl verbuvdl6dtrk, fgy kapcsolatteremt€s is k<inynyfi volt a fratc.l tanir szAnfira,
hiszen beszdlte a hLazad- d€lszldv
nyelveket 6s a n€metet is. Egyetlen munkahely€n, a bqiai t^nfitil
kdpzdhen dolgozott 24 6vig seg€dtan{rkdnt, tandrk€nt, majd az
utols6 hdrom 6vben az int6zet

ktilOnbsdg csokkent€se €rdek6ben. Meggy6zdd€se volt, hogy a

iSu"T"t6j.k€nr. Egy t€li falujdrds
alkalrndb6l szerzett rfld6betegs6g6ben 1916. jrinius ls'€n u{vozott eI,49 €ves kor6ban.
A tipikus, sdzadfor dul6kori, kieryensrilyozott tudos-taner
a v6ros koz€let€ben is aktiv szenepet v6llalt. Tagia volt a t6rv6nyhat6sdgi bizottsfgnat alelndke a
bajai sllami elemi iskol6k gondnoksdgfnak, elnoke a Bqiai Sz€chenyi Szdvets€gnek, vSlasztmdnyi
tagia a bajai Casin6nak, a Tanit6k€pz6 Int€zeti Tanfrok Orszdgos
Egyestilet6nek, a Bdcs-Bodrog
megyei Tdrtdnelmi Tdrsulatnak
6s a Magyar N€prajzi T6rsas6gnak. Sz{zn:61 ttibb cikker, tanul-

mdnyt publikdlt pedag6giai

€s

n€prqizi t€m
illusztrdlva.

ndprajzi gyfijtemdny6nek €s
krinyvtdr6nak egy r€sz€t a bqfai
mrizeum 6rn. A v6rosban utcft
neveztek el r6la.
Abban a meggy6zdd€sben
€lt, hogy a tanit6nak ismernie
kell a n6p 6let6t, melyneknevel6
jdvd szegddik. Nemcsak n€prajzi
szempontb6l, hanem szocrflisal
is €rdekelte, milyen ktiriilm6nyek
krizdtt 6l a magyar parasztsdg.
Lehet6sdgeihez m€rten igyekezett is megvdkoztami €letkdrtilm€nyeir Tdmogatta a,,szabadoktatAst", a tudomdny eredm€nyeinek kOzkinccsd r6te16t min6l sz6-

gazd.6lkod6, foldje hozad6kib6l
csalSdjft eltart6 embernek is haladnia kell a korral, hisz a termel€si m6dszerek, a gazdasdgi, tdrsadalmi krirnyezet vSltozdsai kG
zepette m6r nern elegendd a magyar ha$yomdny szerint ap6r6l-

firlra szdll6

€vszfuzados ndv€ny-

termesztdsi €s

talat'

fllattartdsi tapasz-

v

Orszigosan felrnertilt ig€ny
a Magyar
GazAaszdv ets€get, melynek p rogramjdban a kisgazd6k €s az als6bb
frldmdvel6 r6tegek felkaroldsa
szerepelt. Egisre alatt kisebb k<izsdgekkn gazdaktirok alakulrak,.
melyeknek c6[ia a kisgazddlkod6k
gazdasdgi drdekeinek k€pviselete
6s miivel6d€siik eldmozditdsa volt Elkezdddiitt valami, de csak
a u{rsadalmi dnszervezdd€s szintj6n, a mafigazlas:igi ismeretek
oktacdsa mdg nem €piilt be az rskolarendszerte. Az orszdgban
foldmiivesisko- -

hona l6tre lSgGban

kisbirtokosokv
gyerekei ta:nulhattik sajdt birtokuk kezel€s€t, gyakorlati k€pz€ssel pfrhuzamosan. Ezekben az iskolikban - rttvidebb, tanfolyamszerfi rendsz€rben - felndtt gazd6k oktatiisdval is foglalkoztak.
Magyarorsz:igon is ismert€k ugyan a dAn peHret, a n€pfidiskol6kat, de a m6dszer m6g nem taldlt
k<ivet6il<.re,

Ily* el6zrn6nyek utdn
l9ltt-ben Bellosics szervezte meg
a Magyar Gazdaszovets6g timogatdsdval az els6 gazdagimniiziumot Bqiaszentivdnon. A hazai
n6pfdiskolai mozgalom ezt az erre-

m€nyt tekinti kiindul6pon{5nak.
(folytatds az 5. olfoJm)
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A baj aszentivdni Gazdagimndziu.m,
A

korabeli helyi rijs6g, a Bajai
Hirlap igy fogalmazott:,,..... eg€,sz
Magyarorszdgon ez volt az els6
rendszeres szoci6Llis kurzus kisgazddkr1sz€re."

A ktirny6ken a falusi szabadtanit6s ter6n ez volt az els6
ilyen pr6bdlkozds. A bajaszentiv6ni gazddk kordben pr6b6ltik ki
az njk€pzesi formdt. A k6pz6s tizenk6t egym6st kdvet6 vasdrnapon zajlott le az iskol6ban. A tananyag felolelte a leg6ltal6nosabb
tudnival6kat: mag'yar tortdnelem,
magyar alkotm6nyj og, kozgazdasegi alapismeretek, a kisgazd6kat

6int6

szocidlis helyzete, gazdasdgS nyug- kitdlyr tan6csos, a Magyar Gazda-

d{int6zmdny, mag6njogi ismeretek, eg6szsdgtigy, (rag6lyos betegs6gek elleni vddekez€s, gyermek6pol6s 6s els6seg6lynyrijt6s.) Az
el6ad5sokat a t6mdknak megfelel6en tan6rok, onfos, iigyv6d, jegyz6 tartottik A gazdagimn6ziumba 60 hallgat6 jelentkezett, akik
6sszesen 1334,6tlag 22 hold foldet birtokoltak. A legid6sebb gazda 49, a legfiatalabb 20 6ves volt.
A kurzus 1914.6prilis 266n nyrlvir'os, iinnep6lyes vizsg6valzdrult, s ahallgat6k megkapt6k a Magyar Gazdaszovets€g el-

ad6iigy, kozgazdas1.gtan, ismer6 oklevel6t.

Az

k€pz6szovets6g k6pviselet6ben
Dr. CzzfrbrJmd ntntszteri titkdr is
megjelentek. Megel6ged6ssel nyilatkoztak a pdlda6rtdkri esem6nyr6,,I1w6na hallgat6k felk€sziilts6g6t. Magyar Rdzxncr nyugalrnazott szakfelii gyel6,kirdlyi tandcsos
a Nagyk6rosi Gazdasdgi Egyesiilet k6pviselet6ben jelent meg,
hogy tapasztolatokat gyrijts<in az
rij k6pz€si form6kr6l. A kozoss6gi
el6jrir6s6g vezet6i iinnepi vacsor 6val, poh6rkosz6nt6kkel zdrtilk
a bajaszentiv6ni gazda$mnizium els6 kurzusdt, akkor m6g
esemdny nem tudt6k: atnagar nepfttshnki

szovetkezeti ismeretek, a szocia- rangtrilt emelte, hogy Fd,y GWlo dr. mozgaltn elindihisdt.
Iizmus 6s agrdrizmus tort6nete 6s miniszteri tan6csos, Bodrogkiizy
kritik6ja, a kisgazd:ik gazdas6gi 6s Karoly szakoktatdsiigyi feliigyel6,

""-*,J#I*ffi

SZOMBATHBTN TABORTAKOK ZALIBAN
Ezuhi'n egy fahsi purn mcgli,ngatdxiuoL a ad,rosi gyerehtk
hiizelrfiI megismnkedhcttek a falusi dletmilddnl, hizznl, a fu1,2ad.ji gazlri,lko&d;s luretdben tnrtotl niiuinyehkel ds dllatohhnl, oz
e tndhnrysdgeWtez hasaul.lt szerszi,rtohJral 6s gdpekkel. A uendcghi,tdk az ud,aaron, traktorokon uittek a glereluket. Ez arryrry'ira tetszctt a td,boilakfifunk, hngg nem altsrtnk ebed,elni men-

ni.

mtu6k iissze tud.dsulnt afitik is a
ihan, rriplabddhan, s ahkban, osztalitaiszbnt, i s hul-

Dilutud,n, ad,bmi olimpili,n
Ii,rry ok foc

lnhW hnrikfi,ban. Az ati

diszkdban mird,enki kzd,aere td,ncol-

hntatt. Egyik n*p a szombathzlyifirik, majd, a
fo cimnkdzzst

dltak

l^d.nyok izgalnn^s

a kd,adsinkknl. Dilben szabad,teri ebedfdzis

zajlnx hogrdrsban, ruhiz is aolt eldihrtzni, hngy melyik csoport paprifufishrumplija aolt fnromabb. Este ktusrndshzpp
td,burt:fi2 ds daltanuhis

zfuta a nnpot.

zfuilrmpjidn, az iirmepdlyes ziszlilnonds utfur, mir
mind,mki a jdud 6ui tdbor helyszinirS:lAs prograrnjd,r6l

A

hd,bor

hrdcHdddtt a felno'ttehrdl.

A

szombathelyi Helydrsdgi Klub
mcgnyugtattdk 6kct, hogy
a Magyar Honuddsdg az idei prog-

tgazgarmdje, nepnaiuelfii

6s segi,hdik

jiiodre is Lesz tdbm, ln
ramhaz lnsonl6an ism6t tdmogatja pdlydzati fiton a szsuezd int6zminyt.

A

hnzafuazishoz hzsziil| gyrelu&ul bazilgetue kihint,

a szeraezd is

lebonyokt6 szumbatfuIyi. Heryfirsdgx Klub
A termiszzt kiizckige, a szabadidd
hrnznos eltdltise, a spart is a kirfud,ulas trfud hdeHddd gyerehogy

dolgozti elirtdh ciljukat.

Iuk

lwlbmes

is

mnrada,nd,6 dlmhryekfuI tirhcfrek lnru, Szorn-

batfuIye. .A gydehckiiriimmel entthheatekaissza a Zakthan ehiiltdtt egy ltitre, s nag szpretettel enlegetik dr.ota is
Horrdth Istztdrmd (Marihn ncni) polgdnustu asszony 6s
a hd.udsi labsok aenddgszoddht, hdaas6gdt.

ndik6 - mfivel6d6sszerrez6
Hely6rs6gi Klub Szombathely

Szab6

1999. okt6ber 27-29-ig rendezi meg a
Magyar Telehrfz Sz6vets6g 6s a Teleh6z Kht. a II.
Orszdgos Telehriz Konferencidt
,rKiskiiziiss6gek a vonalban "
cimmel.
konferencia helye Tata,, az olimpiai edzftibor,
szewezfije Kirdly Ferenc
(Telehrdz Kht., TeI.: 06 (22) 564-010,
Fax: 06 (22) 564-012,
E-mail: programiroda@mail.matav.hu,
Honlap : www.telehaz.hu)

.s
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PALYAT.AToK
nn(jvnr6onsr rAnsasAc r4s n
MAGyAR nn(rvgl,6 nnsr nmpznr MTLLENTUMT p l,l-y, AZI:IL
A rvrAGrrAR

R6szv6telre hitj6k mindazokat, akik valamilyen <intev€kerry mrivel6d6si kdztlss6ghez tartoznak Magyarorszigon €s
a hatdrokon trili magyars6g k<ir6ben.

A milleniumi p6Jyizat szervezdi annak 6rdek6ben tesakkdzz€ ezt a felhiviist, hogy kiiziissegi 6rt6keinktudarositdsa 6s tapasaalatainak dsszegffit6se lendflletet adjon a k6zdss6gi tev6kenys6gnek,hon1jirrljon a mfivel6d6s
er6siid6s6hez.

Ap6lyilzat c6lja: egy-egy ktizoss6g 6let6nek, mrikdd6s6nek, szellemis6g6nek olyan m6don t<irt6n6 bemutatdsa,
hogy tapas4alataik, mridszereik ktiz.kinccs6 v6ljanak 6s rnrisokat is segitsenek abban, hogT legiobb hagyom,nnyai
folytat6jiv6, kiirnyezetiik gondozbjivil, eg6szs6grik meg6rz61€v6, a m6vel6dds motorj6v6 6s a helyi 61et fejles*6
erej6v6 v.{ljanak
A bemutalisnak vagy a bemutatkoaisnak tdbbf€le m6dja v6lasdhat6.
- A kiiztiss6g mrilqjdnak kr6nikaszerfi bemutatdsa, iriisos dokumentumok, egy6ni eml6kez6sek, f6nyk6pek,
magn6- 6s vide6 felv6telek, t6rgyi eml6kek alapjdn.
- A kiizos mrilt eml€kezetes emberi momentumainak felid6z6se, m6sokat maguk kord v<lnz6 szemdlyis6gek,
dket 6s a tags6got ffitd eszm6k, hit, c6lok, rem6nyek, sikerek Orome, kudarcok fbjdalma, bels6 vils6gok, ellent6tek 6s az ellent€tek felolddsinak vagy a bomldsnak, rijrakezd6snek, megrljulisnak tort6nete.
- Az 6vek sor6n gyrijtott tapasztalat<lk dsszefoglalisa, a mfkdd6shez szriks6ges helyszin, berendez6s, p6nz megszerz6s6nek m6dja, az ez6rt v6llalt lldozatok mellett a szemfiir"lessEg 6s a ,,diplomflcta" szerepe, sza-kmai-pedag6giai m6dszerek 6s bev:ilt fog6sok, melyek a lendtiilet fenntartdsit, a l6lektelen rutin elkeriiLl6s€t, a kozriss6gi 6rz€s 6s
az Osszetartoz6s er6sit6s6t, a hirver6st 6s a hat6kony kozons€gszervez6st szolg6lj6k.
- Szem6lyes

hangri 6lm6nybesz6mol6: Iirai vagy elbesz6l6 jellegri, sz6lhat ak6r

h<rsszabb iddszakr6l,

a

kdzoss6g kor6ben toltott

akilr egy-egy kiil<inleges esem€ny maradand6 hatisdr6l.

Minden esetben sztiks6ges kidomboritani, hogy milyen eszkdz6kkel, m6dszerekkel 6rt6k el vagy akarjSk el6rni,
hogy kiizdss6giik, egyesiiletiik, v6llalkoz6suk a mrikiidEsi teriilettikiin a mrivel6d6s fejl6d6s6nek segitdj6v6, sziv6s
csapatevl, lendit6 erej6v6 v6ljon.
6t 6s otven g6pelt oldal kozotti terjedelmfi p6,ly6zatokat v6rnak. A pflyamunkik ert6k6t ntiveli, ha azt az 6rintett
k<rz0ss6g el6zetesen megvitatta, az elk6sziiLlt irdst 6tgondolta 6s v6lem€nye ap6lyizatban vagy annak mell6klet6ben megmutatkozik.
Ap6lyiz6k segit6 konzult1nsokat, tandcsad6kat k€rhetnek p6'Jy6zztuk elk6szit6se sor6n a kovetkezd cirnen:

Magyar Mfivel6d6si T
Telefon: I 120l-3766

0ll

BuclaPest, Corvin t6r 8.

30.

A KOZOKTATASI MODERNAZA-ICr:OS KO ZAI-APiTVAIW
I(OMA >O(III. EGYEDI PA-LYIiZATA
Apiilyir:at c6lja: A KOMA a kozoktat6si int6zm6nyekben foly6 oktat6-nevel6 munka segft6s6hez, fejleszt6s6hez, hat6konyabb1t1tel6hez, a k6zoktat6s moderniz4a6jihoz 6s innovdcioj1hozbv1nhozzflj1ntlni aziltal, hogy egyedi pSJydzatk1nt t6mogat:
- nemzetkozi, orsz6gos 6s regiondlis, t6bb megy6t 6rint6 konferenci6kat,
- kiadvdnyokat, hi6nyp6tl6 oktat6si seg6dleteket,
- rijszerf, nemcsak helyi €rvdnyess€gii, modell6rt6kri programokat, tev€kenys6geket.

b6rmely term6szetes vagy jogi szem6ly.
A pillydu;atiforma felt6telei: Hi6nytalanul kitoltott 6s al6irt adatlap.

Apilyiaikkiire:

Atvehet6 Budapesten a KOMA titk6rs6g6n, a megyei pedag6giai int6zetekben,

letolthet6 az Internetr6l: www.koma.hu

Bekiild6si haflrtdfi:1999. szeptember 30. KOll'IA 1054 Budapest, Bithory u. 10.
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Munkaiigyi Kiizpont timogatrisdval
1999. okt6ber6ben 6ira inditia
h,

Za.l^r N6pf6iskolai EgyesriletaZala Megyei

BiiprApavrtszird

SzONvrcszOvd

A beiskol6zds felt6telei: 8 6ltal6nos iskolai
A tanfofiam id,eje 1400 ma. A hnllgatfik ez id,6 alatt a mtstnsdg gyakorlati

ds elmileti ismsretei,nek elsajid.tfddsa mcll.ett,
rud'prajz, mdudszettiirhfuwt, ud,llalkozdi'ismzretch, mar&,auid,elem tarfiargyakbfil knpmk kipzest,

mtnhanapokmr. rm,pi 8 6rds foglalkozasok alntt.
eludgz|
A kepzht s'ikcresen.
hnllgat6k orszigosan elism.ert szakmanlais-bizonyttadrryt szereznek, melytek bi,rtolaibart
alafu egyirr.i aagy tdrsas rd.llalkozisba kezl,lutnek. A tanfulyam hzpzhi kiiltsigeir egymi elbdnilds alo,pjdrl
a Mwr,luiigyi Kiizpont fedezi.. Ideje alatt a hnllgat6k utazdsi hcdaezmdrrybert, rdszesillrwk. SzilAsdg uetdn a bentl.o,kds
is megold,hnt6, m,eQnek k0lxdgei a hnllgatfit terfulik.

A k6pz6s helye: Nagykanizsa,M6ricz Zsigmond Mrivel6d6si H6z
Jelentkezri 6s 6rdekl6dni lehet: Munkatigyi Kozpont Kirendelts6gein
6s aZaJn N6pffiiskolai Egyesiilet irod6j6ban Telefon: 92/924-117,92lgll4l0/2D4

Zalai N6pf6iskolai Egyesiilet aZala Megyei Munkaiigyi Kiizpont tdmogati{siival
1999. okt6ber6ben inditja

M tntsz

SzaranrorYAlf,Ar

OI{.1: 31620306
munkan6lkiiliek 6s piiy akezdfk rdszdre
A k6pz6s tervezett kezd6se: 1999. okt6ber I
6s tervezett befejez6se: 2000. mdjus 31.

A beiskol6z6s felt6telei: 8 6ltal6nos iskolai v6gzettsdg, l6 6let6v, orvosi alkalmassdgi vizsga
A tanfo\am ifuje 12 j0 dra. A hallgatoh ez idd alatt a mnstersdg glakorlnti 6s elrnileti. istnereteinek eLsajdtitdsa
jogi

ismeretek, ud,llalkozdi'ismeretek,

rnunkn.

m,e.llett,

ntdrgyahb1l hnpna,k k4pzdst, munhanapokon

A hi\ust siktresen eladgzd hallgatdk orszdgosan

el'ismert szakmrmkd,s-bizonyftad'n)t szerezneh, melgnek birtofulban
afui,r egymi aagy td,rsas ud'Ilalkozisba keulhetnek. A tanfolyam hipzdsi kiiltsigbit egydni e.lbinl,his alapjdn
a Mu,nkaiigyi Kdzpont fedezi. Id,eje alntt a hnllgat1k utazisi heduezmdnyben rdszesiilnek.

A k6pz6s helye: Sojt6r - De6k Ferenc Szil6hAza
Jelentkezni 6s 6rdekl6dni lehet: Munkatigyi Kdzpont Kirendeltsdgein,
a Sojtdri Teriileri M6h6sz Szervezetndl (Sojtiir, Dedk F. u. 13. Tel.: 921369-l l2)
6s aZalai N6pf6iskolai Egyesiilet irod6j6ban Telefon: 921324-117,92l3tl-Ol0l204

rAvorrarAs - ununr NyELv

KEZDOKNEK

A jelentkezdk 6ltaldnos nyelvi k6pz6sben vehehek r6szt. A tanaayag gyakorlati c6lkitfiz6se, hogy Ont felk6szitse
a mindennapi besz6lget6sre. K6zvetett c6lja, hogy a tananyag elv6gz6se segitse Ont egy alapfokf nyelwizsgrira

val6 felk6sziiil6sben is.

A tanul6st a ,,tutor" irilnyitja,

aki a bevezet6 foglalkozdson megadja a szriks6ges informdci6kat, el6k6sziti a tov6bbi

kapcsolattartist.

dij: 19.500,- Ft /f6. Kezd6si id6pont Okt6ber h6 ktizepe. A tanfolyam id6tartama 25 h6t.
a hetente szervezett k6t6r6s konzultdci6, akazetla, a feladat 6s dolgozatjaviti{s, a tanfolyamot zir6 vizsga 6s az eredm6ny6L kidllitott tanrisitv6ny ktilts6geit. A konzult"f,ci6lca a d6lutdni-esti 6nikban
keriil sor Zalaegerszegen. Ezek id6pontjrnr6l a beiratkoaist kiivet6en kapnak tilj6koztatAst a hallgat6k.
R6szv6teli

A tanfolyam isatartabnana

Jelentkez6s: 92l3Ll-Ol0/2O4; 92/324-ll7-es telefonsziimokon.

MIKLOStrATAB(DP
leee. JoNlu5 28 - 1eee. Jutrus 03.

,,Grafika"

,,fekiink 8"
-

Kust6nszeg, Becsvolrye
6s S6rmell6kr6l jOttiink.
Csapattagok: Baczn Anita,
Kiss Bentadett, Kiss Bar-

Mi6rt lettiturk ,,Ne-

kiink 8"?

- Sokat gondolkodtunk

rajta, hogy milyen

nevet

vilasszunk..V6giil a,,Ne-

bara, H6bdr Ildik6, Boncfdldi CsiWa, Katona Brigrtta, Kustdn Ddniel, R6zsds

kiink 8" mellett dont6tti.ink, mert nyolcan va-

Tamds, @mese Istadn.

gyen.

gyunk, 6s nekiink 8, hogy
mit csin6lunk, csak j6 leCsapatunk tagjai:
Cs. Nagy Mhn, T6th Zs6fia,
Borsos Rdka, Gurcmlai
Ad,fim, Bmedek Mdt6, Balta
Fermc, Gurumlai Mikin,

Az6rt viiasztottuk ezt a
nevet, mert nag-yon szeretunk raj zolni. Az6rt jottiink
ebbe a t6borba, mert szeretjtik a k6zmrivess6get.

Nagy

,,fdbori [an6k"

Ddniel.

'

,,[dlytengeri muty-muty"

^,t;

Csapattagok:
N oa dk Et a, H ont d;th 7.s 6ft,a, H orudth P dl, D me Krisztidn,
Rajnai Ddrui"d, Domink6 D6ra.
Az6rt vagyunk Man6k,

mert a

Vil6geglretemben

voltunk,6s apu kitalSlta ezt a nevet.
,En,Tengeren
Krisztidn mondtan
nevet

Biosd6rdban az emberisdg olyan, mint egy tucat
man6. ,,T6bori Man6k" az6s

6rt vagyunk, mert

ezt a

szere-

tiink t6borozni. Hogy mi6rt vagyunk itt? Mert ki
kell haszndlni a lehet6s6get, hogy fejleszsziik k6z-

Eo0tosndnl vd0aszo0

iigyess6giinket!!!

A csapat tegjai: Krdnicz
Veron:ihn, Snb6 Md,ria,

aforgabm?
- Egyre rosszabb. Az
- MiJym,

Gondos Anita, Pdl Rmdta,
emberek bemennek
Horadth Andrea, Simon
7^s

uzs anna, S zdnyi

a csapatonnak.

M ari.ett a.

a

v6rosba.
-

Mi

a neue?

- PoszoveczJ6zsefir6.
-

Miita

ii,zemzl ez a bolt?

- Milyen ebbm a falu,bon
mifu ertM,hsdofra? 6Ini?
- Nagyon szeretek itt 6l- Nem voltam olyan j6
ni,
nagyon j6l drzemitt maj6
tanul6, ez egy
lehet6- Es

s6g

volt, meg kozel is la-

kom a bolthoz.
- Tiirtek mnr

gaEL
-

hus
be

Mi a kiiliinbsdg a katoli6 a refornul,tns enbnek

a boltba? Hiznfr.
- Semmi.

- Nem.
- A falu rnindrg Kani-

-

M6tapap?

- 24-25 6ve kdriilbeltil.
-Huszonnegyedik 6ve.
- Mennyim,lnknaka fa- nd,hozturtomtt?
- Mihnr jrtoft eszibe, hogy
luban?
- Nem, r€gen Somogy- pap lzgm?
- Hat vag-y h6t 6ves lehe- Nem tudom, sajnos. szentmikl6s volt a neve.
ttem.
- Szeretia ert a m:u,nkat?
- Hd,ny ne dolgozik az
- I! dry fatuban mond, misdt?
- Igen. Tobb6-kev€s- iizletbm?
- Ot templomban mis6b6, kicsit ne};r€2. Szeretek
- Hrisz 6ve.
zek nyolc falu lak6inak.
emberekkel foglalkozni.
(,,C,rafiha*)
(,,Td,bori Man6k*)
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Faai,
ez utdva#,ryz6
Balta Ferenc 4 €veaut6
versen;26, az anrtocross
jrmior 600 ktibcentis kateg6ri{irdbm" A vereeny
orsz6g06 bajnoksdgera
megiy. Fec6 mindii,ssze
12 €ves. A mikl6dai t6.
boft an egyfltt ttiltiithink
n€hfuy napoLA tfboro.
zfs ideje alatt ismerkedtfink az fjsdgfrfs rejtelmeivel is, 6s ekkor me
rfflt fd az interjf k€szi' ;: :l
t6s iitlete.
- Sztreted. azautddnt?
- Nagyon szeretem,
nekem nagyon tetszik,
ebben lelem' driimdmet.
- Eg arrtdd, uoh, aa,g
titbb is?

Volt mfu- tobb is, eldszbr egy Trabantral
-

kezdtem.

A

kdvetkez6

egy annfl jobb
Trabanttal folytactam,
€vben

6rzik
kilbb az apukdm, 6 vette - C4a,horokz-e a u€rserd az anvut is.
nyetue apd,lyd,hm,?
- FClsz+ atnihor ilerseny- - Nem szoktam gya'
nI? Izgulsz?
korolni. K€t verseny k0- Abszoltlt nem 6rzek zdtt sem.
frlelrmet, biztonsigos ko- - Sok elsd hclyeiist ertll?
csiban tildk. Semmi ba- - Sok kupdm van. Mdr
jom nem eshet.
egyszer leszakadt alat- Kitanflffimcgaezztni? tuk a polcom is.
- Apukdm bardtai, Ra- - Sokswr honiltrrtlrrufrr?
d6kAtda €s Radek San- - Borultam mfr', de
dor. De az apukdm is ta- 6ltal6ban vdgigmegyek a

j6 6s
: sze-

Hfuy

.ae
'

az

6adi,ba,tt?

keket.

ilrt:1:'

- Onsurhtfullene-eaajeuftaniMihlkfdn?
- Parkosltds, jobb lenne tdbb zdld szabad te.
Inrdt

rillet.

" xapat)

(rrNehiinhS

orszSgos mdsodik lettem.

jott

egy Honda,
amivel orszdgos elsd helyezdst €rtem el. Most is
ezzel versenyzem.
- Szerded, aaercmyzht?
- Nagyon szeretem.
V€gril

Szerintem

ez

re&il?

- Hol Laz
aersetyedP

a

- Kicsit furcsdlltam a
hirt, azt hittem, hogy - Most a

egy j6 viccelnek.
6riiltem.

- Nyrwdt-e?
kfrudhezd

h€w6g€n
t-€nyegdben Prdgdt6l 100 kil6m€ter-

sport, izgalmas.
- Mely[k pdlyd,M, szar*
- Be aharotlfejezni ed a
ted, asdruaturyya pmo- s@d? MeilE ahard fr,2sat? Milyat idfrj Ardsi kffil- ni?
mmy ek kiiziilt szerets z ileN e- Itt v€giil is nem 6n
nyemi?
d6nt6k, mert anyagi t4- Inkebb a poros p6- mogatds ndlktil nem lelyit szeretem. Ha elsd het versenyezni. Ha van
helyen megyek, akkor 16 lehet6s6g, sokdig iinem tudnak utol€rni. z6m ezt a sportot.
De a s6r is dll nekem...
- Bordtsagban d,lkz a
- Ki ahntta,, hag ert a tiibbiuenmyziael?
- A pdlyfn nem, de
s@dil,zd,?
-A sziileim szerett€k amfrgy mindenkivel j6volna, ha versenyzek, in- ban vagyok.

re, Noya-Paka-ban.

Ez
lesz

eW dgy bhetds€g
sz6momra, mivel ezlesz
€letem els6 Eur6pa Bajnoksdga. Utdna Magyarorszdgon is lesz egy versenyem. r
Benedek

MiG
utca
-

$ft,.';

,

-.',

M&ar,

- 1955.
-Tud.ja+ lr4g.
tibor?
- Nem'

i

.:

aan eza

GilMyter.geri

mttyrmtfiy")

s

1999. 2.

szim.
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f-frgo(t N^rr-.i
ll6tf0:

Hctff d€lelott merkedjiink

az 6jszakai

amelyre a csapat<rk nev6t
sajritjukat lrtdk rd €s
mindenki kidiszithette. Azutdn megismerkedtr:nk
egym{ssal. D€lutdn b6rkarktttdt csinfltunk. Nagyon
j6k lettek. Este riszszegyfilttink a nagyteremben 6s
egy zenekar zen6lt, Stdrozott nektink.

teni kellett 6gakat, leveleket, amelyek a ffr6l mdr
leestek, mert ezekkel m€g
feladatunk lesz. El kellett
menniink az dvodAba - a
m6sik h6rom csapatnak a
mdsik hfuom helyre - 6s
ott interjrit kellet csindlni
az 6v6ndnivel. D€lutdn
Szilvivel megismerkedtrink
a batikolds fort6lyaival PG
Kedd: Maelmentiink l6kat, lepeddket festettiink
a Parkerddbe, hogy megis- meg.

€s a

Szerda:A

rV K t

csapatok
ddleldtt feladatokat kap tak.

esti

vonalon. Ndgy munl af iizetet kaptunk- Ezekben kdr'
d6sek voltak, az ftvonalon
szerzett tapasztalatainkr6l
Mqid tfizolt6kkal is tal6lkoaunt. Sajnos a bemutat6t nem tudtdk vdgigvinni,
mert el kellett mennirfk.
Valahol tfiz volt. Ezen a napon a b6rdssel is taldlkoz-

ig barangoltun-k a fenyder-

tunk. Bdrbdl p{nztircitt
csinfltunk. Valaki ekozben
sz6tt- Szilvi megmutatta
nekiink a korongoz{s mestersdgdt. Kellett terrnezni a
mai napon egy logot is.
Egyre izgatottabbak voltunk, mert kdzeledett az

ddben. Azutin haamenttrnk, 6s megsdmoltuk ki

h6ny mzdArld't

szenzet*

m€.

Csltt0ftOlc

csii-

ttirtdkd€lel6tt megmutattdknektnk, hogy hogyan
lehet kdnnyebben himezni
szdmitog€p 6s varr6g6p
segits6g6vel D6lut{n korongoznrnk, mivel m6g va- laki nem pr6bdlta ki. J6t€- kos sportvet€lked6 is volt.

Pentcft
J'I"fuh8

cs.

hiszit$te"

ma ilt o BESZdmOLO

TABORI

€'tt-tflt\tEfNK

Yasdrnao

Alegiobb k6zos €lm6nyiink a lovaglds 'r'olt.
Nagyon 6rdekesek 6s izgalmasak voltak sz6munkra a foglalkozdsok is.Kiil6-

mindannyian vdrtuk a aiborkezd6st. Mikor meg€rkezttnk
Mikl6sftr'a, nem is sejtettiik, hogy ennyi kalandban
lesz r€sziink. Rdvid beszfmol6nk kovetl,ezik.

noqen a bdrmrlvessdg €s a
korongoz6s keltette fel a

csapatunk €rdekldd€sdt. A

hamarabb elaludtunk.

3. naD: nr a nap
a legiobb. Mindenki

volt

magnt6l felkelt. Elmentfi nk
megn6zrri a koz.elben lev6
lovakat. Sokan lovagoltakMikor vissza6rtfi nk elkezd-

korongozni. Nem
t naU f-rkezestink- ttnk
mindenkinek sikeriilt, de

keddi trira is €rdekes volt
szfmunkra, kii[dndsen az
erd6ben val6 tririzds.
IMikt6sfa nagyon 6rdekes hely. lz emberek
kedvesek €s segit6k6szek.
A par-kerddben s<rk €rde-

kor Zsuzsa n6ni kedvesen
fogadott min}et. Elkezdtiik felderfteni a k6rnydket.
Gyorsan me gb4rdtkoztunk
egymdssal, 6s' megalapltottuk a csapatot. Ma nem
aludtunk el.

tudtunk meg-

2. nAD: Mdg mindig
6bren vagyunk. Lassan

szeml€lni-

,rhraft,ha"

J4,

trira is. Kimentiink a
Parkerd6be, ahol 33 maEgy t€rk€p szerint v6gig ddrka elszabadult, ezeket
t6- kellett menni a kiieltilt tfrt- kellett megkeresni- Fdl 616-

elkezddddtt a Mikl6sfai ter- ra helyszln6vel. K6t csapat
mdszetv€delmi tdbor. Leg- eLnent megn6zni az erddt,
eldsziir 4 csapatot \relasztot- a maraddk kettd pedig
tunk- A csapatok csiodltak megn6zhette a termdszetktiltin-kfiftin egy plak6tot, fot6zAst 6s vide6aist. Gyfij-

kes ndvdnyt
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letek sz@ mrivek is- Ezut^n eb&leltrinfc K€s6bb a
csapatoknak feladatlappal
egybektrt<itt falujdrds volt
A feladatok 6rdekesek vol-

talc Egy 6ra alatt k€szen
lettirnk vele. Tovdbbi egy
6rlbanaz Eszkim6 Fagyiz6ban tltrlnk. Mikor vissza6rttnk, elkdszitettiik az
,,Erdei Csend€let" c- kom-

mindenki kiddlt. Az 6bredds borzaszt6 volt. Nem
k a pozlci6nkat. A pontozd.shan
sokkal k
az.r
kanizsai
mi kaptuk a legt6bb pona feladatot adtiik, hogy k€- tor K<izben negdrkeztek a
szitsiink riportot az ABC trizolt6k - egy bemutat6
elad6j6val. Miutdn vissza- erejdig -, de g'yorsan el is
irtfink, elmenttink a Park- mentek, mert riasztottdk
erd6be felderiteni az 6jsza- dket egy tfizesethez
kai trira ftvonalit. Nagyon
elfdradtunk. Ezen a napon
,TdboiMandk"
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uoh sunmi tedterb
eza hfrbor! A tes,funak f5 egiszu
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akotunks&frni, de ffinikor
artamnflonagdagotmq_

lfuuk. Won il*U' ,*riL
AddE is i,t4it a hmilb
kanh-..

Nekirturu,rtunk a
dmbnah, rohmrunk isz
nAhil, aak ltog a h4,bort
M,s,kki a dng
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uhcet

iaY - amlurr___

Csak ndhfny 6rdt volt lehet6s6gem kinnt vagHsr6l, a ttirdr6l, az arbordtumban eltriltott
iddr6l besz6lgettek. Nem a kiskamaszokra jellem26, mindent lesqindl6 vrivegeket hallottam, amitdl minden perlag6gus a tfbldra m6szik, A tfbo-

mjntaztaz
is,
rgaz{unj6l 6reztdk
titt
idd minden percdre baonyfuraszfvesen eml6kezcsak a t6v6 6rdekli. Ldttam 6ket batikolni, agya- nek vissza. Remdljffk, j6v6re veletek ugyanitt
gozni 6s csuh€t k€szfteni, hallottam, amint a loroz6k,

K6sziinli;iQl
A Mikt6sfni T6bor lak6i ezfton is kOszdnetiiket fejezik ki a rfbor meg-

sz

Yi

nCsonti"-nak
nulhattunk.
Kaszper

, amit t$ltik hegtaK6saJudirnaL 6s

Iliuielnek

is. Kiisziinet a Kanizea Dil-ZulaiHsritapnah
a Tfizoltdknak Cs a Rend6r.
sdgnelq valamint a Grafix Rckl6m Sfnidi6nak az dltaluk szervezetr
programokdrt. Kbszdqitk Csdsz.ir B€lin€nak, Bdrbinek 6s Gl6ria

a

lbnizsa lV-nek a m6diaprogram6rt,

a

Mikldsfri Alahnos

nev( lovfnak.

Kdsz0netaZal
Isholinak

n6zetne\
iik a Ndmeth

Zdlds6g 6s Gyiimiilcs Kft-nek, hogy dgyainkr6l gondoskoduk,
Tivolt Zsoltndnalg aki a reggelinket szfllitotta, 6s a K6t MAgus fnerem
dolgozoinak, akik eb6diinket f6zt€k. Ktisziiner Dr. Dtimdtiir K6rot
tfbori orvosnak. KdszdnetVarga
ori tjs6g
fot6it k6szitetre, Biinhlvi Zoltinnak
akik a szerkeszt6s munkdlatait v€geztdk. Kiiltin kOszdnet Duk6t Eranah K0sz0net
a Mikl6sfai Kiimllveldil€si 6s Vfrossz6pit6 Egyesiilet-nek, a
Ka6n lGroly Kiirnyezetv€delmi Egyestilet-nek, a Zalai N6pftiiskolai
Egyesiilet-nek, az l$nisdgi. 6s Sporminiszt6rium-nak
6s a Pm Renoyanda Gultura Hungariane Alapitviny-nak.
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,,AteY me00nasa* dU

La.nd orhe gy Ala.pftzt dny
elnyerte arrrrak a jogdt,
hogy 6rrente Z al a

rnegy6ben

I

gondozza

,,AzGv mecendsa'dii
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Az I 999-es dijkioszt6 ii'nnepsegre
szeptember 30-6n kerii{ sor a
I{amar6k Hiu;ilfr,an, Zalaegerszegen.
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€tm, adolmr6nyozAsa
tA magyar 4llrmalapfc6s millenniuma alkalmabol
I
a kulrurlt's 6roks6g meg6rz6se, felkutat6sa, dpol6sa, i

feilesa6se 6rdek6ben kifejkifei- !!
n6pszerfidt6se 6s alkot6 fejlesa6se
n6pszerfisit6se
I
tev6keays6g elismer6s6re a Falvak Kul- I

! t.tt o"r.tten
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Jelentkez6si Lup
N6met nyelv kezd6knek t6voktat6si kurzusra
6rt tev6keny
ket,:melyek
!I

i

N6v:

Alapfokri nyelwizsg:{rak6sztil: igen

'.

ervezete- ! munk6j6t lV
r

..

Szem6lvi adatok:

Lakcim:
Telefon:
4

Ertes(t6si cim (ha a fentiekt6l elt6r):

Thnfolyami dij a tr{jdkoztat6bart szerepel
Befrzette (d6tum)

aleints
*

a ki,adnt risz

ahifuia.ndt; ** a tanfolyatni afuninintnlur dtti ki
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