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Zalai Ndpf6iskolai

Egyes[ler

2001. m6rcius 0l-6n

a

Megyeh6z6n drt6kelte a 2A00. 6v
munk6j6t. Az egyesiilet elndke Dr.

Szinku Mih6ly k0szOnt0tte a

megjelenteket.

dves
.- tan6r
'\//dletdt
6s

Az lrdemi

munka ds az

Borbds Gyorgy
Borb6ly GyOrgy

b6l. Az

drdekes

kdpzdsi forma a Ndpi Kismestersdgek
Ndpfoiskoldja. Phare Lien Mikroprojekr

kiskOzOssdgek munk6jrinak sokoldal0

p6ly6zaton nyert tdmogatiisnak k0sz6n-

vdnyek szewez6s6t, kivitelezdsdt. A
k0zgSriildsen az al6bbi hozzlsz6lilsok

segitdse. Felv6llaljuk kiil0nb0z6 rendez-

het6en sz6nyegsziiv6 szaktanfolyamot
inditottunk Nagykanizs6n. A Zala hangzottak el: A Gutorftilde Ndpfoiskola
Megyei V6llalkoz6sfejlesztdsi Alapir vezetbje T0r0k Ida megkOszOnte az
vannyal v6llalkozist segit6 ndpfbiskolai egyiittmiikoddsiinket mellyel a helyi
sorozatot inditottunk Bucsuszentl6szl6n

ds Kust6nszegen. Ndpi Kismestersdgek

el6ad6sokat segitettiik. Ezt a

kapcsolatot

szinvonalas

el6adiist kivevas6sok gazdagitottrik. Kcisz6-

netet mondunk
a Csiiny L6szl6

Napjainkban az
drzelmi siviir vilSgban kellenek

KdzgazdasSgi

Szakkiiz6pisko-

azok a szinfoltok,

osztA-

melyek er6sitik a

lyos di5kjainak:

Gal Erzs6betnek, Horv6th

kiskdzcissdgeket
ds egyben segitik

Kingdnak, Far-

Gdza

kas

is 6ket. Dr. T6th

Giibornak,

segitse

mondunk

i6t.
k<izgfiil6s

Nagy Zoltiln tandr rirnak. Az

::=-ilegyhangulag
el6adas

utrin a k0zgyiil6s folytatta munkejdt. Az
egyestlet titk6ra utalt az el6zetesen irds-

ban kiadott beszdmol6ra. Az ehnfrlt
dvben folytat6dott a m6r hagyom6nyos

v

nem

vezetek munk6-

ruknak: Jozrviak
Ilona tan6rntinek, a technikai
kivitelezdsdrt

v

a

,,bejegyzett"szer-

felkdszitt5 tan6-

+

az

egyesiiletet, hogy

KUl6n ktisz0ne-

tet

elndksdgi

tag arra kdri

Pete G6bornak.

.-z

rlglta tart6
haszrosnak

L6vey Istv6n tandcsnok {n az eddigi munk6t eredm6nyesnek tartja.

titdsek ds felol-

la lllb

a j0v6ben is

rendezvdny.

orszigi

otdat)

n6met-

*

v

)

v

p:,

fogadta

Kiinyvajdnl6

)

( S. otdat )

a beszlmol6t 6s az

el_

egyesiilet
k0zhaszn0s6gi jelentdsdt. Dr. Szinku
Mih6ly a tagok 6s vend€gek megielenesdt megkdsz6nve zfuta a kdzgyrildst,
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Ndpfiiiskolai Egyestlet a Zala Megyei
Bir6s6g PK: 60.28211989 szdmon beiegyezte, a
krizhaszrrisdgi szervezell| tdrtdn6 min6sit6st a
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szakmai kdpzdsi kurzusokat szervezett. amelyelce

II.

Sai6t tdke (15.+16.+17.+18.
Jegyzett kike

20

j0vedelmet, melynek Osszege a 2000. 6vi
gazd6lkod6s sor6n 884.000 Ft volt. Az egyestilet
csak M Alapit6 Okiratban megfogaimazott
k6zhasmf tevdkenysdget vfgezte, azaz olyan

B.

L

19.
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1.931

654

l0

megfogalmazott tev6kenys 69 v lgzlse mellett.
Az egyesiilet vezetl tisztsdgviseldi kdziil a ti&6r
Acs Sarolta kapott munkaviszony keret6ben
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a kdzhaszni tevdkenysdg folytatdsdt
ctlozta, az egyesiilet Alapito okirat6ba

s0l

1.992

08

mellett

338

ESZKOZOK OSSZESEN (0 l.+05. sor)

07

A 2000 december 31. napjfua vonatkoz6 sz6mviteli
beszimol6 alapjSn az Egyesiilet Mdrleg6nek
f60sszege - egyezben az Eszklzdk 6s Foniisok
cisszege 2.432 ezar Ft, azaz Kett6milli6-

bev6telb6l szhrmaz6 pdnzeszk0z0k
felhasan6ltisa a fent ismertetett kOlts6gstruktura

50r

L
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Fore6eszkliziik (06 +07.+l l +12. sor)
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1997 | CLYI.tv. I 9 $ (3)g. :

z

egyesilet

az

alapszabilly6ban

lefektetett c6lkiflizdsdnek megfelel6en a
2000. dvben is tdrekedett a folyamatos

szfrmflra szakkdpzdskdpzds tdvoktat6sos

form6ban. Zalaegerszegi konzult6ci6s

mtikOdds megteremtds6re.

helyszinnel. Rdsztvev6k: 22 f6.

a megydben t6bb helyen keriiltek megrendezdsre: K6v6s, B6nokszentgyOrgy,
Pusztaszentliiszl6, Nagykarizsa, Bucsuszentl6szl6.

E rendezvdnyek szervezds6ben egyesi.iletiink rendszeresen kdzremriktidik.
A N6met Ndpfoiskolai Szdvetsdg ds a
Magyar Ndpfdiskolai T6rsas6g javas-

programunkat 1992 6ta mrikddtetjiik. A

2000/2001. tandvben kdpzdseket

latfra az egyesiilet titkara m6jusban
Lengyelorsz6gban (Woclav) Feln6ttk6pz6s az Eu-ban c. szeminiiriumon

az

al6bbi szakokon folytatunk :
Mdhdsz:
Pusztaszentl6szl6
Nagykanizsa.
Munkaer6piaci kdpzdsek hossza egy
tan6v, folyamatos programok.

Sz6nyegszov6:

vett rdszt.

A ot

Ndpfoiskola

AoF

szervez6sd-

ben Budapesten ,,A felhasar6lt miiv6-

szet" c. szeminariumon az egyesiiletet

ldddsi szakemberek 6s szoci6lis mun-

-

p6lydzat 6ltal 2000. februrirt6l
szeptemberig szdnyegszOv6 szaktanfolyamot

szerveztiink Nagykanizs6n

a

M6ricz

Zsigmond Mrivel6ddsi hdzban. A
progrirmon 8 fb vett r6sa.

A p6lyizat keret6ben a rdsztvev6k
Magyar N6prajzi Mrizeumban
szalsnai kir6ndulison vettek r6szt.
Szinvonalas eliiad6st 6s tarlatvezetdst

Katona

Edit

tartott. A hallgat6k
2001. junius6ban

szakmunkdsvizsg6t

Acs

Sarolta titkdr ds Lorencsics
- anim6tor kdpviselte. A

k6sok sz6mdra.- programunk folyama-

Krisztina

tos.

program okt6berben keriilt megrende-

2000. dvben programunkat jrilius 10-16
k0z0tt Balatonmilridn az Ifirisdgi Tdbor-

zdsre.

ban szerveztiik.

-[

Szekcidk:
B6rhirgykdszitd
Sz6nyegszdv6

textilj6t6k k6szit6

-r:!
olyamatosan r6szt vetti.ink szakmai

ki6llitasokon. forumokon. Kiemelked6
(2 f6)

(lf6)
(4 f6)

rendezv6nyek:

Civil Bdrze
Pdlyavdlaszttisi kitillittis

mutaili
Rendszeresen r6szt veszihk falunapokon, ndpmrivdszeti kirakod6 v6siirokon,
bOrzdken, kirillit6sokon.

tesznek.

Civilidda

Zalaegerszeg
szakma beZalaegerczeg
Budapest

is

-.t

Simmern/Hunsriick-i

n6pf6iskola
l6togatdsa Zalaegerszegen. A k6t szervezet vezetlje a k0z0s szakmai munka
lehet6s6geinek az alapjait beszdlte meg.

inform6ci6t, szaktan6csad6st. Segitjiik

vdllalkoz6i n6pf6iskolai programun-

kat a Zala Megyei

V6llalkoz6s-

fejleszt6si Alapitvdnnyal

kdzOsen

szerveztiik.

Helvszinek:
Bucsuszentl6szl6
Kust6nszeg

A
a

civil szervezeteket, mrivel6d6si int6zm6-

hatdkony munka drdekdben fontos

nyeket, kiskOzdssdgeket.

A Magyar Ndpf6iskolai
Az egresiilet hivatalos lapja a Zalai tagiak6nt rdszt veszil:k aTfrsasdg
tarsasdg
Kapocs c. rijs6g melyet h6roni alkalom-

rendezv6nyein, iisszejdvetelein, k6pz6-

mal tudtunk kiadni.

sein.

13 f6

7fo
Honl apu

a

szem6lyi ds t6rgyi feltdtelek javitesa.

nk

:

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.html
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A
riztudott, hogy a helyes tdplilkozris
hasznosan szslgillja az egdszsdget, segit
meg6rizni a munkakdpess6get, az 6Ietkedvet, lassitja az Oregeddst.

Bizony[tott tdrry

az is, hogt

szdmos
megbetegedds kockdzati tdnyezrt'i kozOtt
elSkel6 helyen szerepel az egdszsdgtelen

mdnyokb6l, flzziik
ki korszeriien, bdtran egyiik meg amit
f6ztiink!

fl

alkalmaz6sa,

kiizOs aj6nl6ssal risz-

drdekdben.

receptes kOnyvet, mely

Ehhez nyujt segits6get az

ANfSZ Zala

Megyei lnt6zete Eg6szs6gv6delmi Osz-

tdlydnak programja, mely ebben az
dvben modell jelleggel kdt telep0l6sen:
Zalacsinyban, illewe T6tszerdahelyen
zajlik.

Az

dvszakok ritmus6hoz illeszkedd
programban Radics P6tern6 Magdi
dietetikus szakember vezetds6vel elmd-

leti 6s gyakorlati

ismereteket szerez-

hetnek a villlalkozn kedvti rdsztvev6k.

flmit

o

szeilllitiik az

az 6v

v6gdn

kiad6sra keriil.

AI I program finansziroz6ja: az Eg6szs6giigyi Miniszt6rium tamogat6s6val a
Harris Eg6szs6gkeres6 Alapttvr[ny.

Egyiittmrik0d6 parfneriink

a

Zalai

N6pf6iskolai Egyesiilet.
Az dsszesen nyolc alkalomb6l dll6 kurzus a jovdben a Ndpfciiskolai Egtesillet

ds az ANTSZ k6zds tanfolyamakdnt
mfrkodik Az drdekl6d6k felvildgositds

. Dr. Menyhfrt lldik6t6t ANTSZ

kin6l:

korszerii tripl6lkoz6si

Zala Megyei Intdzete Egdszsdgvddelmi Osztdly vezet6j6t6l, a

ismeretek

elsaj6tit6sa.

. a tanultak be6pitdse a hetkdzna.

,,Evszak-k6stolgat6"

kaphatnak:
a program

pokba,

program szakmai iranyit6j rit6l,

o Dr. Horvdthnd Jskab Anna ds

a megfelel6 t6pl6ldk (mennyisegi ds

Parragi Kstalin

min6sdgi) szempontjainak figye-

z6ktdl.

lembe vdteldvel a magyaros hagyom6nyok 6rz9se,
ilj szemldlet kialakitasa, a csaldd
tdpl dlkozds i s zokas ainak r efor mj a.
Zalacstnyban K6m 6n Zs uzsan na vdd6n6, T6tszerdahelyen N6methn6 Novinics Gyiingyi v6d6nri, koordin6l6s6val
miiktidnek a munkacsoportok, melyek
rdszWev6i: k0z6tkeztet6s szakemberei.
pedag6gusok, h{ziasszonyok, illetve a
f6zds fortdlyai irrint drdekl6d6 iskolils
fiatalok. (Nem csak N6knek!)

.

programszerve-

Zalaegerczeg G0csej i u.24.

o

a

wr,r"w. ne pfo i skola. hu I zalakezdo.html

honlapon.

nk

:

Cefa: a

el6segitdse a

fels6oktat6sban. '-J

Pdlydzni lehet:

fj

az
kutatdsi eredm6nyek, illetve rij
tudomiinyterUletek, rij tant6rgyak oktatas6t szolg6l6 tananyag (tankdnyv, jegrzet, kdzikOnyv, t6voktatiisi

tananyag,

elektronikus hordoz6 stb.) kdszitdsdre az
6lettudomriny ok, az dlettelen termdszet-

tudom6nyok

A pd$dzrt

ds a

tarsadalomtudom6magdnszemdlyek,

egdsadget, sok sikert a

benyfijtrisdnak hatdrideje:

2001. mdjus 15.
A pilyazat eredmdnydr6l 2001. szeptember vdgdig irdsban t6j dkoztatjuk.
Kdrjtik, az 6ltali4nos p6ly6zaiti felt6teleket figyelmesen olvassa el!

Pro

Renovanda Cultura
Hungariae Alapifv6ny titkdrs6g6n (1 146
iirlap:

jti

tudomifuryos kutatasok soriirn

szUletett eredmdnyek alkalmaz6srinak -

intdzn6nyek 6s alkot6 k<iziissdgek.

Acs Saroltdt6l aZalaiNdpf6iskolai
Egyesiilet titk6rdt6l,
Zalaegerszeg, Kosztoldnyi u. 10.
Tel.: 92/31I-010 /204.

Jd dtvtigyat,

Tudomdny az oktatdsban"
szakalap{tvdny

Pdlytizhatnak:

e-mail : gailka@matavnet.hu

Egydb inform6ci6k, receptek

"

nyok teruletdr6l.

T.:921314-105 192 m.,

munkdhoz!

Hon Iapu

gyiimolcs illoto Von"

program mott6ja:
a haryo-

A

megfelel6 ismeretek, ds azok
j6 lehet6sdg a keziinkben
egdszs6giink meg6v6sa vagy javit6sa

Qgh,szsdgHek

meritsiink

szatember 6s a
r6sztvev6k 6ltal hozott receptek nagyit6 all keriilnek, majd

tdpldlkozds.

A=

Bp., Ajt6si Diirer sor 19-21.),Internet:
www.prof.iif.hu/prc.

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.html
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hatalom6tvdtel I 948-ban betiltotta
a ndpf6iskol6kat.
A nyolcvanas 6vek politikai eny-

C
<-

n6pf6iskola

a nemzeti

fele- hiildse lehet6v6 tette, hogy rijra

melkedds 6s a trirsadalmi 0n6ll6s6g

a mozgalom. El6szijr "fl N6met Ndpf6iskolai Szdvetsdg Nemzetkdzi
Srirospatakon talSlkortak a volt, Egyiittmrikdddsi Int6zete (IIZIDVV) helyi, region6lis,

feldledjen

fegyverekdnt n6tt mozgalomm| a
egykor ifif ndpf6iskolai hallgat6k
19. szduadi D6ni6ban, Innen terjedt
ds rijra, innen terjedt orsz6gos
el az egdsz Skandin6v tdrs6gben, mozgalomm6, igy Zalihan is.
Eur6pa nagy rdszdben es az 6szak-

1988-ban megalakult

a

legjelent6sebb ntdzm€nye

6s

mozsakna.

'

mozgalom h6tter6ben tdrtdne-

tileg a

kisparaszti, 6rutermel6

a

ndpf<iiskola lett.

viilr6l is

drdekl6dnek. Jelenleg

ban.

is

jottek.

Tanuliis id6s korban konferencia
Szakdrt6k az iddskori tanul6sr6l
Nyugdij as klubok vezetdinek
vdlekeddse az id6sek tanul6s6r6l

foglalkozik, Igy megydnkben
6vek 6ta a ndpi kismestersdgek

Ddnia f6leg a ndpf6iskola 6ltal v6lt
erre a tanfolyamra a hallgat6k
mintaszenivd a tdrsadalmi demokVas, Somogy ds Heves megy6b6l

riici6ban 6s a korszerii mezogazdas6gban 6s 6lelmiszergazdasilg-

Tsrtalom:

rendezv6nyek ldtrejiitt6t, de munk6t ad6 tanfolyami kdpzdssel is

gazdaslg t6rsadalmi demokrd'cirija
tanfolyam6n sz0v6, b6rtrirgykdillt. Az 0nszervez6dds gazdas{gi szit6, fazekas szakmak
tanulhaformdja a szdvetkezeti mozgalom,
t6k, m6sodik 6ve pedig a mdhdpolitikai form6ja a kOzvetlen deszet szakkdpzdsnek van egyre
mokrdcia eszk0zeit is igdnybevev6
nagyobb ndpszeriis6ge, s6t a bioparlamentariznus, kulturdlis formdhdsz k6pzds irant megy6n ki-

m6ja pedig

orsz6gos ds nemzetkdzi szinten vil6gszerte eg)rlttmtikOdik 6ltal6nos, szakmai, politikai ds kultur6lis

feln6ttkdpzdssel foglalkoz6 civil tarsadalmi, egyetemi
Zalai 6s 6llami szervezetekkel.

amerikai kontinensen, s ma M
Ndpf6iskolai Egyestile! amely
iskolin kiviili mrivel6d6s egyik az6ta is szervezi, segiti a helyi

A

.fdd.ko.bun

Nemzetkozi tapasztalatok,

informiici6k

B

orblt(J

G g orgs (rs6o-t sso)

Mint a ,,Magyar Paizs"-nak hrisdges olvas6ja, szerdny
munkatiirsa is tudomdsul vettem az 5-ik szdmdban
megjelent felhiv6st a,,Cs6ny-Eml6kk0nyv" 6rdek6ben
6s a kegyeletes eszme hazafras c6lj66rt 6szintdn lelkesiilve, az az ellen6llhatatlan v6gy dbredt fel bennem,
b6r 6n is hozzhjirulhatndk a nary vdrtanu dics6sitds6nek nagy 6s nemes mtivdhez!

,<1

I

ndpf6iskola teh6t az egyes
N6meth I
Lflszl6, Veres Pdter, Nagy I.ajos, polg6rok csoportja a helyi k0z0sM6ricz Zsigrpond, F6ja Geza ds sdgek 6ltal, fblnottek vagy feln6tt
$amulatos energi6val dolgozott cdlja drdekdben,
mdg sokan mdsok, a magyar prog- fiatalok r6szv6teldvel, 6n6ll6an,
mintha csak Szdchenyi gyOnydrii mond6s6t akarnd
resszi6 nagy remdnyeket friz0tt a bentlak6sos, vagy nappali kurzus
gyerek is tud, de a befejez6shez
ndpf6iskola hazai megval6sitds6- keretdben szewezelt k6zdss6gi igazolni: ,,kezdeni a
jSrt beteges, t0r6d0tt testtel
fdrfif
kell."
Falur6l-falura
hoz a '30-as 6vek v6ls6gba jutott ds szabadmiiveldddsi forma.
Csdny 6letdt ismertetni s minden ftja ut6n gyarapodott
paraszti tiirsadalm6ban.
Ennek terjedelme lehet a ndhany
A k6t vil6gh6boru kOzdtti magyw el6addst tartalmaz6 rtivid kurzus- a szoboralap. Min6l dregebb lett, ann6l nagyobb
buzgalommal dolgozott, mintha att6l fdlt volna, hogy
n6pfiiiskol6k a szdleskdrti vall6s- t6l egdszen a tObb h6napos tanfonem lesz mdr ideje a nary munka befejezds6re, ha nem
erkOlcsi alapon nyugv6, 6ltal6nos lyamig.
siet. De a Gondviselds kegyes volthozzfl.Megdrte azt,
ds nemzeti nevelds mellett kOzvet- Benne a rdsztvev6k drdekei 6s
hogy
nemcsak a melldkalakok k6sziiltek el, hanem
len gazdas6gi jellegii k6pz6st is igdnyei drvdnyestilnek. K0zvetlen
Cs6ny bronzalakja is kildpett az 0nt6miihelyb6l. Mar
folytattak. Sz6mos n6pf6iskola szervezeti kereteit, fliggetlen diinszoborcsoport 0ssze6llit6sa
felavat6s
mintagazdas6ggal rendelkezett, tdseit a k0z0ss6g maga alakitja ki. csak
Or0miinnepe
maradt
h6tra;
szer6nyen
ahol a ryrodern belterjes gazd6lko- Kivdnom, hogy ez a j6 hangulatu,
d6st 6s a korszerii kert6szet m6d- kedves
kdz6ss6g sok6ig fdlrevonult a temet6be 6s a szobortalapzat m6g{
ahonnan bronzarca
v6gig
nagy munka
szereit is tanultdk. Ebbenaz id6ben maradjon dletben ds sok-sok
diadaldnak iinnepdt. De mindazok, akik a szdp szobor
a 30-as, 40-es dvekben mtikOdtek a kellemes 6r6t, napot, h6napot 6s
miivdszi szdpsegeiben gy0nytirkOdnek, akik h6dolattal
katolikus legdny -6s leanyegyletek, dveket tdltsenek el egyiitt hasz6ldozrak Cs6ny L6szl6 miirtiremldkdnek, bizonyira
Kalot ds Kal6sz, valamint Refor- nosan, kellemesen, ismereteiket
vetnek egy-egy h6l6s pillant6st a h6tt6rben meghriz6d6
mftus n6pf6iskol6k Sarospataki gyarapitva.
bronzarcra is. Borb6ly Gy0rgy egdsz dletdben szerdny
kdzponttal.
6s Onzetlen ember volt, nem kivant kiizdelmeidrt 6s
A tanfolyamok sora foglalkozott a
Dr. Szinku Mihdlv
fdradozisil5rt soha senkit6l semmifdle jutalmat sem, de
paraszti keresked6 k6pzdssel, a
ert
a h6l6s tekintet szeretettel fogja fogadni, mint
modern birtosiths, az
ferfias
energi6j6nak, 0nzetlen munk6ssdgdnak nem
6rugazd6lkod6s kdrddseinek gyav6rt, de j6l megdrdemelt egyetlen jutalm6t"

N6pi irdinkkal dlen, -

-

sa
ez el6l

a

kis

nlzi

korlati megismertet6sdvel. A
h6boru utSni koalici6s id6szak
megsziint6vel, a kommunista
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tetni tudok ndhdny riltaliinos Laikus szintnek megfelel6en b6l. Vajon dszrevetted a beEu"ta cimmel inditottuk el dolgot is, Ezdrt arJ tudom tdjdkozott vagy a tdm6ban, ugrat6st ann6l a kdrddsn6l,
sorozatunkat az el6z6 sz6- tan6csolni, mdsok is olvassiik ldtszik hogr foglalkoztat a "hory vannak-e hasonl6 probmunkban. ig6retiinkhdz hiven, el, mert a kdt kdrd<iiv segits6- pszichol6gia bizonyos m1rt6- ldmdi"? Mert a nem utiln k6most folytatjvk. Ez alkalom- g6vel m6r a pszicholdgiai kig. Nem eldgedtdl meg a miir vetkezl "4, dehogy!"-ban elkdszen kapott v6lasz lehet6sd- rejtettem egy kis szarkasztikus
mal az eddig m5r visszadr- kultur6lts6gr6l is sz6 esik.
gekkel, hanem fontosnak 6rez- von6st. Amit te bejeliiltdl az
kezett kdrd6{vekkel kapcso- rI
ted,
hogy erydni vdlem6- arra utal, amit m6r irtam, mdglLrtOtent
Kedves
latban felmeriilt ig6nyek,
"ZOLD
nyedet,
ndzetedet oszd meg pedig az elfojt5sra, a probldkerdsek, ds tapasztalatok vdzn- A LMA " ieligdj ri olvas6nk:
veliink.
Ez
nagyfokf individu- mriknak id6nkdnt viccel val6
l6s6val foglalkozunk. Vi- V6laszaidat alapvetden egyfajszonylag nagy szAmban kUld- ta humanizrnus jellemzi a alizrnust 6s ritlagban egy j6 elUt6sdre. Figyelj ene!
tdk vissza olvas6ink aziveket. ment6lis probldmrikkal szem- 6rtelembe vett erydnieskeddst Mindent dsszevetve szerintem
egy nagyon j6, a segit6 szakKiiltin OrOmihkre szolgSl, ben. Ez betudhat6 fiatal ko- jelent.
m6ban dolgoz6 ember v6lhathogy tul a za.lai rdgi6n ftti- rodnak, ds magas iskolai
szrinhet6en az Internetnek), v6gzettsdgednek is. Hogy mi- A m6sodik kdrd6sre adott na bel6led (ha csak mar most
mdg Si6fokr6l is kaptunk ery ert?
v6laszod alapj6n rigy v6lem nem ilyen teriileten dolgozol).
drdekes, b6torit6, kapcsolat- Nos; Egyrdszt a ma f,ratal ge- eldg er6s sziir6n kell 6tesnie Sajnos tObbet ebb6l a k6rd6felvdtelre 6rdemes levelet.
ner6ci6jdt nagyobb tolerancia annak akit igaz bar6todd6 ivb6l megitdlni nem tudok,
A visszakiild0tt kdrd6ivek jellemzi a m6ssdggal, lgy a fogadsz. Nem d6lsz be ilyen- legfeljebb tal6lgatrri vagy j6kozott drkezett k6t jeligdvel pszichdsen sdriilt emberekkel olyan technik6knak, 6s nem solgatni lehetne, de azt ink6bb
ell6tou is, amelyb6l arra k6- szemben is. Nem is olyan rd- lesz valaki szimpatikus att6l, meghagyom m6soknak.
vetkeztettem ir6juk valamifdle gen, mdg egyfajta f6lelemmel hogy felkapott, m6sok iiltal
visszajelzdst v6r t6lem. Fonto- teli misaikum vette kttrtil a sikeresnek v6lt. Ha ert nyillan
jerig6re:
snak tartom megjegyezri, egy pszichds betegeket, betegs6- v6llalod, egy nagyon 6rt6kes
ilyen kdrd6iv nem igaz6n al- geket. Ennek legf6bb oka a ember vagy, akinek meg Zdld alm6val ellent6tben Te
kalmas arra hogy b6rkinek a tudatlans6g mellett a probldma ellens6gdnek is j6 lenni, mert mdr megeldgedt6l a k6szen kaszem6lyisdgdr6l Amyaltabb eryfaJta tabukdnt va16 tj,srtiln lfttatni engeded a pott vrilaszokkal. Ezeket egykdpet kapjunk, f6kdnt mivel kezeldse volt, A t6rsadalom vdlem6nyedet. Mondhatjuk szer sem egdszitetted ki, mdg
ezek a k6rd6sek nem szem6- 6ltal egdszsdgesnek nyilvdni- egyszeriibben is: nem alakos- egy pici irasmintat sem tal6llyis6g-elmdletr6l sz6lnak, sok- tottakt6l hermetikusan elz6r- kodsz.
tam T6led (a jeligdt is Z6ld
kal inkdbb arr6l, hogy 0n26, t6k a betegeket ilyen-olyan Nem adod ki magadat soha- alma irta a lapodra). Ezek ut6n
rohan6 vil6gunkban mennyire okok miatt. (politikai-ideol6- sem teljesen, nincs olyan em- nincs kiinnyii dolgom. Nos: A
ttir6dtink a miisikkal, illetve giai, 6ltal6nos butasdgi stb.) ber, akiben marad6ktalanul statisztikai adatok egdszen hamennyire l6tjuk be azt, hogy Visszatdrve R6d: Sokkal nyi- megbizol. Erre utal az, hogy sonl6ak zdld almtthoz. A
mi is b6rmikor segitsdgre tottabb vagy m6sok probldm6i bizony vannak dolgok amiket v6laszok 6rettsdge, intelligenszorulunk, ami NEM SZE- ir6nt mint azok, akik ilyen- ink6bb elfojtasz, mint hogy ci6ja is ennek megfeleld.
GYEN, Nincs olyan ember, olyan okok miatt mdr sdriiltek, megbesz6ld valakivel. Pedig Mondhatjuk rigy is 6tlagos. Te
aki minden probldmiin keresz- illetve kiizOnytiss6 v6ltak. Fia- hidd el az elod[uott, elfojtott sem 6llsz sz6tlanul tovribb egy
tiil siklik. Illetve van, de 6ket tals6god mellett szerepet j6t- probl6m6k el6bb-ut6bb fel- segitsdget k6r6 embert6l, iim a
antiszoci6lis szem6lyis6gek- szik fels6fokri v6zettsdged is. gytilne( ds akkor egy kiad6s ment6t hiv6 v6laszod kdt
nek hivjuk, akikn6l nincsenek Uryanis statisztikailag ds szo- neur6zis is "kindz". Ha nincs dolgotjelenthet
g6tak.Az el6bbiek ellen6re ciol6giailag is bizonyitott a kedved elmondani, akkor in- a, Nagyon megfontolt, higgadt
mdgis megpr6b6lom jeligds magasabb az iskolai v9gznlt- kdbb tombold ki magad vala- vagy, aki nem veszti el a fej6t,
olvas6inkat jellemezni, ann6l sdggel, magasabb kultur6lts6g, milyen form6ban. Ak6r rigy, 6s mindig tudja mit kell cseleis inkAbb, mivel ezeken a igy pszichol6giai kultur6ltsdg hogy falhoz csapsz egy poha- kednie, mi az adott helyzetben
kdrd6(veken keresztill ismer- is egyiitt jtr (6ltal4ban). rat, vagy kikiabdlod magad- a legiobb. (folyt. ktiv. old.)
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b, a "kdtelez6" segfts6gnyrij- m6ci6t, 6m helyesek,
kiviil akarsz maradni niek.

szaksze-

6son tul,

H6t, egyenl6re ennyit tudok ds k6rddsekkel, valamint rajs6m5nizmus ndlkiil irni. Ha tuk keresztiil az 6ltal6nos
b6rmilyen kdrddsetek van pszichol6giai kultur6ltsdgunk-

a dolgokon. Nem akarsz tdbb Tal6n csak arnyit mdg, nagya nyakadba venni az szeni dolog, ha ugy 6rzed ezzel kapcsolatban keressetek! 16l lesz

gondot

sz6.

6tlagosn6l, ezlrt a gondt6l va- nincsenek probldmiiid, de hidd
Addig is NE MENICTNK EL
16 megszabadit6s legkdzenfekmindenkinek vannak ki- A kdrd6ivek iiltal6nos drt6ke- a segitsdget kdr6 ember melv6bb megolddsft v6lasztod. sebb-nagyobb probldm6i. Biz- ldsdre a krivetkez6 lapsz6mban lett!
Azaz szaksznri kezekbe tos Neked is, csak nem reag6- tdrek vissza. Addig is v6rom
ugyil, de a probldma minndi lod tul 6ket, 6s tudod hogyan az esetleg m6g ezut6n 6rkez6- Kdszdndm
el6bbi tov6bb passzoldsa mel- kezeld. Vagy (csak halkan ket! Mondjuk a megjelends

el

lett dOntesz. V6laszaid ld- mondom) uryanrigy h6ritod ut6n k6t hdtig.
nyege t0r6ek, nem tafialmaz- 6ket mint a segitsdgnyrijtdst. A ktivetkez6 sz6mban a k6rnak semmilyen plussz infor- Ez vrszont komoly probldma. d6ivek dltal adott v6laszokkal

Lorencsics Krisztina

Az iikol6giai gazdflkod{si

c6lprogramhoz tartozik

biom6h6szet is.

flura*a^ az 0kol6giai

gazd6lkod,6s tdbbnyire

a

Biokultilra Egtesillet keret6ben alakult az 1980-as dvekt6l. A

biomdhdszet

P

\-rgy

fontos kdrdds, amelyhez a program h6ttere is kapcso-

l6dik, hogy mit drtiink mezcigazddlkodds alatt. A sok esetben
er6sen lesztikitett, szinte kiz6r6lag 6rutermel6si jelentds

a t1bbfunkci6s mez1gazdasdg tvd csak a termeldsi
feladatok mellett a fogyasztilsi, tilrsadalmi) szoci6lis ds

helyett

kdmyezeti elvar6soknak megfelelni.

,fl
I I NAKP

el6kdszitdsdhez

az orszhg foldhaszndlati

z6narend"szerdnek kialakitrisa jelentette az elsd feladatot.

A

fenntarthat6 gazddlkodds tiin legfontosabb alapja a tAjhoz,
kOrnyezetdhez illeszked6, adoft intenzitisri ftldhaszr6lati

rendszer kidolgoz6sa, amelyben

vddelem

ds a

a

kArnyezet-, termdszet-

mez6gazdasdg egtmdsrautaltsdgdnak
ismeretdben olyan stratdgiara van sziiksdg, amelyben a tij
adotts6gainak megfelel6en hat6roztratjuk meg ahasmilat ds a
vddelem intenzit6s6t, arfunydt (Angy6n, I 999).

r

.flI
I

vissza,

a

biomdhdszek szdma killdnAsen az ut1bbi

]-2

dvben

dinamikusan emelkedett, jelenleg meghaladja a 150 f6t, akik
kAzdtt mdr dtdllt, azaz a feltdtelrendszert teljesitI, ill. mdg az
un. dtdlldsi iddszakban lev6 Ez termdszetesen kis szdm az
orszdgban m{ikodd 17 ezres ld.tszdmhoz viszorry[tva, de nem
cdl a nagtobb mdrtdk'ii, ,,erdltetett fejlesztds". A termdk fdkdpp mdz - oldaldt vizsgdlva ldthatjuk, hogt I j0 tonna
kdrilli taru)sltott mdz hagtta el az orszdgot nyugati irdnyban.
Az dkogazddlkodds tobbi dgazatdhoz rdszben hasonl6an q
t elj e s [t en d 6 felt6telrendsz er b en a kdv et kez 6
font o s a b b el e m e k

o
r

5, Mfivelds al6l kivett teriiletek.
az

m6hlegel6 6s kdrnyezete,
m6hcsal6d,

tartdstechnol6gia (kiemelten

a

kezel6s, etet6s,

betegs6gek elleni v6dekez6s),
a m6h6szeti term6kek el66llitdsa, tdrolfsa,

dokumentdci6.

A

mdhdszet szdmos tekintetben speci6lis 6gazat, lgy a
rdszletek igen fontosak. Az ismeretterjeszt6 el6ad6sok 6s

al6bbiak szerint alakul:

.
r
o
o
o
o

Igy

o
o
o

4,Agrirzilnilk,

A NAKP mtikdddse intdzkeddsi c6lprogramok formiljdban

tekinthet

vannak:

A rendszer kateg6ridi a kovetkezdk lehetnek:
1, Kiirnyezet- 6s termdszetvSdelmi magz6ndk
2r Kiirnyezet- 6s term6szetv6delmi pufferz6n6k,
3, Atmeneti z6ndk,

r
r
.
c
o

kizel tiz dves mrilta

fokozatosan ndvekv6 t6bonal. A kilencvenes 6vek mdsodik
fel6t6l az 0kol6giai irdnyl gaztillkodasban is megjelent az
els6sorban piacra termel6k tdbora. Tdbbek k0z6tt ez is
igdnyelte a filggetlen, dllamilag elftgadott ellen6rz6 szervezet
l6trehoz6s6t.
1996-ban
Biokultura Egyesiiletb6l
megalakult az on6ll6 Biokontroll Hangdria Kht,, amely a
vonatkoz6 nemzetkbzi 6s hazai jogszab6lyok alapj6n 2000ben nyert aklff editAci6t.

irott anyagok szdma is Orvendetes gyarapod6st mutat.

agF6r-k0myezetgazftdlkoddsi alapprogram,
integr6lt gazd6lkod6si cdlprogram,

Firyelmet drdemel, hogy a Biokontroll Hung6ria Kht.
kdvelelmdnyei az irdnyad1ak, atrrelyek a nemzetklzi
el6irilsokat is tartalmazzik ds az ellen6rzds szerzi5dls

6kol6giai gazddlkoddsic6lprogram,
extenziv gyephasanositiisri cdlprogram,
vizes dl6hely-hasanosit6sri cdlprogram,

keretdben val6sul meg.

Erz6keny Term6szetv6delmi Teriiletek hasznosit6s6t
biaosit6 (t6rsdgi) c6lprogramok,

kutat4si, tervez6si, k6pz6si, szaktan6csadfsi
demonstrici6s programok
H o n Ia p u n k

:

9r

6s

Szatai Gm6s
docens

Szent Istvdn Egtetem,

www.nepfoisko la.hu/zalalkezdo. html
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Txnuuna einnepe

A z el6k1szit6s 6s megval6sit6s
sorfn az IIZIDVV Budapesti
Projektirod6ja az al6bbiakat
vdllalja:

r

Br6dy S. u.16.

T:06-l-338-2491,

e-mail: iizdwhu @elender.hu)
Bizunk abban, hogy kdzcis munkrink ds
az On0k programjai felkeltik a kdzdlet

6s a

lakoss6g sz6lesebb rdtegeinek
figyelmdt, 6s sikerre viszik az I.
Tanuldsi Fesztiv6lt Magyarorszigon.

Inform6ci6s

ds koordi

n6ci6s kiizpontkdnt mrikodik.

A

tanul6si fesztiv6lt
megeliSzl id6szakban
konzult6ci6s 6s tapasz-

sem csak

talatcsere megbeszdl6seket szervez a partnerek szak6rt6inek bevon6-

ffizetet 6s a plak6tot szakdrt6k ds a

tflz

ehrilt

6vek sor6n,

az

irod6nk elkdsziti, illetve megkiildi a
rendez6 szervezeteknek ds a fontosabb kiizint6zm6nyeknek,
V6llalja a kdzponti nyit6rendez-

egdsz

dleten 6ttart6 tanul6s jegy6ben a vil6g
sok orsz6gban rendeztdk meg a feln6tt-

vdny megszervezdsdt 6s a kiilftldi
el6ad6k meghivdsSt.

oktat6s-mrivel6d6s h etdt.
En a rendi,ezvdnysorozatot feler6sitette

tfl

az eur6pai integrrici6 folyamata. Ttibb

,"no.rvdnyekben rdsztvev6 szer-

eur6pai orszflgban rendeztek m6r 6tfog6

jellegti ,,tanuliisi fesztiv6lokat". A ren-

vezetek v6llalisai:

e Saj6t

dezv €ny magy ar or sz6gi me gval6s itiis ara

ttirtdnt kisdrlet ndh6ny feln6ttoktatSsi
civil szervezet rdszdr6l (MNT, TIT...).
Az Eur6pai Uni6ba val6 bel6pdsre
kdsziilve MagyarcrszAgnak is l6p6seket
kell tennie az dlethosszig tart6 tanul6s
egesz t6rsadalomra hat6 kiterjesz-

ut6bbi ndmetorsz6gi

talatait. Egyuttal a ndmetorsz6gi feln6ttoktatdsi szervezetek nevdben folyamatos
segits6get ajanlott fel a magyarorsz6gi
proj ekt megval6sitSsiihoz.

A TIT konkrdt megval6sit6si

szfind6-

k6val egyetdrfve t6bb feln6ttoktatfsi civil szervezet 6s intdzn6ny (MNT, MPT,
BMK, MMI, Pdcsi Egyetem FEEFI,
Debreceni

6s

G0d01l6i

Egyetem/J6szber6ny Feln6ttk6pz6si
intdzetei) egytittmiikOdds6ben.

piogramok megval6sitdsa

. Helyi forr6sok, szponzorok

mozg6sit6s6val megval6sitjiik a

helyi rendezvdnyek

rendezvdnyek

r

pdnzagyi

birzisit.

E

gondolatok jegydben alakult meg

tal6lunk. A ndh6ny tizezer forintosindul6 t6ke mhra 19 milli6s dvesV
kdltsdgvetdsre ntivekedett. A munk6ban
6s eredmdnyekben is gaztag lvtized

,

legfontosabb esemdnyeinek, adatainak

A

vilzlatos 6sszegz6s6hez, ilfrekint1sdhez

mddi6t.

a majdnem 100 oldalas "Egy dvtized a
zalai falvak szolg6latiban" c. fiZet ad

rendezv6nyek kapcsrin aktivizilljik a helyi k0z6letet 6s a

A programhoz tov6bbi szervezetek

csat-

Iakozisdt v6rjuk.

A

programismertetdsek feldolgoz6sanak

megk0nnyitdsdre k6rjiik, hogy killdjenek rOvid rendezvdnyleirilst e-mailen
vagy lemezen.

A

rendezv6ny lezajl{sa utan legkds6bb
2001.06.30.-ig kdrjtik az drtdkel6seket
megkiildeni, mert ezeket egy kiadv6nyban szeretndnk megl elentetni.

B6rmilyen tov6bbi szakmai 6s tartahni

001, Mdjus 14-27 kbzbtt val6sul
meg Magyarorsz6gon el6sz0r:

Hon lapu

k6rdds megbeszdldsdre az llZlDYV
Projektiroda szivesen 6ll a partnerszervezetek rendelkezdsdre.( IIZIDYY
Budapesti Projektiroda, Budapest,
nk

:

.

1990. febru6rj6ban

lervezett

sor6n bemutatjuk ,,A tanulas
iinnep d" -nek c 6lj ht, floz6fi6j 6t.

cdljait (f6bb jelszavak: Tanul6st mindenkinek! A tanulds 0r0m!) ds tapasz-

_

a 10. sziiletdsnapj6t
II
dvesen ttumepl6, visszatekint6
tdrsas6g. Az egykor 19 jogi szemdly ds
l4 magdnember 6ltal alapitott egyesiilet
mdra 215 tagira gyarapodott. A tagok
kOzOtt 125 telepiildsi dnkorm6nyzatot

fenti 'id6szakra

nfliis iinnepe" log6j6val.

legut6bbi partneri konferenci6j6n Heinz
Meyer fr, a ndmetorszilgi tanulilsi fesztiv6lok fb szervezbje ismertette a leg-

a

ZALAI
FALVAKERT EGYESULET.
L6trehoz6i 1989-ben fgy gondoltiik,
hogy "er6siteni kell a helyi kdzdssdgek
mellett a megyei civil mozgalmat is,
tenni kell valamit a falvak dletben
marad(s66rt, segiteni kell Zala megye
apr6falvas telepiil6seit, tenni kell az
egysdges meglelends drdekdben, ds
keresni kell azokat az ttakat, amelyek a
vil6gt6l nem elv6lasztanak, hanem

adott idbszakban.

o d

Budapesti Projektiroda

pelte miircius 9-5nZalaegerszegen

osszekdtrek."

programjaikat ell6tj6k. ,,A ta-

tds6ben.

fz W$VV

ds

Fenndll6siinak 10. evfordul6j6t Unne-

elkdpzeldsek alapjan megszervezik rendezv6nyeiket a meg-

. A

,

tapasztalatok

dlet6t

(Ancsel Eva)

k0z0s log6val elliltott program-

partnerek bevon6s6val projekt-

sajdt

miisokd - kimondhatatlanul. "

s6val

A

a

Minden sorsba bele van forraszfva

<'

t.rgy evtized

a zalai falvak szolg6latAban

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.html

10

e!6

a Zslal Falvekdrt Egre5{]let

Zalai N6pf6iskolai Egyesiilet

9. oldal

I

vizsg6lattal. -lsmertette a bor-

gyesiiletiink ds a Pusz-

taszentl6szl6i Onkorm6ny-

btr|lat fajt6it: titkos,

zat mdrcius 24-6n a Miivel6ddsi Hazban borversenyt
szervezelt, A rendezvdnyt

csak szak6rt6kb6l 6116. A bor-

bir6l6 lapon az els6 bort a
rdsztvev6kkel egyiitt kOzttsen

egy el6ad6s elilrte meg.
Nagy Istv6n a V6m ds

j ,

nyitott,

6rtdkelt6k.

A bitillat a bor tulajdons6gait
az alflbbiak szerint pontozza:
ldsrtasdg, szin, illat, iz, zamat,

Pdnziigy6rsdg Zala Megyei
Parancsnoksfgdnak munkatiirsa,,Bort0rvdny, borkereskedelem" aktu6lis k6rddseir6l sz61t.

0sszbenyom6s.

fl

uoruiralat menetdt

Dr. Bakonyi

K6roly ismertette. Sz6lt arr6l, hogy

a

.fUfaxtmanspontszam 20 pont.
A min6sit6s az alilbbiak szerint tOrtdnt:

pont
pont
pont

bor llvezeti cikk, ez€rt szubjektiv

- 20,00-18,50

m6don &zdkszeweink 6ltal min6-sitik
mind a mai napig nem pedig miiszeres

-18,50-17,50
-17,50-16,50
-16,50 pont

A

arany
ezUst

bronz

alatt

oklevdl

borverseny

szab6lyos

keretek kdzdtt zajlott.

f

oo*"r"enyre a helyi

gazd{k

ll

eredmdnyhirdetd-s

el6tt a Zalai Borlovagrend tagjai
sz6ltak a borlovagrend hagyom6-

fehdr 6s 6 vOrdsbonal

E borverseny az6.rt is
volt jelent6s mert a mrilt 6vi
term6s nem tette lehet6vd e
neveztek.

nyair6l. T6jdkoztattak an6l, hogy

.!,

J

kleri6X.,i

-!.r'".

rendezvdny megszervezdsdt.

t

A birdl1 bizottstig ndg tagb6l

!

dllt. Eln0ke: Dr. Bakonyi
Kiiroly sz6l6nemesit6, ny.
egyetemi tanin, a Zalai

fJ 9.00r

d.fd

i."

I

.!*oo.

-

'

*i

Hemm

tdlfr

F.,,*

Annrw

efsailnor{@dr*fr{ffn*

z , u'Snofhlpecfitrh*am

.

&tdhl*ua,d'trr'

tagia,
-Berndth Tibor a
Cserszegtomaj i Hegyk0z-

titkiira, a Zalai

Borlovag-rend tagja.

H

on

I

a

pu

nk

:

Dr.

Hangsrilyoaiik

Ho'ru*& &sry*&

aZalaMegyei FM Hivatal

mondtak

milyen

kdsztinetet
Petiinovics

tervez6sdben, kivitelez6sdben.

6

-Kiss Bddog Zoltdn,

cdlb6l. Kiildn

Katalin ndprajzkutat6nak aki
segitett a ruhiik ds kelldkek

rlr-ydi

/-.-i

.<I
I zsfiri tagjai:

sdg

t

!,ffiri,rt,r:ndt!,rlt

Borlovagrend tagia.

vezetdje, kertdszm6rnOk.
-Pdli Lajos,
a Cserszegtomaji Hegyk0zs6g
eln0ke, a Zalai Bor-lovagrend

f,r,'bgrr

Pa r,tlo+,y Xfiit,{i

mikor hortilk l6tre,
I

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.htnl

a bor

ds

sz6l6termeszt6s hagyomrinya
t6bb mint 2000 6ves mriltra
tekint vissza,6s ezt a kultur6t
6rizni ds 6polni kell aj0v6ben

Zalai N6pf6iskolai Egyesiilet

10. oldal

K6dja:

A

GRUNDTvIG akci6 c6lja: eur6pai
egyiittmiiktid6si programok 6ltal hozzitj6rulni az |leten 6t taft6 tanul6s eur6pai

IFJ-JH-O1

APALYAZAT CELJA

Olyan jhtsz6hdzi foglalkoz6sok

6s

K6dja: IFJ-GY-O1-B
A PALYAZAT CELJA
I{ris6gi szervezetek els6 szimit6gdphez
jutasrinak t6mogat6sa, a miir megldv6
szrimitogdpekre irodai alkalmazisok

szabadid6s j6tdkprogramok tiimogatasa,
amelyek el6segitik a gyermekek fejl6d6-

Postafi6k 102.

foly6sitdsa a Mobilitiis Altaldnos Pdly6-

z; v alamint
feln6ttoktatis hozzffdr-

dimenzi6j 6nak kialakuldsdho

el6segiteni

a

het6s6gdt 6s min6sdgdnek j avit6sdt

sdt, szinvonalas szabadid<is elfoglalt- Az akci6 keretdn beliil feln6ttoktat6i
sdgot biztositanak 6s segitenek a mobilit6sra p6ly 6zhat b6rmely feln6ttkOztissdgi-csal6di 6lm6nyek kialaki- oktatiist v dgzo nt9nndny
(szOvegszerk esn6, tiblflzatkeze 16, virus- tiis6ban.
Pillyizati hat6rid6k:
A PALY AZATON IGf,NYEI,HET6 2001. 6prilis 15., jrilius 15., okt6ber 15.
v6delem) telepft6se, valamint kiegdszit6
berendezdsek (nyomtat6, szkenner) 6ssznc
SOCMTES Nemzeti lrodq
A p|ly{zaton igdnyelhet6 dsszeg 1082 Budapest Ullai ft 82.
biztosit6sa.
legfelj ebb 700.000,-Ft, azaz hdtszAzezer Postac[m: 1438 Budapest 70, Pf,: 510
Beadfsi hat6rid6: 2001. fprilis 30.
tv ,]
A p6lyhzatokat az alfibbi cimre kdrjiik forint lehet. A t6mogat6s vissza nem Tetefon: 210 97 00,fax: 210 g;01
bektildeni: Mobilit6s 1590 Budapest. tdritend6 pdnzbeli tdmogat6s, melynek E-mail: info@tpfhu
.

zati Feltdtelek Szabilyzatz szerint

I nt er net : http : //www. tpf.

i

if.

hu

egy

0sszegben, el6re tiirtdnik.

Beadisi hat6rid6: 2001. 6prilis 30.
piiy|zatot az alSbbi cimre kddiik

A

bekiildeni:

A Kdpz6- ds Iparmrivdszeti Lektorftus

Mobilitis

1590 Budapest

K6dja: IFJ-GY-O1-D

Postafi6k

102.

-

a Nemzeti Kulturrllis Or0ksdg Minisztdriuma megbizilstb6l - p6lyazatot hirdet

Az aldbbi (m6r mtik0d6 vagy most

APALYAaAT CfLJA

az iilandSsbg igdnydvel koderuleten,
illetve kdzdnsdg el6tt nyitva 6116

indul6) orsz6gos szintfi programok vagy

kiiz0ss6gi bels6 terekben elhelyez6sre

helyi szinhi programok orsz6gos jellegti

kerUld k6pzdmiivdszeti ds ipanniivdszeti
akot6sok ldtesit6sdnek 2001. dvi
tdmogatdsira.

programmS tdtel6nek tdmogat6sa, melyek:

-

az oktat6si intdzmdnyekb6l kikerul6

fiatalok hdtkdznapi 6letben val6 helyt6ll6sdt, a feln6tt t6rsadalomba va16 sikeres
beilleszkeddsdt segit6 kezdemdnyezdsek,

mintaprojektek;
- megval6sit6s6val a fiatalok modellezhetik a val6s 6letet, azok kihiv6sait melyeken keresztiil felkdszi.ilhebrek,,0n6ll6
dletiikre";
- nemzetkdzi tapasztalatok alapj6n sikeres programok hazai adapt6ci6i.

mi egyhilzak.
Bead6si hatfrid6: 2001. m6jus 15.
A pillydzatokat az alilbbi cfmre kdrjtik

bekiildeni, illetve

benyujtani:

MOBILITAS
1590 Budapest, Postafi6k 102.

K6dja: IFJ-JK-O1
A FELHIVAS CELJA

Ap|lyhzatikeret: 40 milli6 Ft.

. m6jus 10-ig be6rkez6leg kell
6s kivitelezdssel foglalkoz6 gazdashgi benyujtani a K6pzG 6s Iparmiiv6szeti
t5rsasiigok megismerdse, az 6ltaluk Lektoritushoz (1014 Budapest, Uri
v1gzelt munka felhaszn6lhat6s6g6nak utca 54-56.)
A

Magyarorszdgon j6tsz6tdrtervezdssel

drtekeldse. Olyan referenciaanyagok, elkesziilt j6tsz6terek bemutatdsa, amelyek
megfelelnek egy modern, biztonsdgos,
j6l felszerelt, I6tv6nyos ds vonz6 jdtsz6t6r kivdnalmainak.
Bead6si hatdridd: fprilis 5., okt6ber 5.
A jelentkez6seket az aldbbi cimre kdrj[k
beki.ildeni:

200f

Tovdbbi inform6ci6 a Lektor6tus cim6n,
illetve az 3-567444/130 telefonsz6mon
kdrhet6 Prokai G6bor milv6szeti osrtillvvezetdtdl.

Mobilit6s

1590 Budapest, Postafi6k 102.
A bead6si hat6rid6 ut6n hidnyp6tliisra

nincs lehetds6g!
www.mobilitas.hu
wrvw.ism.hu
A p6ly {natol<kal kapcsolatos felvil6go-

sit6s az al6bbi ingyenes telefonszi-

mokon

k6rhetS:

06-80/200-380

H o n Ia p u n k

:

www.nepfo i skola. hu/z ala/kezdo .html

!,

