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ajon mit hoz az fj

esztend6 ? Kdtsdgteleniil
egy fj fvszinad, s egyben
irj 6vezred kezdetdt!
Vannak akiknek az lletkezdetfit
az ifirikor, apfilyavillasilils,vagy a
p6lyakezd6s 6veit, a feln6ttkort,
r-.-r szerelmet. hhzassigot vagv 6ppen
- a nyugdijaskor dveit.
Szlmomra: aki tfl vagyok a
Dante-i ,, Az emberdlet irtjdnak
fel6n" 6s kdts6gteleniil m6r ,, fel
l6bbal beleragadtam a mfltba ,,
(Jeszenyin) bdven van m6r mire
visszatekintenem. Gyermekkore
mat a hdboru riltal leromboh es
szfltszabdalt orsz6gban kezdtem.
Elemi iskolai tanulminyaimat ,,
bdlcs vezdriink,, legtehetsdgesebb
tznitvhnya ritmutatSsai alapjdn
vdgeztem.

A

kdz6piskoliban

micsurini

-

m6g

a

liszenkoi- tyimirj6zevi

biol6gia alfipjan tanultam az
_ 6rdkl6stant. Az egyetemen
6ltaluk
1rt visszat6rttink az

-

idealistrinak mondoff Weismann
Mendel- Morgan f6le genetik6hoz.
P6lyakezddsiink m6g j6cskdn
belenyrilott ,, a fort6lyos f6lelem

igazgat ,-ta ( J6zsef A.) korba.
UOitO szinfolt minden kis 6s
nagyobb telepiil6s 6let6ben a 80-as
6vek ktizep6t6l amikor m6r

*

Ntpf6tstrola eredete
6s,riivid tdrtdnelme
,(;'4;

oklal)

*

A m6rleg mindk6t oldaldn

*

A Zalzi Kiizmiivel6rur6rt

(

7. oklal)

Eryesiilet k6pz6si napjai
1e. oWal)

nemcsak

a

Magyar

munk6smozgalom 6s

Ndpf6iskolai
Trirsas6g 2000. november
10-12 kdzdtt konferenci6t

felszabadit6nk nagy tinnepein
jcihetett cissze a falu ndpe, hanem a
n6pfriiskol6k esti rendezv6nyein

is.

A

a

mozgalom el6kdszitette

rdsztvev6k hallhattak lak6helytik mriltj6r6l , m6s ndpek
kultur6j6r6l, eg6szs6gtigyr6l, mezogazdasilgrol, ipan6l, kozgazdas6gr6l 6s szabadabban besz6lhettek id6szerii k6rddsekr6l is. Ez
a

tfrsadalmat az els6 demokratikus

v6lasztrisokra

amit6l

sokat

vfrtunk...

h ffort titbb mint tiz ey rfiin ti5/
Mdhik ,egf nagf sdt€t m6ty
end6bejmommk- S abrit?
A harmadik €vezedben talin az
6lethosszig tart6 tanulis Life Long
Learning, a hosszabb k6pzes 6s a
tobbsz<iri iltkdpzc,s jelentheti a

boldogul6st
szitmfua az

az

i$

egyes

szpwezptt "Ifris6g 6s identitas,'
cimmel Dobog6k6n. A konferenci6ra a Maryarorszigon miikcid6
n6pf6iskolik k6pvisel6in kivUl a
hatiron trili maryar n6pf6iskolai
tirsas6gok k6pvisel6i is hivatalosak voltak. A burgenJandi, rijvid6ki, erd6lyi, felviddki, kirpfutaljai
ndpfbiskolai trirsasrigok k6pvisel6i

szep szimban vettek r6szt

qigtudatinak meg6rz6se, annak

er6sftdse.

ember

evenedben. Ehhez

adhat segftsdget a n6pfoiskola.
,, Jobb polg6rt, jobb hazafit sjobb
embert nevelni ez a n6pf6iskola

c6lja ,, Ezzel agondolattal kiv6nok
olvas6inknak, kellemes iinnepeket, j6 eg6szs6get 6s boldogshgot az rij dvezredben.

Dr. Szinku Mihrilv
A Zalai Ndpfdiskolai Egtesiilet elnoie
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ok 6ven keresztiltiszt|-

L)zatlan volt, hogy mit

nevezi.ink

tulajdonkdppen
bioterm6knek. A kdztudatban a
bioterm6k m6g ma is gyakran
egyet jelent a kukacos almdval,
m6s esetekben a manaps6g igen

2000.3. sz6m

<ikol6giai gazdrilkodas EU
szabillyaival risszhangban,

a

2092./ 91. EGK rendelet
6tvdtel6vel k6sziilt. Az EU a
vildgon 6t orszdg 6n6llo

ndpszeni bioboltok ,,egdszs6ges" term6keit nevezztik auto-

ellen6rz6-min6sitdsi rendszer6t
fogadja el (Ausztria, Argentina"
Izrael, Sv6jc 6s Magyarorsziig);
a Biokontroll Kht. 6ltal

matikusan bio-nak.

tanfsitott term6kek

megjelent 2.12000. FVM-K6M
rendelet tisztAzza a bioterm6kek 6s biotermel6s (a rendelet
6ta okol6giai termel6s) kclriil
kialakult f6lre6rt6seket :

tae6llamaiban.

Az id6n janudr 18-an

szabad

pftlydt kapnak az

EU

6ltal l6trehozott Biokontroll
Hung6ria Kht. ellenlrzi 6s
min6sfti, ezen kiviil egy kisebb
h6nyaddal mhr aholland SKAL
is k6pviselt eti magirt.

Fontos tudni, hogy

a

Biokontroll Kht.-t az IFOAM
(a bio gazd6lkod6k nemzetkozi
vil6gszervezete) is akkredit6lta,

2.1 2000, rendelet pedig

az

Az dkol6giai

termei6shez

sztiks6ges ismeretek elsaj6tit6s6hoz a Biokultura Egyesiilet
szaktandc s a d6i h6l6zatot ho zott
l6tre. A szaktan6csad6s alapozisa a Brogazda Alaptanfolyamokon tcirt6nik.

Legut6bb az . 6koftgi6
Alapitvany A Fenntarthat6 -_

.

l6d6sdrt k<izremiikcid6s6vel
indult biogazda k6pz6s a ZalA-

KAR Kist6rs6g

gazd6lkod6i

szitmftra P6kaszepetken

a

Faluhrizban, ahol a Biokultura
Egyesiilet szakemberei tartanak
el6adasokat az 6kol6giai termel6s igen sz6les tdmakdr6ben:
okol6 giai gazdilkodhs fo galma

s6ge a vonatkoz6 szab6lyoknak

6rtelm6ben biotermdknek csak
az ellenilrziitt iikolfgiai termelisbdl szdrmazf, minffsftett
termdk nevezhetl,6s melyrol a
torv6ny 6ltal elismert ellenSrz6
szervezet tanrisitv6nyt ad ki.
Magyarorsz6gon pillanatnyilag
k6t elismert ellenorzf szervezet
mukridik. A bioterm6kek nagy
rcszdt a Biokultrira Egyesi.ilet

fogyaszt6kat v6di.

Fej

Okol6eiai termel6s: a ktirnyezeti adotts6gok harmonikus
haszndlat6n alapul6 term6kel66llftdsi mriveletek d,sszesmegfelelSen v6grehajtva. A
rendelet ez evtol biztositja a
biotermdk elnevez6s hasznillat6nak tdrv6nyi h6tterdt. Ennek

szankcion6lhat6. A rendelet
ezzel a biotermel6ket ds a

A rikol6giai termei6st b6rki
folytathat,

aki a

trirv6nyben
elismert szewezet 6ltal timasztott kcivetelm6nyeknek eleget
tesz. A felt6teleket szerz6d6s
rogziti, a gazdashg 2 illetve 3
6ves 6t6ll6si id6 utdn min6sithet6 cikol6giai gazdas6gnak.
Kivdteles esetben
termelo
korosbitast k6rhet, ilyenkor az
6t6ll6si id6szak
6vre is
csrikkenhet. A termel6s helyszinlt 6s a betakarit6s utdn a
term6ket is szakk6pzett ellen6rok szemldzik, csak ezutdn

a

I

kaphat a term6k ,,ellen6rzdtt
cikol6 giai gazdilkoditsb6l szarmaz6 termdk" v6djegyet. Az
6t6ll6si id6szak alatt a termdk
,,ifitllilsi term6k" neven forgal-

mazhato.
2.12000 rendelet 6rtelm6ben
a nem ellen6rz6tt term6k bioterm6kk6nt vai6 eladSsa sza-

A

brilys6rtdsnek szftmit,

H o n Ia p u n k

:

6s helyzete; m6h6szet

6s

gy6gynov6nytermeszt6s; a
biotermdkek iranti fogyaszt6i
ds piaci ig6nyek; 6lelmiszer-

feldolgoziis 6s

tart6sitiis;
talajeftgazd6lkod6s; zdlds6gtermeszt6s; gyiimolcstermesz- -

t6s; Biokultura mozgalom;V
szant6fttldi nrivdnytermeszt6s;
gyomgy6ritds, nov6nyv6delem;
6t6ll6s, ellen6rz6s; jogszabillyok, tamo gatds, p6ly 6zaIi lehe t6s6gek.

A tanfolyam 40 6rfs,
fLc6lja: ,,Az 6kol6giai gon-

dolkoddsm6d 6s gazdalkod6s
6rt6keinek szdles kcini megismertet6se a rcgi5 fogyaszt6ival
6s termel6ivel, a kdmyezeti
terhelds csokkent6se 6s M
eg6szsdgesebb 61etm6d kialakft6sanak 6rdek6ben."
(folytatds a kovetkezd oldalon)

6s

www. nepfoiskola.hr-r/zalalkezdo.html
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ZaIA-KAR Kist6rs6gben ez azdrt is
kiikinleges jelent6s6gti, mivel az 6kol6-

L lgiai

gazdiikodas nagy hangsrillyal

a kist6rs6g SAPARD strat6giai
programj6ban. A tanfolyam v6g6n a hallgat6k
szerepel

teszt-r'izsgiit tehetnek, sikeres vrzsga esetdn a
Biokultura Egyestilet a tanfolyam elvdgz6s6t
oklev6llel igazolja.

A tanfolyam el6ad6i elmondtirk, hog az
Eurdpai Unit6 mez6gazdts{$ politikij:lnak

2000.3. sz6m

iikolt6giai gazddlkoddst folytatnak. A bel6te
szirmaz6 termel6si 6rt6k tavaly 4,6 millirlrd Ft
volt, a term6kek nagy r6sz6t exportiltak Az
ellen6rztitt teriileteken a szintetikus vegyszerek
6s miitrrigyrik hasznilata tilos, az enged6lyezett
kemikdlirik listrlja megtaLilhatri a 2./ 2000.
rendeletben. illefve a BiokultfritSl beszerezhet6 ,,Az iikol6giai gazdrilkodds felt6telrendszere", amely r fentieken tfl m6g a
min6sit6s rendszer6t is ismerteti. Az iikol6giai
termel6sre a jiiv6ben vrlrhat6an igen kedvez6
tdmogatrisok lesznek el6rhet6k (pl.: Nemzeti
Agr:fr-kiirnyezetv6delmi Program), akr[r mdr
itrillrfs id6szaka alatt is, a pfilyhzatok
^z
benyfjtfsrihgz azonban nagy val6szfnffs6g
szerint a Biogazda Alaptanfolyam 'etv6gz6s6t
tell majd igazolni. Mindezek szellem6ben az
Okor6gi6 Alapitvdny a Biokultrririval kiiziisen
tovibbi tanfolyamokat tervez, melyek k6z6tt
mir speci:{lis t6makiiriik is szerepelnek (pl.:

fontos r6sze az iikol6giai
termel6s, a beldle szfrmrz6 term6kek irdnti piaci kereslet mind
Magyarorszilgon, mind
Nyugat-Eur6pdban 6vek
6ririsi m6rt6kben fokoz6dik, s emiatt a bioterm6kek el6illitrisa 6s eladfsa
a magyar mezfigazdasilg
biom6h6szeti tanfolyam).
egyik f6 kitiirdsi pontja
lehet. Az ellenfirziitt iikoTovdbbi informdci6 az Okordgio Alap{ndnyndl
Itfgiai gazdilkodisbril
sz6rmaz6 term6keket jrival kedvezdbb 6ron Cim: Okordgi| Alap{tvdny A Fenntarthat|
veszik fel, fgy azok elfii.Jlftrisa jobb meg6lhet6st Fejlfldesdrt
is biztosit.
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi rit 78./F.
pillanatnyilag
34.000
TeI.:
92/3]
1-010/202, 92/348-337
l\f"gyororszdgon
IVlha ellen6rziitt teriilet van. ahol Fax: 92/3I 1-010/202

C6lia: a fels<ioktatilsban kiemelked6 tudom6nyos teljesitmdnyt el6rt fiatalok alkot6, tudom6nyos
tev6kenys6g6nek segitdse.

P6

zalokz kizin6lag a mfu eredm6nyekkel (TDK-konferenci6kon 6s mris szakmai f6rumokon
elnyert,dijakkal, tudomrlnyos publik6ci6kkal, megval6sult egy6b alkot6sokkal stb..) dokumentdlt
az ahhoz kapcsol6d6 bel- 6s
Q,egy6ni 6s csoporlos hallgat6i kutat6munka, valarnint
kiilfbldi tanulmrinyutakon, konforenci6kon val6 aktiv r6szv6tel forintkrilts6geinek (rdszvdteli dij,
O tov6bbii kiv6teles esetben 6s esyszeri alkalommal
di6ktudom6nyos tev6kenys6ghez kapcsol6d6, hallgat6k krizremtikrid6sdvel k6sziilt tudom6nyos
publikrici6k megielentetds6nek tirmogatdshra fogadunk el.

A

A szakkurat6rium

csak a www.prof.iif.hu/prc alalt, vagy a Pro Cultura Alapitv6nynitlbeszerezhetl
pillyiaatiseg6dletalapjhnk6sziiltpilyilzatokatfogadjael.
A pdf 'r';'at benyrijtfsSnak hatdrideje: 2001. mfrcius 30. 6q 'rt6ber 15.

Hon lapu n k

:

www.nepfoiskola.hu/zala&ezdo.html
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F
tr
n6pf6iskol6k t0rt6nelme, miir

t0bb mint szin dves mfltra
tekint vissza. Sziil6haz6ja ennek

a

feln6ttkdpz6si, ismeretszerz6si

formanak Dhnia, ahol is Nikolaj
Frederik Severin Grurdwig evangdlikus lelk6sz, k0lt6, tOrtdndsz polihisztor fogalmazta meg ezen rijszertl
nevel6si programot. Magyarorsz6gon

a d6n modell volt a ktivetett pdlda,

nemzeti nevelds mellett kOzvetlen

tul

gazdasdgi k6pzdst is folytatott.

gfri, k6z6leti) elemet is tarlalmaz,

A

miisodik vil6gh6boru ut6n

a
rendszer "egyesiiletmegsziiLn-

politikai

tet6" tevdkenys6gdnek illdozathul
esett a ndpf6iskolai mozgalom is,
k6zel negyven dvi hallgat6sra
kdnyszeriilve. A mozgalom ijralleszt6s6ben legnagyobb szerepe tal6n a

'70-es 6vek vdgdt6l Srirospatakon
keriilt

amelynek hat{sSra kialakult hazflnk-

gyakorta megrendezdsre

ban

ndpfoiskol6s talSlkoz6knak volt,

is a

n6pf6iskolai mozgalom.

Amelynek t0rt6nete tdbb szakasza
oszthat6 fel. Az els6 szakasz az 1920-

as 6vek elejdt6l kttrulbeliil 1925-ig
tartott, majd a k6vetkez6 szakasz a
harmincas 6vek v6ge, negyvenes 6vek
elejdre tehetd,
dlesen nem
hatrirolhat6 el az ellzotbl. Jellemz6je,
hogy a mozgalom jelent6s timogatast

b6r

lTvezeit

a n6pi ir6k,

valamint

az

egyhazrdsz6r6l is.

A ndpfoiskolik k6t h6boru
ktiz6tti tevdkenysdgdt rOviden
0sszefoglalva, akkoriban ez a nevel6si

forma a szdleskOrfi vall6serkdlcsi
alapokon nyrgv6, iiltal6nos 6s

A
f}.

'80-as 6vek elejet6l

hosszu

id6nek kellett eltelnie sorozatos akaddlyozi4ssal ds iilddzdssel,
amig a p6rt6llami biirrokr6cia 6s az
akkori kulturflis korm6nyzat r66bredt,

hogy

a

n6pf6iskolik betolthetik

szemdlyisdgfejleszt6 (6llampol-

maguk is alakithatjrik. "

1 nepf6iskola brirmely

kdvetkez6kdppen fogalmazza meg a
ndpfbiskola fogalm6t: "olyan feln6ttoktat6si c6lri, tanfolyam okat szerv ezb
helyi iinszervez6dds alapjan ldtrejtitt

szok6sok gondozasar6l, ismeretszer26, vagy alkot6miiv6szeti tevdkenys6gr6[, a helyi tdrsadalom k0zOssdgi
drdekdrvenyesitdsdnek bl6segit6sdrol,
yagy a szabadid6 kulturAlt eltOltdsdr6l
van sz6.

ILLIES

IAA

A Szent Istvdn Egtetem
Jds zb er 6nyi Fdis kol ai lmr dnak
hallgat6ja

tr

sz.ervezet, amelynek pedag6giai
programja

a

szakismeretek 6tadrisSn

P6lydztlt
ralald fel magad!
Kiir6:
P{lyilzat

oime:

P6ly6zhatnak;

X. Orszfgos ifjlisdgi tudom6nyos
_15 6s 20 6v ktiztitti fiatalok

6s

innovfci6s verseny (2000/2001-es tan6v)

-

Kik indulhatnak?
Egy6nileg vagy legfeljebb h6rom fds csoportban, vdgzettsdgre val6 tekintet ndlkiil p6ly6zhat
minden l5 ds 20 6v kOziitti (1981. janu6r 1" ds 1986. december 31. kOz<jtt sziiletett) fiatal. Egyetemistrik, ftiskolasok
kdziil csak az els66vesek vehetnek rdszt a versenyen. Pillydzhatnakhat6ron tuli magyar fiatalok is, de az eur6pai ddntdn
Magyarorszigot nem kdpviselhetik.

Mit lehet nyerni?
I. dij: (dsszesen hiirom) p6lyamrivenk6nt 200 000 Ft,
II. dij: (Osszesen harom) prllyamtivenkdnt 100 000 Ft,
IIL dij: (Osszesen n6gy) p6lyamiivenk6nt 60 000 Ft.

A dijazottak felvdteli vizsga n6lkiil tanulhatnak tovdbb azELTE TTK fizikusi, ftzka taniiri, technika szakdn; a Pdcsi
Tudom6nyegyetem Termdszeftudomiinyi Kardn, a Szegecii Egyetem Altalanos Orvostudomdnyi 6s Termdszettudomanyi
Kar6n ftivdve: matematikus *sklzgazdas6gi programoz6 matematikus), ill. egydni p6lyaz6kdnt a BMGE-n 6s tov6bbi
16 mtiszaki fels6oktatiisi karon.
Be6rkez6si hatdrid6:2001. janudr 8. 15 6ra.

Hov6 kell kiildeni?
A nevez6sek be6rkezdsi helye a verseny titkSrs6ga: Magyar Innov6ci6s Sziivets6g, I117 Budapest XI., Okt6ber
huszonharmadika u. 16., tel,: 386-9615, fax: 385-2181; tl4Sy4Sjg_@;matavne ,

Hon |apun k

:

a

fLtOrvdnvben leirt kiizntivel6d6si-feln6ttoktarisi feladat ell6t6sira
alkalnas 6tfog6 tevdkenysdgi forma
aktu az iskolin kiWli szakkdpzlsr6l, a

a

k0z0ss6gi mrivel6d6sben keletkezett
t<ibb 6vtizedes iirt.
Az 1997. 6vi CXL. t0rv6ny a

s

melynek lebonyolit6si, oktatdsi
rendszer6t, m6dszereit a r6sztvev6k

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.html
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figyelhet6 meg, hogy az - akitr rdvid
ideig ktilftldrtn 610 - fiatalok nem

az Eur6pai Uni6

fel6
tartva igencsak aktudlis k6rd6s. Az Eur6pai
Uni6r6l, szuverenitdsr6l, az eur6pai politikai
helyzetiinkr6l meghivott el6ad6kl6l hallhattunk,
majd szekci6beszdlget6sek keret6n beli.il a
magyars6gtudat jelent6s6g6r6l 6s k6rddseir6l,
valamint a hataron tuli n6pfdiskolai t6rsasrigokkal

val6

magyarsdgludat

kapcsolattart6s jelent6s6g6r6l

3.

4.
5.

6s

lehet6s6geir6l besz6lgettiink.

A

besz6lgetdsek v6g6n beszilmol6t
tartottunk a m6sik csoport szitmitra, melyekben
ismertetttik egym6ssal a felvetett probl6mrikat ds
megoldasi javaslatainkat. Egysdges kiviins6gkdnt
fogalmaz6dott meg a konferencian elhan gzottak
dsszefoglal6sa, 6s annak terjeszthetd form6ban
val6 k<lzread6sa. A k6rd6sekr6l az egyes
ndpf6iskolai tarsas6gok k6pvisel6i saj6t rdgi6juk
speci6lis probldmdirol sz6moltak be kiilcin-kiildn.

Itt

<isszefoglal6

jelleggel szeretndnk

probl6miikat megfo galmazni

m.

Val1szlnfrleg nemcsak a nevelds hidnydnak
kbszAnhetf, mdgis erSteljesen jelentkezik a
1. magyarsdgtudat iranti kcizrimb<iss6g,
tunyas69,
2. tettek hirinya (a Magyar Korm6ny
16sz6rol),
3. a csak politikai elitnek j6r6 t6mogat6s.

a

:

Alapvetd gondkdnt fogalmaz6dott meg a
magtarsdgtudatra val6 nevelLs hidnya,

melynek alapja tobb

I.

2.
3.

egys6ges tort6nelmi alapok hirlnya,

helytdrtdneti ismeretek hiinya,
hataron trili 6s anyaorszftgi magyarok
kozdtti ellent6t feloldatlan volta.

g6pes program, vagy m6s, a
fiatalsSg 6rdekl6d6sdt felkelt6
m6don kertilne kiad6sra, s mely
minden hatiiron innen 6s azon
tfl dl6 magyar szitmfua hozz6-

A

nevelds hidnyossdgai tovdbbi probldmdknt vetnekfel:
1. neh6z v6llalni annak a hat6rontrili
magyarnak magyars6ght, ha az anyaoF
szhgi magyar t6rsa nem 6rzi ot
magyarnak, s nem magyark6nt, hanem
szlovrlkk6nt, rom6nk6nt, ukriffi6nt stb.
brinik vele,
2. egyre hatdrozottabb probl6makdnt
jelentkezik M elvigy6d6s jelensdge,
mely a maryar fiatalokat idegen
orszdgba sz6litja, s tendenciakdr'*

Hon lapu

nk

:

Szilksdg von az egysdges magyqr
tdrtdnelem szervezett m6don tdrtdnf
tovdbbaddsdra.
- Egys6ges magyar t<irt6nelmen a
K6rp6t-medence tortdnelm6t
6rtjiik, mely nem felt6tlentil
tankrinyv, hanem egy6b
illusztr6lt kiadvdny, szdmit6-

tdnyezfben

kpresend6:

1.

t6rnek vissza Magyarors zfrgr a,
az egydn 6rv6nyestil6s az identit6studat karara vdlik,
megjelenik a gener6ci6k k<jzotti elszigeteltsdg,
dnbizalomhiiiny, mely magas munkan6lkiili sd gi rat6t eredm 6ny ez.

fdrhet6v6 v6lna.

2.

A nevelds adhat vdlaszt az elvdgt6dds,
a hatdron tilli 6s anyaorszdgi magtarok kazani ellentdt, az 1nbizalomhidny,
a magtarsdgtudat irdnti kozdmbds sdg,
tunyasdg probldmdj dnak megolddsdra.

(FOLWATAS AZ K)VETKEZ1 OLDALON)
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tdli el6ad6sokra, konferenci6kra
posztgradu6lis kdpz6sre, melyek 6ltal a
nemzeti dntudat kialakul6sa. erosriddse
fejl6dne.

- A

nevelds feladata megtanitanr a
ftatalt, hogy: - az utazdsain szerzett
tapasilalatokat toke-kdnt hasznositsa

saj6t krizegdben,

- ne

megszok6sb6l legyen csupdn

magyar,

- a
-

magyars6g iinnepeit ne puszt6n
kcitelezS voltuk miatt tinnepelje meg, s
hataron tuli magyar tarsa ugyanolyan
magyar, mint 6, csak mestersdges

ifi fs6gi vilagtalirlkoz6 lebonyolit6sa
(B ur genlandban, Magy'arors zigon)

hat6rok vhlasztjfik el oket.
Kormdny rdszdrSl pedig szilladg

A Magyar

a

J

volna ndmi empdtidra ds

a

3.

c serepro gramok szervezdse
intemeten keresztfil kirt6n6 kapcsolattartiis.
'egyontettien

4.
5.

illene annak

biztosftdsdra, hog a
tdmogatdsok ne csak a politikni elit szdmdra

A

konferencia r6sztv-evoi

gyiimrilcscizonek tal'iltrlk a hriromnapos
egyiittldteq s iryekemek a tov6bbiakban

v

az 6ltaluk megfogalmazotl kfvrinalnak val6ra vrirlasa 6rdek6ben,
egyben kriszdnetiiket fejezik ki a Magyar
Ndpfoiskolai Trirsasrignak, mely lehet6s6get
nyfj tott e konferencia l6trej ritt6hez.
A konferencia r6sztvev6i
mindent meglenni

v dlj anak ho z z dfd r he t 6v 6.
Igdny mutatkozik:

.'t

ndpf6iskol6k eryes tagjai illefve vezetor,
k6pvisel6i meghivrisa m6s ndpf6iskolai
tarsasiigok 6ltal szerv e zett rendezv6nyre

hatdron tilli

magyarok megkdrdezdsdre 6s hozzdjdruldsuk
kdrdsdre, mikor oz 5 fejilk fdl6tt, r6luk
dontenek (ld. alapszerz6ddsek megla;tdse),

+.

2.

-

rendszeres kepzesi, tov6bbk6pz6si

-

tal6lkoz6sokra,
iskolai el6ad6sokra
nyari programokra
:.i'j.l';
liritj.- i

,.....
9.:.

hiv6s a HiNet program kommunikicios szolgdltatisainak
ig6nybev6tel6re

:

Tarsadalmi szervezetek, alapitv6nyok, kdzhasmri t6rsas6gok, intdzmdnyek ds azok
Folyamatos
es i nfo rmati k ai hii 6zati fej le s ztds i pro gramj ri n ak ke reteb e n
d b hril6zati kapacitiis6nak ingyenes, i I letve

ydzatol kiir6 Hi Kht. ds partnerei tdrnogatiis6val - a piaci
igdnybe.

-nii, az ifirisrigi informdcios ds tan6csad6 irodakban
t (www.nimgx.hD. Ut6bbi helyen a pilyitzok az online
A
:.

.'.

.:

ht

1

p6

lvdzatok

"tottt'it

l;, riton folyamatosan benyfjthat6k
96. Te1.:251-8645 Fax:251-3537

Webhelv:

Honlapun

k

:

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.html
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Tudni illik, hogy

a legelo kcirnyd-

ke

korris-kori.il

tele volt tiltetve
Ttid6m enyh6n zlhillt de lelkem
min 6rtilt, mert tdrhetetlen
akarattal haladtam a c6l fel6
amely mir
majdnem
beteljesedett. Mfu csak egy
lejt6 amely a homokfejt6

T-t ml6kszem, nyAr
I volt. Nagyapdm
-l-rl ismdt lesrijtott

mellett halad el 6s ahonnan
panorilma ktlfltas nyilik az
egdsz falura. Pattog6, panaszkod6 kavicsok seregdt magam
mrigdtt hagyva v6gre megl6ttam a vSwa-vitrt elsd hdzat
ahonn6t mar csak p6r m6ter
volt a nagysztileim zold

kapdjival a szikkadt, szomjaz6

ftildre mikor tekintete

rf.un

szegez6ddtl.

-,,Ideje lenne

kiterelni az

hazamenned

6llatokat."
Cserzett bSrii keze a kem6ny
ttilgyfa nyelet szorongatta 6s
fejdt az 69 fel6 emelve kdmlelte
a messzes6get. ,,Vajon mikor
eso?"- kimondatlan

puspanggal 6vezett, a szinad
els6 fel6ben dpiilt ti5mdshtu;dig.
Port6nkon v6gigszaladva eglsz
az ist6ll6ig elkfs6rt , az 6rom6-

lesz

gondolatai 6tj6rt6k

testemet.

Kezemb6l elereszfve megf6radt
szerszdmom tompa huppandssal 6rte a hantokat, indul6sra
k6szen. Igyekeznem kellett

mert m6r kezdett

egyre

hosszabb 6rny6kot vetni a
gesztenyefa, 6s a j6sz6gok is

6rzik a
,,h6tdt", kovetelik a napi

toporz6kolhattak,

jfrand6s6gukat: a szabads6got.
Lhbamat a nyakamba v6ve
szaladtam a port6l sivataggd
vSlt perzsel6 hegyi riton a
v6delmet 6s megbriv6st rejt6

erdei lombok al6, ahol friss,

htivds leveg6 csapta meg
izzadt, tirlheviilt b6rrimet.
Fiatal, hajl6kony testem amely

mir tiz 6ve er6sridritt a paraszti
munk6ban, flirgdn osonva

hagyta maga mcigdtt a
kil6mdtereket az erdei ftveszt6kcin. Az cisvdny v6ge fel6
krizeledve az erdei nyiklsnal
iltginoltarn a lombokon 6ttcir6
f6nynyakibok legels6 hirvivoin.

ben k<ir6m csavarod6 ,,Szindsz"

n6we 6pphogy hallgat6 utcai
kever6k kuty6nk. Nagypapdm
esktiddtt 16, hogy 6 a legjobb
mert mhr prir hetesen rigy
ugatott mint eW megveszett
komondor. Az isthll6 bejfuatdhoz 6rve az illlatok rirvendezve

fogadtak 6s

ttirelmetleniil,
tolongva pr6briltak szabadulni

az 6ket

rabsdgban 1art6
marhak<it6lt6l. A legelSig ndluk
jobban senki nem ismerte a
jAr6st. Kom6tosan de kell6
iramban megindultak kifel6 a
friss 6s iide fiivet ad6 r6t

irdnyitba, ahol

dong6k

repiilohadai pr6b6ltak megtankolni a vrirrisen izz6 marhavdrb6l. A Csillag, Bimb6, Vir6g 6s
Nefelejcs n6vre oly j6mboran
hallgat6 bariiaim arzon a napon
tril rafin6ltnak bizonyultak. Az
is lehet, hogy dsszebeszdltek a
h6tam mogcitt 6s eltervezt6k,

hogy triljrirnak az

Hon lapun

k

:

finomabhniil
finomabb
takarmrlnnyal ds az dn h6n
szeretett bardtaim nagyon fent6k is rri a fogukat! Egyszer

csak mintha

a vill6m

csapott

volna kciz6jtik, rigy megiramodtak mind a nlgyen a lejt6nek
lefel6 egyenesen az fnycsiklandoz6 falatok irtnyfuba. Ez
prinikra nem is adott volna okot
mert hamar el6jiik tudlam volna
kertlni, a baj csak ott
kezd6ddtt, hogy n6gy kiilonbdz6 irfnyba futottak.
A Ahiszem ezeknek a

gondolatoknak ds
lI
L \tetteknekameg6l6-

se segftett hozz6, hogy kicsir6z-

a mozgris irrlnti
vhgy, a szabads6g szeretete. Az
6vek mril6s6val ehhez parosult
egy sporttagozatos 6ltalanos
iskola amely rigy 6reztem, hogy
tril sok hatdrt szab sz6momra 6s
tril sok kdtdtts6get okoz, nem
utols6 sorban pedig s6riil6st.
zon bennem

Ezert nem is maradtam

a

sportoliis egyesiileti form6j 5n61.
On6ll6sulva, saj6t magam
egyensfly6t megtal6lva 6lltam
neki futni, fszni, fallabdrlzni.
biciklizni. 6sszint6n bevallom,
hogy a lelki probl6mak
f6k6ppen kozbenjirtak a plusz
energia levezet6s6ben. Igen,
nekem is van k6ros szenved6lyem. Nem stirven de n6ha.
r6gffitok egy cigarettdra. Ezek
mellett pedig 6n is szeretem
Edesanyilm finom 6tkeit.

( folyat6s a kciv. oldalon )

eszemen.

www.nepfoiskola.hr/zalalkezdo.html
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ll\-/

ek
h6t elviselve mindenkinek joga
van a nap v6gdn csillapitani
ffuadalmait. Persze mindennek
meg van ahatfra. Nem szabad
megfeledkeni r6la, hogy a mi

testtink is olyan mint
term6ftild. Nem lehet

a

2000.3. sz6m

mutassunk pdidrlt. Megtal6lva
az egyensilyt, az 6let minden

maganak 6s kornyezet6nek,
hogy akaratinak 6w6nyt tud

ter6n sokkal konnyebb

szerezri. Ez manapsdg nary
sz6. En a 14 km-es t6von
teljesftettem 1:00 6ra alatt. A
c6In6l l6v6 fogadtat6s felejthetetleniil fergetegesre sikeriilt.
Az euf6rikus hangulat amely a
t6v teljesit6s6b6l, a fogadtat6sb6l 6s a t6bbi ember Onzetlen
elismer6s6b6l kialakult
ben-nem, M semmihez
nem fog-hat6. A nyin

meg6llni

a

lesz

talpunkon.

p

eondolkod6s gytim<ilcse
-l,-t\ett az idei nyar sportese-

m6nyein va16

r6szv6telem.

Eletem sordn el6szrir jelentkeztem a szombatheM Elvira

mindig csak elvenni t6le,
hivatkozva a legkiilonfEldbb kifog6sokra amely
az emberi gyenges6gbcil
fakad. Mert ha igy van,
akkor ez a fold egyszer
csak termdketlen lesz 6s
teljesen elapad. Az ilyen

talajon pedig csak
harasztok vetik mes

folyaman m6g

vetttink

a

a

perccel,

m6nye a Balaton ififuszits
volt amelyen sikerrel
szerepeltem immar m6sodszor. Az 5,2 km-es
tavot 2:04 perc alatt
risztam le.

nem tehetik meg, de ha
mindenki egy pillanatra
megpr6bril sziimot vetni a
gondolataival akkor sokunknak 16 kell dcibbeni,

a.t

\LJ

Miv

hogy lustdk 6s dnz6ek
saj6t magunk-

kal szemben Sosem
szabad figyelmen

olyant kdrjiink 6s ha
lehet, ne kriveteljiturk

i

kiviil hagyni,

hogy lesznek akik

6n pedig 72.

lettem l:30 perccel.
Vdgiil a ny{n utols6
kiernelked6 sportese-

Tudom, hogy mindez
nehez mert id6be 6s
p6rube kertil 6s sokan $

-

a

Balatonalm6diban megrendez6sre kerult esti
f6lmaratonin, ahol 360
emberb6l Kutasi J6nos
bardtom 56. lett l:21

l6bukat. Tdrekedni kell #
az egyensrily megtar- ;
tisira, ana) hogy amit
elvettiink azt p6toljuk is.

vagyunk

r6szt

minket
akarnak p6ldak6nt kcivetni: a
gyermekeink. Nekik is ezt
akarjuk megtanftani? Ugye azt
szeretndnk, hogy a hibdinkat ne
folytass6k! Akkor tegytink 6rte!
Ne csak ktiveteljtink, hanem

fut6fesztiv6ira bar6tommal
Janossal egyutt. Bar6taink,
bar6tn6ink is figyelemmel kisdrt6k versenyiinket, kriztitttik
Orsi, Szilvi 6s Norbi. Jinos 42
km-es maratoni fut6son 3:46
perccel 6lete els6 maratonij6t

teljesitette, bizonyitva

baretainkt6l, szeretteinkt6l 6s
az elettol, amit saj6t magunk
meg tudunk adni 6s teremteni.
Ne mindig azt nezzilk, hogy
mit kaptunk, hanem ink6bb
tartsuk szem el6tt, hogy mit
adtunk.

saj6t

,,gA qmpru,Uit uiltn'ztat a uifuigen arutqit dn arz 6!ntp."

Sintirlhcint
szervezf

H o n Ia p u n k

:

www.nepfoi skola.hr.r/zalalkezdo.htnl
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Ladislav Varga fogadta

egyestilet

okt6ber 17-19-

meg

6n

rendezte

hagyomiinyos

megyei k6pz6si prog-

rumjdt, drint6en a

Nemzeti

Kulturrilis

Alapprogram tlimogat6s6val. Az els6 k6t

napon

Btzakereltyen
szewezodtek a programok. Mank6
Miiria, szombathelyi Berzsenyi
F6iskola tanszdkvezetdje tartalmas,
dlvezetes el6ad6st tartott a fels6fokri
k6pz6s 6s
gyakorlat kapcsol6dris6r6l,
lehet6sdgekr6l, a
n6pmtivel<ii prilyak6pr6l. Varga
Lfiszlil, Megyei Onkormanyzat
elncike a megye szellemi 6s fizikai

a

a
M fj

a

(llapotdr6l,

helyzet5rol,

a

az

r6gi6s

t<irekv6sek

es6lyekr6l besz6lt

krizvetlen, kcitetlen stilusban a
mintegy 30 rdsztvev6 kcir6ben. 6vhry
Istvdn, az NKOM Kozrntivel6d6si

F6osztSlyrinak vezetoje a kozmrivel6d6st 6rint6 aktudlis k6rd6sekr6l, a
jogi kcirnyezet tewezett v6ltonatrisair6l adott tij6kodat6st, valamint
cisszegezte az fj szakfeliigyeleti
rendszer tapasztalatait. Vadfsz
Jinos, a KKDSZ elncike miut6h
reggel m6g Budapesten pert nyert a

magyar 6llam ellen

az

6rdek-

egyeztet6si kritelezettsdgek elmulasz-

s igyekezett vissza a
fovSrosba a d6lut6ni k<ilts6gvet6si
egyeztetf t6rgyal6s soros fordul6j5ra
a szakszewezet tdrekv6seir6l besz6lt,
s azokr6l a kedvez6tlen folyamatokr6l, amelyek szerint a kultur6lis
kdzmrivelod6si szaktcirvenyben rdgzitett rillami kotelezetts6gek garanci6lis
tasa miatt,

elemeitakormrinyzatatorv6ny
m6dositds6val meg kivrinja sztintetni.

A

kdpz6s harmadik napjan

a

r6sztvev6k - a letenyei koll6g6k
el6k6szit6 munk6ja r6vdn - ell6togattak a horv6torszfgi Cs6ktomyara
6s Varasdra. Cs6ktorny6n a v6rosi

mrivel6ddsi kozpont
Hon lapu

nk

:

a

kiild<itts6get, s adott thjekoztathst
a kcizmtivel6dds helyzet6r6l, rendszer6r6l. A 17 ezres kisvaros 600
ferdhelyes szinhdztetm6ben a h6t
egy napjrln fogadnak nagyszinhini
el6ad6sokat, a tribbi napon pedig
mozi vetit6sek folynak. Rendszeresen szerveznek koncerteket,
ki6llitasokat. Tdbb t6rgyalkot6
k<lzciss6get, szakkcirt mtikcidtetnek. Nincsenek
viszont amat6r el6ad6mtivdszeti knzdssdgeik,
mivel ezek kiv6tel n6lktil egyestileti keretben
szervez6dnek meg, s rendelkeznek vagy sajdt

6piilettel, vagy a vilros 6ltal biilosftott civil
szervezetek hdzdban dolgoznak (produkci6ik
bemutatdsdhoz termdszetesen teret ad a
mrivel6ddsi krizpont).

A
Al
I \

egyestiletek
a v6rost6l,
utan alanyi
jogir v6rosi t6mogatdsra vdlnak jogosultakkri. A
kcizmtivel6d6sre forditott p6nzeszkrizdk t6bb
fon6sb6l tev6dnek cissze:
611ami t6mogatdsb6l (kozmtivel6d6si tcirvdny
alapjrin), megyei, jix6si, v6rosi t6mogat6sb6l,
valamint saj6t int6zmdnyi szewezeti bevdtelekb6l. Varasd
megye
ezer lakosri
k<izpontja, ahov6
megye f6isprinjdnak
meghivisara jutott
magyaf, szakmai
krilddtts6g. A viiros alpolg6rmestere, a megyei
mrivel6d6si asilitly vezetfje,
varosi

a

a
el a

ll9

a

krizmiivel6ddsi referens 6s kultur6lis egyestiletek vezetii fogadtak rendkiWl szfv6lyes
6s bar6ti ldgkdrben a ZKE tagait, valamint
adtak fogad6st tiszteleti.ikre. E magas szintri,
meg-tisztel6 fogadtat6s abb6l a koncepci6b6l
v ezethet6

le, amely Varasdot messzire kisug6rz6

kultur6lis centrummd kiv6nja tenni, illetve miir
tette is; amely "kis Bdcskent" Iflttatja a varost; s
amely elinditotta azt a folyamatot, hogy Varasd
a vil6gdrdks6g r6sz6v6 vSlhasson. A megye nem
int6zmdnyftinntart6, viszont t6mogat6st ad a
helyi, telepiil6si kultur6lis folyamatok szervezds6hez. A v6ros 6 kultur6lis int6zm6nnyel
rendelkezik (pl. szfnhir, mrizeum, krinfirlr,
mrivel6d6si kozpont), s 30 kdriili
( folytat6s a kov. oldalon)

igazgatoja,

www.nepfoiskola.hr/zalalkezdo.html
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kultur6lis egyesiilettel. Minciezek

tdmoga-

tilsftra az Sllam| megyei, jdri.si t6mogat6son
feltil a viros a ktiltsdgvet6se 12 Vo-at
forditja (vagyis 2-3 milli6 ndmet m6rka
k<izritti cisszeget). A renesziinsz 6s barokk
belvarosi dpiiletek, a v6rkast6ly gy<inydnien

felirjitottak, igdnyess6get 6s hatirozott

krizkiad6si politik6t, elveket sugallnak.

elent6s alapot kiildnitettek

el

2000.3. szdm

pdnztigyi helyzetdrilL A k6zg1.til6s megv6lasztotta a kovetkez6 2 evre az elnriksdget 6,s az
ellen6r zo

A

P&

s

6got.

Azfii Elniiks6g:

.4lniik
Alelniik
Titkir:

a

vil6gorciks6g-program feladataira. Erdekess6g, hogy mivel a 12 kdz6p-fokri
oktat6si intdzmdny mtik<idtet6s6hez, a k6pz6st
ig6nyl6 diakl6tszdmhoz nincs elegend6 6ptilete,
infrastruktur6ja a v6rosnak, az oktat6s "kdt
mriszakban" folyik, egy d61e16tti 6s egy d61utiini miiszakban. A horv6t 6s magyar felek
kinyilvrinitottak a kapcso lat tov6bbi folytatisitra
iranyul6 szrlnddkukat. A klpzdsi napok folyamdn keriilt sor az egyesrilet tiszh6jit6 kdzgyiil6s6re is.
vezet6s6e be-szrimolt az eltelt
id6szak tartalmi munk6jar6l 6s az egyestilet

b i zott

Jagasics B6la - Zalaegerszeg

Felhazi Gyrirgy - Zalaegerszeg
Horv6thn6 Gerencsdr Edit Nagykanizsa

I-eg$;Besze Rudolfn6 - Zalaapilti

,

Ddm6k J6zsef - Letenye,
Kdlmann6 tsod6 Edit - Keszthely,
Kelemen Gyula - Zalaegerszeg,
Vadvriri P6tem6 - Zalaegerszeg
:

: Somogyi Piroska, Zalaegerszeg
Tagiai: Farkas Tibor - Nagykanizsa,
Nov6k Ferene - Zalakaros

Elnoke

ZNY

"DtAxcsERE MozcALoMERT" szAKALApiTVANy
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapifvfny

atnak:
1.'dge16pek 6s f6iskol6k gradu6lis k6pz6s6ben r6szfvevo, nappali tagozatos hallgat6
2. Fels6oktat6si intdzm6nyek int6zetei, tansz6kei.

Beaddsi

hatirid6:

l. P hlyinzt

egy6ni

1.2001. februar

15.

2.200l.janu6r 31.6s m6jus 4.

kiilfitldi tanulminyrfit t6mogatfsira.

Egyetemek 6s f6iskol6k gradu6lis k6pz6s6ben r6sztvev6, nappali tagozatos hallgat6i
phlyhzhatnak fels6fokti tanulminyaikon trilmutat6, szakmai, tudomSnyos munk6jukba
illeszked6, azt segit6 kiilfdldi tanulm6nyritjuk trimogat6s6ra. A Szakalapitv6ny azon - graduflis
tanulmSnyaik legal6bb fel6t sikeresen teljesit6, 6s a tervezett kiutaz6s id6tartama alatt
hallgat6i jogviszonyba;nl6v6 - egyetemi 6s f6iskolai hallgat6k p6ly6zatht v6rja, akik
kiemelked6 tanulm6nyi eredm6nyt 6rtek el, kiugr6 szakmai tudom6nyos tevdkenys6get
vlgeznek,6s akik kiilfrldi tanulmdnyritj6nak megval6sit6s6hoz felt6tlen sztiks6ges a
megpillyinott Limogatris. A megpdly6zhat6legmagasabb osszeg 250 000 Ft, amit egy hallgat6
csak egyszer nyerhet el. A kurat6rium olyan tanulmfnyutakat timogat, amelyekapilyin6

tivon hat6 szakmai, tudominyos perspektivdt nyitnak.
iirlap ig6nyelhet6 a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapitv6ny Titkars6g6n
(1146 Bp., Ajt6si Diirer sor 19-21.), szemdlyesen a recepci6n vagy postai riton, nagy alakri
(A4-es) felbllyegzett v6laszborftdk kiild6s6vel. A felhiv6sokat az interneten
szhmhra hosszrfl

Pi,Iyd.zaf;i

wwrv.prof.iif.hu/prc alatt is k<izzdtessziik, ahonnan a sziiks6ges pfilyirz;ati tirlapok is letrilthet6k.

Hon

I

ap u n k

:
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61q*"6K.W
kiissiik

n dr rz adven
F5. nak m6r el
Lrsziilnie.

de

pogtat6 elk6szit6s6vel

m6g
nem k6stiink el. Ezzel feldobhatjuk egyhangri lak6telepi ajt6nkat, de sz6pen mutat a drdga
ttimrir faajt6n is.
diszitesi

A

lehet6s6gek szfrma, csak a
k6zn6l l6v6 kell6kekt6l, anyagokt6l €s farftir,iilnkt6l fiigg.
Eszkiiz 6s anyagig6nv:
stb. koszoru alap (kb. 25 cm
6tm6r6jti)
feny6gallyak (kaphat6 olyan
alap is, melyet milr bevontak
feny6vel), legjobb
tuja
vagy a bor6ka, mert ezek
hullanak, hanem
r6szirradnak a keretre.
Kb. 1m szalag

a

tiFC'halakwa

hajlitott dr6ttal rOgzitjiik

az

6cses ( I.)i
hozziwal6k:

konzerv doboz (pl.: kutya
vary macska konzerv)

Elsd l6p6sk6nt bevonjuk
alapot a feny6gallyakkal. ^z
A
gallyat ritessziik kiirbe

ilz alapra, majd

a

toboz

kell. A koszorrfinak
^rr^
fel6re amelyik feliil
lesz,^
H on

I

apu

team6csest.
6cses (

II.):

Kis

(kb. 5

-

cser6p
cm-es

fels6 6tm6r6jii)
Tempera (pl.: arany, eziist,
piros, k6k)

- Lakk
- Szines tiimzsi ryertya

- rrohzis" tiizfihab vary gipsz
- apr6 (pl: fekete feny6)

tobozok, term6sek, term6-

nyek Pl.: magyar
madrflrberkenye,

aaooo
aaaoa

Zomdncfest6k
Frir6 team6cses

A konzervdobozokat tisflira
mossuk kivtil-beltil, majd a

1.

fels6

ll3

vagy %

r6sz6t
nektink tetsz6 szimmetri6ban vagy aszimmetri6ban
kiflirjuk (ehhez a dobozba
dugjunk
fadarabot,
elkeriilve a doboz deform6l6d6s6t). Kb. 10 mm-es
fiflr6fej et haszniljunk.
2. Ha kifiirtuk
lyukakat,
sz6leit vasreszeldvel lecsi-

egy

dr6ttal kiirbetekerjiik Utdna
mfr csak izl6s szerint dfsziteni

az

aljhra helyeziink egy

sorilra tekerjiik a dr6tot, rigy
bdkjtik bele az alapba.

ldb. ,,gyorsmasni"
v6kony vir6gkdtriz6 dr6t
apr6 tobozok
termdnyek p1.: csipkebogy6,
magyal lev6l, bab6rmeggy,
di6,levelek.

stb..

Teljes sziradds . utdn

3.

egy6b diszitl kelldkeket. A
tobozt igy tudjuk rogziteni,
hogy a toboz als6 ,,pikely"

nem

narancs, citrom, alma

(esetleg mintdjrna) festjiik a
doboz ktils6 oldal6t.

a

masnit. Majd ugyanfgy V alakri
dr6ttal rcigzitjiik a szalag k<irny6k6n a szabad helyeken

Wj

szofjuk, hogy a kds6bbine s6rtse meg a
ot, majd a szfntire

, .eqzel

,q*eriiztju
rtit. Vel

I

a

nk

:

lev6l,
gy6.
bo

Apr6, a cserepekhez 1116 m6rehi
sablonokat kdszitek (pl.: csillag,
feny6), majd ezek segits6g6vel
megfestem a cserepeket. (lehet
az eg6sz cser6p pl.: aranyszinri,

a mint6k pedig

eziistszinriek).

Teljes sziradils ut6n lakkozom.
Ha un. ,,repes*o" lakkot

hasznillunk, amit a mtiv6sz
ell6t6 boltokban v6srirolhatunk,

cserdp r6gebbinek, antikabbnak
hat.
Szriradas utinkozepre iillitom a
cser6pben a gyefiitt, kdrbera-

kom az

oazishabbal, yd{y

krirbecintdm gipsszel

6s

(folytat6s a kdvetkez6 oldalon)

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.html
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a kell6k anyagaimat fgy, hogy a hab vagy a
gipsz ne l6tsszon. A leveleket,
tobozokat vir6gkdt<iz6 dr6ttal
belebdk<id<im

rtigzitem.
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drdg(k, rrlad6sul sok6ig el6ll-

k6ssel krirbev6gjuk. Megkenjiik

nak, s nemcsak frissen 6lvezhe-

felvert tddssal, kizsirozott

t6k. Nagyanyriink kordb6l val6

liszttel meghintett tepsiben, krizepesen meleg stit6ben vil6gos
bamlra siitjtik.

kipr6brilt receptet

adunk

On<iknek.

76 dkg lisztet, 34 dkg porcukrot,
ev6kanril sz6dabikarb6n6t,
kevdske 6rrilt fah6jat, 10 szem

Osszedll{tottq:
Lorencsics ffiztina

2

porr6 tdrt

szegfliszeget

dsszekevertink. Hozzdadtxtk 5
dkg margarint, 4 eg6sz tojist, 4
ev6kan6l m6zet 6s az egdszet
dsszedolgozzuk. A tdszt6t kis
pihentet6s utrin 3 mm vastagra
nyujtjuk.
siitem6nyeket
kiszur6-form6kkal szaggatjuk
ki, vary a kinyujtott tdsztfua
vastagabb kartonb6l kiv6gott

jll

T7

ar6csonyf6nkat ma-

lS.#r[',"t"H"il:nyekkel is diszithetjtik. A m6zes
tdsztik finomak, kiad6sak, nem

H

on lap

A

formiikat helyeztink

unk

:

6s

/I
.f \

6s

haszn6lt

6t, mogyo-

siit6s el6tt
r6tehetjtik a tdsztitra, a drazsd 6s
cukorfeles6geket stitds utan
cukorminzal ragasztj uk fel.
Kiilcinb0z6 nagyshg| csillagokat
mttz-zal egymiisra ragasztv4
havas feny6fat is k6szithetiink,
kar6csonyi asztalunkat
diszitheti.

ami

6les

www.nepfoiskola.hr:/zalalkezdo.html
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rfl'--"Il
tl

Ef
=HF
sikertelen alkalmazkod6s megilletve sziiks6g esetdn
segits6gnyujt6s nevel6s, tan6csad6s form6j6ban.
Annak 6rdek6ben, hogy ez
a rovat t6nyleg hasznos legyen,
id6nk6nt taldlnak egy-egy k6rd6ivet a lapban, amely segits6e16z6se,

k<ivetkez6kben

szeretndk elinditani
egy olyat (rem6nyeim szerint) cikksorozatot,
rovatot, amely ezutin rendszeresen jglentkezne
Zalai
Kapocs,6asdbjain.
Bei kcizhelynek hangzik,
de sajnos igaz, hogy mai felgyorsult, rohan6vil6gunkat egyre kevesebben viselik el kisebb
nagyobb lelki megrink6dtatlsok n6lktil. Fo 6ll6sri munkahelyemen (Zalai Megyei
K6rhaz Psychiatria) szinte soha
nincs szabad ilgy, illetve a
gondoz6sra bejrlr6k kcire is
veszedelmesen gyorsan n6. Brir

a

a

hozzhnk fordul6

emberek

kriztil a nem szervi 6s
visszafordithatatlan beteg em-

berek kivdtel6vel, rLagy

rdsziiknek csupiin egy kis

g6vel m6g ink6bb

az

igdnyeknek megfelel6en lehet
alakitani egy-egy cikk
tartalmht.

T-:I lsokdnt egy iltaldnos, a

fi
I-J

tdmdhoz
kapcsol6d6 alapkdrd6seket, 6s egyfajta pszichol6giai kultur6lts6got vizslat6

k6rd<ifvet taldlnak,

segfts6g6vel 6rnyaltabb k6pet
kaphatunk an6l, mik6nt v6lekednek ma sztikebb hazdnkban a

t6mir6l, milyen nem szakmai
segits6get kaphat embertrirsait6l

arra r6szorul6, valamint,

hogy jelenleg milyen ismeretekkel rendelkeznek a kivril6ll6k a pszichol6girlr6l, ment6ihiei

pihen6sre, odafigyeldsre volna

Ezek a probl6mrik kdsztettek
minket ana, hogy min6l
sz6lesebb kdrben foglalkozzunk

ment6lhigi6n6vel (lelki
eg6szs6ggel), 6s a vele
kapcsolatban felmertil6 probl6m6kkal.
ment6lhigi6nia tulajdonkdppen a cjkertelen fejl6dds 6s a

A

l6pnek

fel

pszichol6giai okok

kovetkezt6ben. A szaknyelv ezt
psszichomatikus betegs6geknek
nevezi, amely stirg6s. beavatkoz6st 6s gy6gyszeres 6ltal6ban
k6rh6zi kezeldst igdnyel. Nem
gondolom, hogy e cikk, 6s az
ehhez hasonl6 cikkek meg-

oldj6k a probl6m6kat, de
legal6bb felhivjrik ftt a figyelmet ds ndmi segits6get is
adhatnak.

\tern.zett tdmdk,
A

jdv6ben foglalkozunk a
kulturrilis pszichol6gi6val, a
pszichol6giai kulturriltsriggal,
ktilcinb<iz6 stressz helyzetekkel,
szenved6lybetegs6gekkel (pl.:
gy6gyszer, &og, alkohol), az
ellentik val6 vddekez6s form6ival, jellemz6ikkel, 6s n6hriny
6ltal6no s an alkalmazhat6 tippet,
tan6csot is megpr6b6lunk adni.
Lorencsics ffiztina
szocioterepeuta

sziiks6g.

a

szenien el6bb-ut6bb testileg is

beteggd v6lik, azaz testi
betegs6gek, betegsdgti.inetek

az

elengedhetetleniil sziiks6ges
statisztikai adatokat. Ennek

M

bdnata, betegsdge van, szi.iks6g-

Miel<itt r6tdrn6k a terv ezetl
t6,m5kra, pin mondat erejdig
utaln6k a cfmre. (Lelktink
eg6szsdge

:

testtink eg6szs6ge).

Az az ember, akinek brirmilyen

meg nem oldott, fel nem
dolgozott lelki probldniaja,

H o n Ia p u n k

:

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.html
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\Qtu,,Orro,o!
Szeretnin{o airsa[atom pszicfiot1gini futftilnittsdgdr6t dtfog| {epet Fgpni efrfrez szeretnen{az 6n seg{tsdgdt
@ni.Kgrji)Ltdttse ft- termiszetesennm nzfQjil- megg16z6[ise, iI[. ismcretei szerint az a[i66i R!r[6{vet.
to66 vdfaszt megiekfni
et to
d66

tutn

meg

negfefef6 odfaszt.

Ha t6tja, hogy valaki nagyon levert, lehangolt a kiirnyezet6ben, mit javasol
neki?

!
I
I

baja. !
I
Meghivom egy ttaha.
Ekiildctm sz6rakoznL M majd

Szakemberhez ktildcim

Nem foglalkozom vele, az6

Egydb:

felviditja.

!

Besz6lgetek vele egy kicsit, pr6b6lok

rajta segiteni.

Milyen a kapcsolata mis emberekkel?

n
I
I
!
n

I

Nincsen,

Nincsen,
Mindig

a

AltaHban szeretnek az emberek, j6l
kijclvok veltik.

k

hangulatomt6l fiigg.

T-l

Lr

trgyeo:

T
T

J6l kidi.ihttng<im magam.

.1

Csak drdekbtil bar6tkozom.

Sok ismer<iscim 6s bardtom van.

llogyan oldja meg konfliktusait?

I
I
!
I
I

Nem foglalkozom vele.
Megpr6b6lom m6sra athirrtail.
uv<ilt<izdk.
Elodrlzom.

Megbeszdlem valakivel a dolgot.

I
I

Egy6b:

L-l

Nem tudom, hogyan 6rhetn6m el.

Ott helyben elrendezem az illet6vel.

Magamba fojtom, sokat r6g6dok rajta.

Fontos-e Onnek a b6ke, a harm6nia?
fllrc

Ll

van llyenr

!
I

Nem fontos.

f--t

Kev6sb6 fontos.

Ll

lgen, rontos.

I

Egy6b:

On szerint mit kell tenni egy alkohol, drog hat6sa alatt

I
!
t-l

Megszidom.

!
I

Ment6t hivok.

I

K<izdmb<isen elmegyek mellette'

H o n Ia p u n k

:

6116

emberrel?

Megpr6b6lok a lelk6re besz6lni.
Gondoskodom r61a.
E3; {b:

www.nepfoiskola.htr/zalalkezdo.html
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probl6mdi?
Nekem? A, dehogy!
n
Nincsenek probl6m6im.
I
Azital/ drogok ktirtil forog az 6letem, X

Vannak-e Onnek hasonl6

!
f,
!
Ll

TI

Lr

Ugysem tudnak rajtam segiteni.

(drog, alkohol)
Vannak, de nem voltam szakembern6l.

B6rmikor abba tudom hagyni.
Vannak, voltam szakembem6l.
r,gyeD:

Onnek mit jelent az a sz6, hogy mentflhigi6n6?

I
I
I

Ll

Nem tudom, de nem is 6rdekel.

Valami pszichol6gi6val kapcsolatos
lehet.

Valamilyen betegs6g?

t-l
I
Tl

Nem tudom, de 6rdekelne.

r

rr.

Lelki egdszs6gr6l sz6l.
Egy6b:

Tudja-e mivel foglalkozik a pszicho16gia?

I

Nem tudom.

L-J

Komolytalan dolog, csak
h6klvp6kusz az egesz.

/

U

T

Lelki probl6mrikkal.

x

Probl6m6s emberekkel.

n

Egy6b:

Ldlekturk6l6s,

Szokott-e olvasni a t6mir6l?

I
I
I

I
!
X

Soha

Nem 6rdekel.
Erdekel. de nincs

16

id6m.

Ritkan.
Igen.
Egy6b:

On szerint sz6gyen pszichi6terhez/ pszichol6gushoz j6rni?

n
I

Igen, mert aki odajrir az

elmebeteg.

Igen, mert aki pszichol6gushoz

nem kdpes e yedtil megoldani

a

Nem. M6g 6n

is, vay

hozzdtartoz6m i s szorulhat

jir, at

probl6m6it
n
I

I
LJ

Nem,6n is jdrok I j{rtam.

I

Egy6b:

b6rmelyik

se

gitsd gre.

Nem, nincs benne semmi ki.iltinrjs.

Nem, Amerikdban a cip6pucol6nak is
van pszichi6tere.

Mi a v6lem6nye a pszichol6gusnil / pszichiitern6l kezelt emberekr6l?
Ll Nem val6k a tilrsadalomba.
L-J Sz6gyen, hogy ilyen emberek is vannak.

I
I
!
I
!

f-

,
U -,,,
V6lem6nyem

Szerintem kezelhetetlenek.

szerint gy6gyithatok.

Csat szimuliilnak.

I

Szivesen segiten6k nekik.

r'et"t t6liik.

U

A kdmyezetemben is van ilyen.

Ptt

tr

Egy6b:

"rutrim

6ket.

Szrlnalmasak.
H on

I

apu

nk

:
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apcsol6d6 infoz'
az adatok

E let ko r a s zerint me

I

t6-2a

Iy

ik

ko r cs op

o

rt b a tarto zik ?

I st -35 6v
I so-40 6v
I lt -4s6v

Ev

A rc-506v

oo 6v fetett

Ll f,r-t5ev
se-60

Technikum

Szatrmunkdsbizonyitvdny

I
I
I

Szakkiiz6piskolai6retts6gi

tr

Egyetem

Betanitott munkis

I

Vezet6 beosztisri

Seg6dmunkis

L-l Villalkoz6

Akalmazott

I

Ktizalkalmazoiil

r-l'LJ [gyeD:

3o 6v

I

TI

I

ze-

Fehdfokri tanfolvam

K
os
=.
o
l-l

Fdiskola

t-l

6v

Legmagasabb iskolai vdgzettsige?

I
I
tr
n
I

AtuUoos iskola..... osztilya
8

iltalfoos

J

kt

]a
o
E
Y
v
6
I
a
S

Gimneziumi 6retts6gi

Munkakdre?

!
!
I
I
I

Munkan6lkiili

=.
a
vaI

Kiirtir"tvisel6

I

Etetki;riilminyei?

!
I
I

6nkor mhnyzatisziiks6glakfs
KOrOr lakds a sziil6kkel

!
I
I

n

Ath6"t.t

I

Onkorminyzatib6rlakris

s
e
gt

Panellalcfls

Csalfldi hiz

I

eE
E

Tirsashiz
ngycn:

eG

rn
LI

Lakdhelye?

I

viros

I

Nagyklzsilg

I
I

n
k
e
n
ka

tr'atu

ruoya

Csalddi dllapota?

I x6tl.t
n Hulndoo

I

nlv,fllt

116

tr nv*tt ro"n

Gyermekek szdma?

!

Ezek

ttekdletkordr6l,

Z zt -2s Ev

J

megtudni

qdctrt

I

ozvegy nd

I

Ozvegy f6rfi

F6rjezett

Not

Ir
I+

Gye"mektelen

I1

lz

!

n-ttet ttinb

Iiiisztinjiift fiog1vdfaszaiaa[ ".i{tett(.munfujnfrgt! A frgrf1iaefret dsszedff{totta 6sfefdofgozza:

Hon lapu

I
I

nk

:
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felbont6s, mert a k6pernyci m6ret6hez viszo-

6sz6t6l

lapunkon b6s6ges

6s

nlwa a

megnyitotta honlapj6t az

megielen6
tartalom m6rete ebben a

r6szletes inform6ci6khoz
juthat hozzA az aktu6lis

a

be6llitdsban a legoptimd-

keriilt

cim alatt. A

kedves

ahhoz, hogr kisz6lesitse
az ablak m6reteit:

6rdeH6d6t

keretek

esztendd

interneten,

www.nepfoiskola.hu
lzalalkezdo,html

ery

6ltal eryszeriien 6s

J
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6tl6that6an kezelhet6
weboldal fogadja. A
baloldali keretben

van

felvonultatva honlapunk
tartalma. Ahhoz, hory
teljes m6rt6kben megtudja tekinteni, a gordi-

t6s6vot ig6nybe

kell
vennie. A honlap
megtekint6s6hez aj6nlott
az rcz4x769-as k6perny6

lisabb. Ery

j6tandcs

nyomja meg

az

Fu

funkci6 billentyiit. Mindig a jobb oldali keretben
tekintheti meg az adott
tartalomcimsz6hoz kap-

csol6d6

t6j6koztat6st.

Ennek kiisztinhet6en a
weboldalak megjelen6se
kev6s v6rakoz6st ig6nyel.

6s m6r

megszenrez6sre

k6pz6seinkrdl,
ezekr6l 6s ery6b a n6p-

f6iskol6r6l k6sziilt fot6kat is megtekintheti, ha
van ery kis lehet6s6ge a

h6l6n val6

barangol6s-

hoz.

?4.,Tiizlrinnc6
--:-"-""
lL

Kapocs saj6t

kiad6sri
cikkeit is.

86r el6fordul, hory a
s6rospataki n6pf6iskola

Aktu6lis p6ly6zatokat le-

szervere trilterhelt, ebben
esetben szives

jelentkez6si lapokat is
lehet6s6g van letiilteni az

az
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