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Dundntul nagy rdszdn ds Erd6lyben
Terezia (okt6ber 15.), a Baiaton ds
K6szeg viddkdn Orsolya (okt6ber
21.), Tokaj-hegyaljrin Simon Jrid6s
napjithoz.

A sziiret vidiim, tinnepi
a sziireti munk6k
vdgzlsdhez nem kot6dnek

t0bbs6gdben

szimbolikus jelentdstartalmak ds a
tiirsas dsszejdveteleknek sem v6lik

- ahogy a
hat6rban a szilreti munk6k
befejezridnek - megtinnepelve az

mulats6got rendez
esemdnyt. Persze

a

6s

viilasZottak. s a felvonuldsokban

foldekhez t//,f "Rdsd

Ensel

1867:251)

kistelepiil6sek,

hisz

szerepl6ket
a

farsangihoz hasonlo maszkos alakok
nintek fel. Citerara, tambur6ra
mulattak az emberek.
Amikor a szi[et befejez6dcitt,
megtartottiik a sziireti b6lokat.

Sziireti felvonuldson v6lasztottak
'bir6t' ds 'bir6ndt' a legtigyesebb
cs6szlilnyok ds cs6szlegdnyek
kdzill. A bfr6 kisdretdhez tarlozolt
ket pandtr, kdt kisbir6, ds kdt
ciginy. Az utobbiak feladata, hogy

imigyen cig6nynak

kdzOssdg

Oltijzve
m6kdzzanak, fokozzAk a han gul atot.
A bir6, bir6n6 kocsij 6t a klt pandur
lovon kfsdfte, a kocsiban h6tul

tisszetart6sdt szolgiil6 ilyen
esemdnyek 6s alkalmak mdgsem
mondhat6k tril elterj edtnek.
Talan nincs is ig6ny 16.,

A 20. szhzadi sziireti leirdsokndl
pdld6ul feltrino, hogy az alkalomra

tisztsdgvisel6

kcizcissdgei sok helyiitt
rendeznek sziireti felvonul6sokat,

a

felvonultatnak.

1S:

,,Hangzik a n6ta, dctlok, lovdldozes,
rdppenty{ik ldtszanak a l|gtdlydn,
rajg6k afold szindn, oront 6s v[gsdg
van mindeniitt, mint bortermd

a

is

krizdssdgi volt6t szemldlteti a kdt
kiemelt szatm6ri ds soml6i, a 19.
szdzadb6l szdrmazo leir6s reszlete

falvak

brilokat, ugyanakkor

ds iinnepe sok szokiist ds

mai sziireti mulatsdgok

feltdtfen szintereve e tevdkenysdg.
Ritkasiigszdmba megy, ha egy-egy
hegyk0zsdg atagSait, de legaliibbis a
kdrny€k szolosgazdhit dsszefogva

A sziiret

hagyom6nyt teremtett, melyeket

pedig ldnyok iiltek virdgkoszorfval

a

gazda a csal6dtagokkal, meghivott
segit6ivel sztiretel le, adott esetben
megvend6gelve 6ket €tellel-itallal, a
mustb6l is k6stol6t tarVa. A munka

diszitett kosarakkal. A

ds az iinnep igy 'kerit6sen' beliil

disltdsehez kellett. OfiAs fiinot
kdszitettek mell _iol liithat6 hely're
keriilt a teremben. Ezt az djszaka
fo\'amdn ellophattdli, vagr a v6gdn
kisorsoltdk A csSszldnyok ds legerrl-ek feladata volt, hogy

lovagoltak.

Nagyobb szab6sri mulatsiigokat,

A v inczell6reh mintha

,,

is

inkabb a hagyomdnyosan borlerm6
viddkeken rendeznek. A sziireti

A

szoloben szedtek

a

ann-vi furtrit- amennyi

marad.

sziireti felvonuldsokat most

l6nyok

mellett leg6nyek meneteltek. vagy

siltdgetndnek,

arakat
dongatjdk

mozs

ilgt

abroncsol6 sulykaikkal a horci6kat.
szedcjk pedig szilreli dalokat

b6lterem

szokiisokhoz hozzfttartozik az ev 6siv6s, 6nek, tdnc, felvonul6s ds b6l.

zengnek a

\jgvizanak a fiirtre, nehogY
meglopj6k. A mulatsdgot reggelig

>Bort ittam, 6s boros vagtok<, s a

tarto tAnc zArta.

A

))Szedjiik a csdka dinkdt,
Azt a borbd kekkadardt.
Hadd teljik a pttttonyom,
Aki els6 vdgzi renddt,
Es falanti telt edhtydt,

Az nem mondhatom, hogy e rdgi
szokf,sokat mindenhol fel kellene,
vary lehetne eleveniteni, de tudom

sztireti felvonuliisokat

sz6zadfordul6n

a

mrnlsztenuml

a

18-19.
rendelettel szab|lyoztirk,
szdzadi uradalmi sz6l6munk6sok

szok6sait alapul v6ve. Unnepi
jellegdt mutatja, hogy idejdre a
tOrvdnykezest is besziintettdk ds a
di6kok is szabadsdgot kaptak,

A sziiret id6pontja is
jelleggel meghatdrozott volt

szok6s
a 18-

19. szdzadt6l. Jeles napokhoz
kdt6ddtt Szent Mihallt6l
(szeptember 29.) Simon Jridris
(okt6ber 28.) napj6ig. Alfrbldi
viddkeken Szent Mih6ly-naphoz,

A

Azt...megcsdkolom.< dallamaira
illendden
csdbrosdk
A
felp dnt I i kd m a, b o dor p ip afii s t ka: an

cipelik a megtelt csdbroket. In
amott sz6| a zene. ka:be ko:be
durran a puska, s:a: torok

ajiinlani, hogy mind ttlbb ember
vegyen r€,szt a megrijulo sztireti
rendezv6nyeken, mert talan otletet
kapva megitin a kedriik is a

kdzdssdgek ilyen

tereinek

megnyit6siihoz.

kidltozdsdtdl k{sdrve."(R€s6 Ensel

Pirtir

1867:242)
Fel haszn6lt irodalom :

Istr-{n
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Zalai N6pf6iskolai Egyesiilet

Az MNT t6ji kiizpontjainak bemutatkozil konferenci6ja, a kistelepiil6sek n6pfdiskol6it6l a nemzetkdzi projektejktig

A

A Maryar

Ndpf6iskolai Tarsasdg

mrisodik alkalommal

tartotta
orsz6gos konferenci6jdt 2001.
szeptember6ben Pakson a V6rosi
Miivel6ddsi K0zpontban.

A

konferencidt

az MNT

Teji

Nemzetk0zi

Projektek

ismertetds6vel folytat6dott a
program. Meghivott venddg volt

Chourin

Michael

Ur

projcktek ismertetdse el6tt

hdzigazdilk egy k0ztis 6nekl6sre^

szerve^e.

A r6sztvev6ket Sz. T6th
J6nos az MNT iigyvezet6

- Zalai N6pfdiskolai Egyesfilet
- N@fdiskola Pahs

koszdntdtte.

n6pf6iskolai

mozgalmat,

kistelepill6seken

mely
aktiv
Utalt

A konferenciifur feladatok, cdlok, rij

tevdkenysdget fejt ki.
a k6sztil6d6 feln6ttkdpzdsi

tdrvdnyre.

A

p ersp

gfogalm az,6dtak.

MNT

egy kutat6s indul.
"Tev6kenysdgiink az

vezetdsdvel

t6von

ezredfordul6n" cirnmel egy
kiadvrinyt szer€tne az MNT

k6pz6s eg5rre ink6bb riry foghat6
-fel,
mint befektet6s, az emberi

megjelentetni,

feln6ttk€Pzds

biztosit arca, hogY

mely

az

orszilg mtik6dd ndpf6iskol6it
mutatn6 be tevdkenysdgeik

er6forr6sba t0rtdn6 beruh6z6s egY

feln6ttek. amikor

me

Tudom6nyos Bizotts6g6nak eln0ke

minden eddigindl jobban
drinti a n6pf6iskol6kat. A

form6ja. A

ektivSk is

Dr. Balizsy K6roly az

tervezelt

t0rv6ny hosszri

lehet6sdget

I Kertbanitok
Megtei Sz|vets ige

- Kdnyvtriti Nhpffrskola Tamdsi
- Iilflsek NCpfdiskoldja Szekszdrd
- E r ddkiirti N ipffis k o I a
- Nipfdisholdso,k Bardti Kdre 6zd
- Nag kaaig i Nipfdis ko lai
Egtesillet Fdldes
- Nipffiiskola Gerjen
- Ndk Nipffliskoldja NagtrdbC

buzditottak benniinket.

Kdzpontok Munkabizottsfiginak
elndke Hefrrer Erika

.- ;lndke
-Kiemelte a

Nipffahola

- Ndpffiskohik
B arany a

Franciaorsz6gb6l.

A

- J ds z-Nagt kun-S zo lno k Me gt ei

A munk6t segiti a
"Szdvegpanelek a
nipf6iskoldrdl"

6lta'1.

a

v6ltoz6

6lethelyzettik azt sziiks6gess6 teszi,
vary drdekl6ddsiik miatt tanulni van
kedvtik, azt megtehess6k. A tanul6s,
tud6s megszerzds6nek egyik

(mely az rijsdg

4.

oldal6n

tal6lhat6).

p

{ilrfi1,zmlnye

a n6pf6 isko la.

A

A konferencia venddge volt

Beke P6l a Magyar
Mtivel6d6si Int|zet igazgat0ja.

D6lut6n

ds

m6snap

a

Megnyit6 beszdddben a ndpmiivel6
feladatdr6l, szerepdr6l beszelt. A
n6pmiivel6 a k0z0ss6get szolgdl6

Kdzpontok mutatkoztak

szakember.

munk6it, tevdkenysdgeit

Sz6lt a Magyar Mtivel6ddsi Intezet
jelenlegi tev6kenys€gdr6l, jov6beni
c6ljair6l. H6tr6nykdnt emlitette,
hogy azintdzet nem folytat kutatast,

nincs modell jellegii kisdrlete. A
tervek kOzdtt szerepel egy szakmai

megteremtdse, melY a
szakm6t integr6lja. Dolgoznak eg1
szakmai lap megteremt6sdn is.

f6rum

T6ji
be.

Megismertiik az alilbbi egyesiiletek
:

konferenciit szewezb

hizigazddk nemcsak

a

szellem mfivelds6re, hanem

a

szabadid6s tevdkenysdgekre is
gondoltak. Megk6stoltuk a paksi
hal6szl6t" haj6kdaunk a Dun6n, 6s
az Atomer6mii Thi5koztatS 6s

Ldtogat6

K0zpontj6t

megtekintettiik.
- Heves Megyei Elete|orm

Nipffiiskola
- Hajdrt Bihar Megtei Ndpfdiskola
- Felsfl-Taza-Viddki Ndpfflisko lai
Kdzponl
- Gyfrffi Istvdn Ndpfffiskolai
Kiiza lap itv dny S zo lno k
- Tolna Megyei Humdn

Szolgdlatok Kilzpontia
- IULOT Nagkdtai Egtesiilet

e

- mail:

zzlanep@axelero.hu

Zirisk5nt a konferencia j6v6 6vi
helyszin€t pr6briltuk meghatiirozri.
T0bb szervezet jele/rc a hSzigazda
szervezf szerepdt.
konferenciiin

A

sok

6rt6kes

teg j6
munkar6l hallottunk, rengeteg
dtletet vittiink magunkkal.
Acs Sarolta
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SZOVEGPANELEKA N

^AR6[

Kdrjilk a ndpfdiskoldkat, hog,t a szovegpanelekre adott vdlaszokat a Zalai Ndpfciiskolai Egyesillet
iroddjdba kiildjdkvissza. A visszakiildott vdlaszok a 'Tevdkenysdgiink az ezredfordul6n'
clmii kutatds ds kiadvdny munkdit seg[tik.

1. SztiLETES

Mikor kezd6drft?

Ki alapitotta (gondolta ki)?
Kinek?

Milyen c6lb6l?

2. tttUXdnnS

vagy id6szakos?

Milyen esemdnyek vannak?
-Folyamatos,

Mit6l fiigg, hogy tdrt6nik-e valami?
Mi a legfontosabb?
Mik a legfontosabb ism6rvei a j6 ndpfoiskolanak?
pdlda, vagy jellemzci eset mindkett6bol.
i a ndpfdiskola legmeghat6roz6bb szemdlyi sdge?
Kik a segit6i?
Kik az esemdnyek resztvevoi?
Vannak-e alland6 kiiz0ss6gek? Melyek ezek?

J.

4.

Ki(k) alakitja(k)

az esem6nyeket?

Yl

Mennyipenz 6llt rendelkezesre az elmrilt dv sordn?

5.

Honnan, mibril sziirma ztak ezek?
Hogyan k6pzelem az optimdlis jdv6t?
Mi ennek a realit6sa?
Milyen alapon rangsoroln6m az egyes ndpf6iskol6kat?
Kit6l, mit v6rok?
Mik lehetnenek a min6sitdsi szempontok?

A JOVO

Ndv, diitum, intdzmdny

a 7o,la.1 N€pfdiskolai
EgyesiJlef
q Tzalq ltJ\egyei /\Aunkactgryi l(6zpont t6rnogrof6s6rzol
2OO1 - novernber€be,n andifjo

lvte#

4 s z s z A,f<T A,t\f
rr1 u

11

ka n e,,,

F ct

Et/ A,lvt

At

t, 232?t "3f323. d o k 16 z e re.
s

A l<6pz6s tervezetl
kezdSs€:
2oo1. otioi>er 1s
Terwezett
befejezese:
2OO2,iiniLts :a(i
fell6telei:
I oltcf ldnos iskoloi vegzetts6g,
16 6tet6-v- orvosi

A tfeiskol6z6s
olkcrlrrcssagi
vizsgo.
A torlfolyorn
ideje
'I 23O 6ragvokorloti
A hollgatok
ez Id6 olott a mesterseg
es elrn6leti
ismer€>teinek eisoj6titaso
rrrellett. Jc)gi jsrnere-l-el<. vdlloll<ozdi isrneretel<, rnunkoveclelern
+s k6rn\/ezetv6clelern
iont(rrgyokl)ol
kopnok ke|3z6st, rl-rLitlkonaF)okon
napi 8 6rds foglalkoz&sok
calaftors.zdgrosar-,
A kepz€st sil<eresen elw€+926 hqllgofok
elisrner-t
s.zakrT)L/rl<ds-t)izonyilvAnyt
szereznek,
melf/nek if,irtokqk)on okor eg\/6ni vagv tdrsos vollolkozdsk)o
kezclhetnek.
-tanfolyorY-r
Kozponi
A
k+pzesi koltse€ret egyeni elbirdlds olopj6n
a Zcal<) f\4egDlei Nlurrkougyi
fedezi
Utczosi kedvezmenyk)en
ldeje olott o hollgoi6k
r6szesulnek.
Be.rrl lcr kos 6rr ko lls6gres olo F)on r-ne€rol<li r oio.
A k6pz6s

helve:

Pu.sztoszentlcrszlo

Jelentkezni

- ( t'"4eireszet

6s 6rdekl6dni

)

lefret:
un koLr g\//i l<ozpc)nt Ki rend e]ise gei rr
Zoloi Nepfoiskolai
Eg\,/esutet
TelefcJn:30/227-6662,
92/31 1 -O'l O/2O4
Kiss Loszlo rr-let]esz rr-tester
Pusztoszentloszlo.
Kossutft L. u, 138
T€)lefon | 92/369-2ia
Zcrl cr t\,4e gy{=i

t\.4

g
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I

pejorativ lhlelrturMlas lehet6sdget is.

Mint ahogy az el6z6 lapszimban I

tettem, rigy most is a kdrd6iv seg(tsdgdt
haszniilom fel ahhoa hory ndmi

I
k6pet I
mutassak be a pszichol6giai I
kultfriltsAgunkr6l, .a lelki m6ss6g 6s I

val6szintileg

6,

I

rigy gondolj4 vannak |

bizonyos "-elv6rt" v6laszok egy
terAOtuU.n. igy ezeket megieliilte, 6m
meglelOlte azt is, melyet val6j6ban

I
|
|
gondol a pszichol6giar6l. A I
probldmak ir6nti drzdkenys6gUnkr6l. | . l6lekturk6l6s definici6 leirds utal arr4 |
hogy nem taftja egy komoly I
Az elmrilt alkalommal ann6l a | tudomrinynak - felesleges kutakod6s egy I
kdrddsndl hagytuk abb4 amely art |
m6sik ember bels6 vildgrlban. I
firtatt4 mit is tenn6nk egy liithat6lag I
Szerencs6re volt itt is valaki, aki I
fontosnak tartotta egydni v6lemdny6t, I
b6dult emberrel. En" a kdrddst kicsit I
tovfbb boncolgatva eljutottunk od4 | mely eg nagyon frapprins, 6s a I
hogy a vdlaszad6nak is vannak-e I megadott altemativiik mellett talan mdg I
hasonl6 probl6m6i. 86r t0bb altematfv6t
I pontosabb, szakszeriibb definici6t
is tblkin6ltam, valarnint mellette az I alkotott. Szerinte a pszichol6gia a lelki II
folyamatokkal, ezer beliil tryy a I
egydni v6laszad6s lehet6s€g6t mdgsem I
patolOgias, mint a normdl jellegiiekkel
dltek a v6laszad6k ttibb lehet6s€ggel, I
mint csupdn kett6vel. Melyek I foglalkozik! Nekem nagyon tetszett e7.a I
'r*,ninderyike gal6d m6don rejtett I v6lasz, ds roppant szimpatikus volt. Es I
buktat6t. Az egyik v6laszlehet6sdg: I hogy ezek u.t{n mennyit 6s mit szoktak I
olvasni, 6rdekl6dni a temival I
"Nekem? i, dehogy!" Ert a v6la;zad6k I
kapcsolatban? A megadott lehetOsdgek I
30%-a jel<ilte meg. A m6sodik mondat I
eldg szfikszavriak voltak, 6s csupiin I
er6ltetett krinnyedsdge viszont an ielzi, I
hogy a k6rdezett harithat, vagy nem I
egyetlen v6laszad6 irt egydni drt6ket, I
veszi el6g komolyan a probldmiit. A
I Uar az sem tfl individu6lis, ugyanis a I
masik lehetosdg: "Nincsenek I kiizepesen gtalwan volt ez a vitlar,z. A I
problLmdim" Nem tudom melyikiiknek I
v6laszad6knak tdbb mint a fele vallja I
tiint fel, hogy hi6Lnyzik egy apr6 | b., hogy ritk6n foglalkozik a t5m|val, I
43% pedig a lakonikus, rcivid igen-t |
sz6cska, nevezetesen az "ilyen" vagy |
v6lasztja, azaz igen, szokott olvasni a
"ilyen jellegii". iry azonban azt jelenti; I
I
dsszessdg6ben nincsenek probl€miiLim. I
t6mfu6| 6m at m6.r nem osztja meg I
veliink, hogy mennyit. Jellemz6en enndl I
Mdrpedig ilyen ember nem l6tezik! |
a kdrddsn€l sem volt nagy sz6r6d6s a I
Mindenesetre ed a v6laszad6k 70%o-a I
(!) jeldlte meg! Ennek oka a I vdlaszok kdz6tt, azaz itt sem 6ltek a I
feliiletessdg, 6szint6tlensdg, 6s a m6r I
felaj6nlott lehet6s6geknek csak kis I
emlitett hdritds lehet. Nem hiszem, hogy
I r6szdvel.
I
llyen sokan itelk ugy, hogy ntncsenek |
|
probl6m6ik. Brir igy lenne!
Az utols6 kdt ' kdrddssel, a lelki I
|
mass6ggal 6s betegsdggel szembeni |
tolerancidt szrind€koztam feltdrk6pezni. I
A k0vetkez6 harom kdrdds artprSbiita I
\;rneg kideriteni, mit, 6s mennyit tud egy I Itt sem €rt kiiliin0sebb meglepetds, a I
laikus ember a pszichol6giar6l, a I vdlaszok tolerdnsak (talin trilontul I
mennyit I toler6nsak) voltak. A ddnt6 t0bbs€g I
ment6lhigi6ndrol, 6s
vdlem€nye azvolt, hogy egydltal6n nem I
foglalkozik vele, mennyire drdekli a I
tdma. A v6laszad6k olyan k<trb6l I sz6gyen szakemberhez jrlrni, mert m6g I
kertiltek ki, akik munk6juk sor6n I berki, igy 6n is szorulhatok segitsdgre. I
emberekkel foglalkoznak, sokszor I Szint6n magas aril'nyi (437d azoknak a I
"neh€z" emberekkel keriilnek I sz6ma, akik irgy v6lik nincs benne I
kapcsolatba, igy hangsirlyozottan I semmi ki,ilctnOs, 6s volt olyan v6laszad6 |
is, aki utalt az Amerikai helyzetre 6s
fontos, hogy "drtsenek az emberek I
nyelv6n.".
I felfog6sra nevezetesen az USA-ban I
Ugy ttinik ez nem okoz legaldbb I mindenkinek. van pszichol6gusa |
|
pszichi6tere. Es hogy mi a v6lemdnytink I
elmeletben probl6m6t. Az I lszichi6tere.
elmdletben
a pszichi6hi6n kezelt emberek6l? |
alapfogalmakkal
atapfogalmakkal mindenki tiszt6ban I
Enn6l a k6rd6sn6l szinte minden alany I
van. Ennek megfelel6en alakultak a I
IOUU vrilasa jeldlt meg. dsszessdgdben I
vilaszok. Mindannyian helyesen adtak I
ezek a v6laszok pozitiv cseng6s0ek. Egy I
meg a v6laszt arra a k6rd6sre, hogy mit I
A ktivetkezO, I
{ttat6 |
k6rddsn€l mar megosztottabb a helyzet. I

v6laszad6 kiv6tel6vel mindannyian
szivesen segiten€nek nekik, €s 57%uknak a kOzvetlen kcirnyezet6ben is 6l

kissd I

szervileg sdriilt ember, hanem sokkal
ink6bb annak, hogy jobban felsz(nre

jelent a mentdlhigidnd.

immiir

a

pszichol6gia tirgyht

jelolte
de
volt olyan villaszad6, aki 3
v6laszlehet6s6get is megleliilt. A mar

Ek,kor 57o/o a lelki problEmakat
meg, l5Yo a probl6m6s embereket,

emlitett kett6t, valamint a nem is

I
I
I
I

I
|

I
ez I
a sz6m nem annak ktisz6nhet6, hogy ma I
ilyen nagy sz6zal6kkal tdbb a lelkileg |
ilyen ember. Az hogy ennyire magas

e

-

mail: z lurLep@axelero.hu

I

terUtnet a t6m6val kapcsolatos Jautot,

€. nem 6lnek

teljesen izolillva az
tCy v€li

egdszs6ges tarsadalomt6l. 87Yo

.- kezelt piiciensek gy6gyithat6k. Ez
drvendetesen optimista sz6tn, azonban
tudni kell kiilctnbs6get tenni a lelki
betegs6gek kttzOtt. Igen, val6ban a

teljesen

lelki

eredetii

betegs6gek

gy6ryithat6h s6t a veliik sokszor egytitt

j6r6 szomatikus (testi) betegs6gek is.
A*i viszont nem ry6gyithat6, az a

klasszikus szervi

elmebetegsdg.

Azonban az ilyen betegekt<il sem kell
f€lni, mert rendszeres kontrollal ezek a
betegsdgek ugyanrigy tiinetileg
kezelhet6[ mint bdrmely mils, sajnos
mamdg gy6gyithatatlan betegsdg

Akfu ilyen, akar olyan tfpusri

probldma miatt kerulnek orvosho4

pszichol6gushoz, sajnos a hdtkcimapi
etetUen nem ennyire szep a k6p, m6r
ami atoleranciiit es egyiitt6ldst jellemzi.
tarsadalom m€g ma is megb6lyegzi
aA, aki
aki egyszer iltl6pte a pszichi6tria
kiiszdbdt. Osszes0gnak mdg annak a

A

h6ta mogott is, aki a korunkra sa;nos
oly' jellemz6 depresszi6 miatt
kdnyszeriilt kiils6 segits€get k€rni, h6t

.6g

mennyire kiveti a tdrsadalom maga
hivatalosan
tagadjdk) a tart6san 6s gy6gyithatatlanul
szervileg beteg embereket! Nem
tal6lnak munk6t, mert ha valahova
sikeriil is elhelyezkedniiik, nem bfrjdk a
felfokozott temp6t,
m6ris
alkalmatlanok a munk6ra. Nem igaz6n
lehet Oket atkepeznl (legtdbbsztir nem rs
rendelkezrek olyan ismerettel, amibdl
6t- illetve tov6bb lehetne 6ket k6pemi),
kevds szamt megv6ltozott
munkakdpess€gffeket foglalkoztat6
trirsas6gokndl is legtdbbszOr "telth6z"

kdziil (ber ennek l6tdt

igy

er a

van. Amilyen neh6z munk6t tal6lniuk,
olyan neh6z a mindennapi 6let is

szamukr4 biszen 6k
sdruldkenyebbek,

6s

sokkal

nehezebben
reagdlj6k le az 6ket 6rt sdrelmeket, mint

eg€szsdges embert6rsaik. Ezdrt
figyeljiink rijuk!
Ezzel v€get 6rt az ahinom rdszb6l

sorozat, mely

a kdrd6iv

igyekezett
igyekez
bemutatni

kulturdl
kulturrllts6gunkat,

6116

segits6g€vel

pszichol6giai
ismereteinket.
v6laszad6nak

Minden kedves
megkdszdn<im a segitsdget, €s
legkdzelebb m6s, a pszichol6giahoz
kapcsol6d6 tdm6val v6rom olvas6inkat!
Rem6lem tanuls6gos volt ez a par
alkalom, €s ha valamilyen konkr6t

kdrddsiik illetve tdma ig6nytik lenne a
pszichol6gi6val kapcsolatban, kdrem,
jelezzenekaszerkesa6sdgben!
Lorencsics Krisziina
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6vatosan dsszedolgozzuk a
a toj6s sirgixal. A

Brokkoli spagettivel
(4

tejszinnel,

f6',)

felapr6zott narancsot ndgyfel6
osztjuk (leveses cs6szdbe), a

HozzflvalSk:

felengedjiik,
citromffivel

narancsldvel

spagetti (durum liszt) 2509r

narancssze,lettel,

brokkoli 500gr

diszitjiik Igazi iinnepi

foghagyma 30gr
citrom 2 db

leves.

Ribiake'-leves

viz2l
olaj 4ek.
margarin 40gr

( f6)

::,t!'Hozzival6k:

riuifii:oogr

sajt l00gr
K6szit6si rn6d:

kris@lycukor 100gr
fehdrbor 2dl

A tdsrtAl s6s lobog6 vizben
kifozznk (a f\zovizbe I ek olajat
tesziink.). A brokkoli r6zs{kat
s6val, apr6ra viigott foghagym|val,

citromlevel izesitelt

vizbeo

szemeket.,leszedjiik,

.

kifbzzik (szirup),

lesziirjrik,
Osszekeverjtik a tejftllel,
uk a ribizli l6t. lehritdtt
j'l cs6szdkben t6laljuk.

halmozzuk reszelt sajual me$hintvp
trilaljuk.

Aszalt ryiimtilcs ,:'
leves (szilva) (4 fd)
IIazzdval6k:

..r

'::

'

.

tej 4di.
mez I ek

"

ek --'.':" :. -,:ii
szegfiiszeg, fahej
1.

citrom ldb

''.cukor,.100gr

,,,_=

, ',

toj6s s6rga 3db
szegftiszeg
f?bgj
1Xll,"J

K6szft6siint6d:

keverj tik, behabarjuk.

Az egyik na

Megjegyz6s:

1ev6gunk,

ember
kedvelt bdjti 6tele, hozzd kenyeret
vagy kaldcsot ettek.

Feh6rboros
sajtleves (4 f6)
Hozziryal6k:
fehdrbor (rizlng) 1,2
tyrikhrisleves 0,51
vaj vagy margarin 30gr

':'r':i"::; '

a

''.".'..

.'i,"' zsemle

ldb

tejszin 2dl
tengeri s6

gl 4

karikat

''''feIapr6izuk,

likorrel meglocsoljuk. A narancsok
hej6t vekony csikokra v6giuk, 5
percig fbzzik, leszrirjiik. 50 gr
cukrot megpiritjuk, hozzdadjuk a
citrom levdt, a narancs hdj6t,
habosod6sig piritjuk, hritjiik. A

f6z6eddnybe ontjiik a narancsl6t,
izesitjiik a citrom reszelt hdj6val, a
maradek 50gr cukonal, fiiszerekkel,
5 percig forraljuk, majd lefedjiik, l0

perc mflva leszrirjiik. Habver6vel

e

J

napr?forg6 olaj 0.5d1
-.,; 200 ml

tejszin ldl

K6szit6si m6d:

A giicseji

rebarbara 40Ogq
vOr0shagyma lfej
sargardPa 100 gr

narancsld rostos 8 dl

:

A szllvdt - annyiellepje - az izesit
flzzlJrk. A lisztet a

Rebarbara leves (4 f6)
Hozziryal6kz

aszalt szilva,l60 gr

liszt

levdt

kisajtoljuk. A cukrot a Iliszerekkel
fehdrborban 6s fdl liter vizben

- mail: zlllnep@axelero.hu

6r0lt fehdrbors
6nizs

K6szit6si m6d:

A

meghdmozott, darabokra v6gott

a

hSmozott, szeletelt

vdrdshagym6t,

megtisztitott

rebarbardt,

ds a

reszelt s|rgarfpitt kdt

evokan6l

olajon ritfuttatjuk. Felengedjtik l, 5 I
vizzel, izesitjiik, puhdra f6zziJk. Ha
kihrilt, a tejben 6ztatott zsemlevel, a
maraddk olajjal cisszetumixoljuk,
hozziladjuk a tejszfnt, ds lehtitdtt
csdsz6kben tiiroliuk.

7
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Hozzival6kz
birsalma 400gr
feherbor ddes 2dl
kist6lycukor 50 gr

6rizs
koriander, gytimbdr
vanilia rud

citromfil
K6szit6si m6d:

megh6mozzuk,
szeletekre

maSthz{t kiv6gjuk,

v6$uk. csipet soval, cukorral, annyi

foghagyma 3gerezd

A vajon 6tfuttatjuk az 1sszez:lzolI

dtolaj 50ml
K6szit6si m6d:
A spagettit hagyom6nyos m6don,
forriisban ldv6 s6s vizben klf6zzi;k.

foghagyrndt, hozzladjuk a lisztet, 6s

zsemleszintire piritjuk. Felengedjiik
tejjel, srlni m6rtdst f6ziink,

beletessziik

a sajtot.

Addig

(melegen tartjuk) A cdkla saldtht
levetol lecsdpdgtediik. Keves l6vel
a zabpelyhet osszeturmixoljuk, a

keverjiik, amig a sajt el nem olvad.
Hozzdadjuk a zoldpetrezselYmet,

foghagymrit az olajon megfuttatjuk,

kin6liuk.

ftiszereket. Pdrolt zcildsdgekhez

rdtessziik a cdklapdpet, lepiritjuk,
r66ntjtik a tejszint, 6s ndhdny percig
forraljuk. A stirti pik6ns m6rt6sba
beleforgatjuk a spagettit, siit6ben

tengeri s6, citrom ldb

birsalmdt

K6szit6si m6d:

tejszin, vagy tejftil 2dl

Birsalma leves

A
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Rozmaringmrirtris
Hozzfval6k:

' ' ,,6tfon6sitjuk.

liszt 4ek.

'

zsir 2ek

aludttej 2dl
hfsleves 5dl
rozmaringlevdl egy mardk

a birsa
szerint
szUksdg
dsszekeverjiik

c

izesitjtik.

Hozziryal6k:
padlizs6n 600
reJ

gr

. ,, ,,,-,.t.'t- .

,.

.

:1,

4ol

":"':.. :: 1:
tejszir'Zdl
fehdrbor2dl ::,'.,.'
,...;,, ,....:
citromldb
citromfu,, |

:' :'

:'

siitobe

tengeri s6
borsika fli

(fa eszkdzzel)."4dl tejjel

dsszeturmixoljuk, a fiiszeie(!,gl ;
izesitjiik. A tejszint a feh6rborr6l
r:
dsszekeverjiik, a turmixhoz adjuk.

Hidegen, csdsz6ben t6laljuk.
Citromfrivel diszitj i.ik.

Zabpelyhes

majorinna
vdrdshagyma

foghagyma

it

Sajtos petrezselyem

ztildpetrezselYem

szosz

A

Hozzhval6k:

spagettivel

(s6rgardPa,

olaj 3ek

tessziik, kb. 20 pergig ,sutjuk. hdjat

lehirzzuk

hajdina 250gr
zdldbors6)
sz6ja granul6tum
toj6s 2db

''jr-

:.;

forr6
n

,,iiozz6val6k:
vegyes z6ldsdg 250gr

bazsalikom

m6d:
Kdszitesi
-puJiir*anotut

"'

:r,-

...:, ..

n

Ilajdina fasirt

vaj 25gr
sajt reszelt 100gr

(4 16)

tej 6dl

Hozzfval6kz

liszt 2ek
foghagyma lgerezd

spagetti 300gr
cdkla saldta 5dl

zOldpetrezselyem 2ek apr6ra v6gva
tengeri s6 fehdrbors

zabpehely 2ek

K6szft6si m6d:

sz6ja granul6tumot melegvizbe
be6ztatjuk, a hajdin6t a rizshez

hasonl6an megP6roljuk,

fuszerezzlk, j61 Osszedolgozzuk,
rudat form6lunk, aluf6liilval
Iefedve, stitSben keszre piirolj uk.

Az aluf6li6t leveve

- mail: zalaneP@axelero.hu

dtPiritjuk,

f6zelel,hez feltdtnek, vagy sal6t6k

melld adiuk.

e

a

zolds6geket ellfozznk, 6tt0rjiik. Az
alapanyagokhoz 2 db tojrist adunk,

Zalai N6pf6iskolai Egyesi,ilet

ezen

beliil a

dsszeesketett emberp6r kdztis 6let6nek.

sziilet6sek valamint

h6aass6gk0tdsek alakul6sa.

Ma m6r a hdzass6gok

A csalddalapltas, M dlettarsi
kapcsolatok ds a hriaass6gon kiv0li

hal6l, hanem a bir6s6g sziinteti meg. A
20. szdzad ktizepdre ez a k€p jelent6s
mdrtdkben 6talakult. A hazass6gkdt6si
ddnt6s individualizal6dik, a szab6lyok

sztilet6sek megnOvekeddse,

A n6k munkAba
6ll6sa szint€n segitett a csal6dok
fellazulas6ban. A csal6d vddelmet jelent

kezdtek fellazulni.

is
t6rsadalmi probldmrik megoldds6t 'ij

jelenti.

A

h6zass6gktit6sek

megvLltoztatj4k a ndpessdg tisszetdtel6t,

csalidi

Kiilonboro
cdlkitffzdsek,

az egy1n sz6nflr4 ds bizonyos mdrt6kig
visszatart6 erc a negaliv hatiisokkal
szemben. Egybenjelent6s szerepe van a

szerinti shuknirdj6t 6s
kdzvetve hatdssal vannak a sziiletdsi
rlLllapot

mozgalom alakuldsrira. Az els6 gyermek

I

szem6lyis6g kialakulds6ban. A

megsziilet6se h6zass6gon kiviili

fejlesztdsek, fejl6ddsek vizsg6lata

6s

nyomonkrivet6se fontos feladat lett

mindannyiunk szfundra.

A

parkapcsolatbdl magasabb

tarsadalomban,

struktrir6j6t.

kdz6.

szilmszerii adatok
figyelembevdteldvel lehet fontos
diintdseket hozni, hogy egles tdrsdgek,
r6gi6s tervezdsek 6s programozasok j6l
miik<idhessenek.

g.vermekkor mdlyen bevds6dik

(52

hogy

a n6k k<ir6ben

eg6szs6ges tdrsadalomban.

ilyen ndpszeni lett a hazass6gon kiviili
gyermekv6llaftls.

A,z ehrilt negJven 6v ideol6gi6ja a
vall6si tanit6sokat hittdrbe szoritotta. A

Mi okozza a csaliidok fellazul6s6t, az
dlettdrsi kapcsolatok megn<iveked€sdt,
ami a jelenlegi normdk kriztitt nem
tartozik a devi6ns magitart6sform6k

fiatalok kOziil 6letfii.rsi kapcsolatban
dl6k t0bbs6ge nem tartozik semmilyen

vall6si felekezethez. A

AZ hogy ez az egytitteldsi

forma
helyes-e vagy sem, nagyon sok 6rvet 6s
ellendrvet hallunk.
v6laszt
mindenesefre nem lehet annyival

A

elintdani ,,mert ez

a divat',

fiatalok hazasod6si kedve ds az ezzel
tisszefiigg6 demogrrifiai folyamatok
vizsg6lata a kiikinbciz6 progn6zisok
szempontj6b6l is fontos kdrddsnek
a

A

hrlzassrlgkdtds megv iltonatja
ndpessdg dsszet6tel6t, csal6di tlllapot

szrimit.

szerinti struktilrajat, 6s kdzvetve
van a sziiletdsi mozgalom

hatassal

alakul6sara.

Mindenki el6tt ismeretes Magyarorsz6g
ndpessdg6nek csOkken<i tendenci6j4

A

nazassagtdt€s

a l8

-

katolikus orszagokban

rdszletesen ismerteti

a

hriaass6skittdsei

szigoruan kOvetik

a

Az 1996--os mikrocenzus
szprint ez m6r meghaladta a 7 o/o-+t.
1990 6ta a h6zass6gban m6g soha nem

jelentette.

irodalom

6lt

szempontokat)

korszak

a

jelent6sen

6llapotri, 1996-ban m6r 44 o/rta
emelkedett. A fdrfiakn6l 1990-ben
l7o/euk volt n6tlen, ami 5l o/rra

6s

foglalkozdsi csopoft, felekezet illet6leg
helyi tdrsadalom norm6it. ,,Meg kell

felelni

dlettarsak aranya

megemelkedett. 1990-ben az 6lett6rs
n6knek 26 o/ra volt hajadon csalidi

meglehet6sen

tarsadalmi

dlettrirsi

Az 6lett6rsi kapcsolatok sz6mbavdtel6re
Magarorszdgon els6 izben az 1970-es
n€psz6ml6lds alkalm6val keriilt sor.
Akkor 62 ezer dlettii.rsi kapcsolatot
vettek szimb4 mely a csal6dok 2 o/r6t

hanem

19 szivad

Az iparositris el6tti

M

egyiittdldsi forma sokkal alacsonyabb.

hagyomrturyos vil6g6ban sokkal inkSbb
csoportos dcintds volt, mint egydni

elhatiirozas. (N6prajzi

nemzetk6zi

adatok azt mutatjak, hogy az er6sen

mdlyebb okot kell keresni.

A gazdas6gs zerkezet atalakul6seval
[j ndpess6gstruktrira jOtt l6tre. A
ndpessdg alakulas6t a ndpmozgalmi
esemdnyek, ezorr beliil a
h6zassrigkOtdsek is befoly6solj6k. A

szok6soknak" ezen kiv0l

emelkedett 1996-ra.

hat6rozoltzn tcirekednek a gazdasdg|
fiirsadalmi, kulturelis megfeleldsre is. A
19. sz. utols6 harmad6ban is az esetek
99o/rbban csak a ,,hal6l veI vlgef' az

Dr. R6mes Jen6n6
demoer6fus

A hdzaspiros tipusri csalidok sz6mfnak alakulfsa, 1970-1996
Osszes

csal6d

Ev

Ebb6l
6lettarsi
kapcsolat

Hilzasparos
tipusri
csal6d
ezerben

t970
1984

r990

t996

2 89r
3 081
2 896
2 880

az

idds korban is
emldksziink. A csalddi normiik
6tdritkitdse mindenkdpp fontos egy
emldkezetbe, amire

%) mint h6zass6gb6l (48 Vo). Ioggal
tehetjiik fel a k€rddst hogy mi ttirtdnt a

viddkfejlesztds el6t6rbe-keriil6se rdvdn a
kultur4 a k6pzdsek fontoss6ga az itj
kialakul6siiban
struktur6k
ndlkiildzhetetlen. Azonban egy adott
teriilet, t6rsdg fejlesadsi szempontjainak
meghat6rozfsSn6l felt€tleniil fi gyelembe
kell venni az ott dl6 ndpess6g sz6m6t 6s

A

arinyt

harmad6t nem a

2 598

62
92

2 697

2 446
2 433

Az 6lettarsi kapcsolatok Elettirsi kapcsolatok
a(z)
szimfinakvilltozfsa
az eloz6 az 7970.6vi
adatfelv6tel Yo-barr
100.0

149.2
135.8

202.6

180

143.3

290.2

Forrds: Mikrocenzus, 1996

e

-

t49.2

t25

mail: zalanep@axelero.hu

dsszes

h/z;apinos

csal6dok Yo-itbarr
2,4
2,1
3,4
3,0
5.1
4.3
7,4
6.2
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hogy I U" kell telelniink a mehcsalddokat.
I dt okt6beri hrivosebb id6 bedllr6val
SZEPTEMBER
I a mdhek ideiglenesen ugyan, de miir
grimb alakri nrtu. h,ir6inak. Ritka
I
Eldrkezettanyhrvd,ge,arndheka I mi semmisittliS -:C,mint a tdl I mArakirdpiilds,aziscsakegy-kdt
folyam6n rirr,uljon el az egysdg. Az
tdli fdszkiikkialakitasrihotlinui. i
i eSdszen
I Otaig rart. A vir6gok is zomdvel
gyengdket
Eztjeldljuk kaptriron kiviii is,

i
I
I

eszerint adagoljuk a szcirpot. A
S1.ng" teljesitrndnyti anydkat mdg
mindig nem k6s6 levriltani. Ink6bb

teleljiik I
vagy
egyesitstik egyrndssal - |I
meghagyv6n a jobbik fiatalabb
I
vagy

Egyre I
I
I
tdli dleleml osszel a mdhek I
szervezete felkdsziil a tdli |
h6napokra. Azapr6testben ilyenkor I
csal6d risszdbb hriz6dik.

egymds melld csoportosan,

kevesebb a fiasft6s, ftjldtte visTont
fedve vastagodik a mezkoszoru, a

I
I
meh, kijl6nor.n, ha a mdhdsz I
ideidben feletette a tdli kdszlet I
5mdt, ds a rnlh sze
I
Yopik toviibb a cukor 6t
I
Az augusztusban
I

serkentdssel

|

I
I

i:;;'i
i:":5 j"!akkor
a I|
,,uk?nt
I

II

vat6
i'\xarru. ||
id6ben
az atk6t, ds a t6ti I|

kitolasa, szeptember vegeig

'

val6

erhrizodiisa kedvez6tlen
Ez tdvesnek l6tszik. mert ha

gy€rirettrik

srept.*u.iJ.n r""v&ei."
benoratat, bedrleltdk refr.int,
akkor a ny6r vdgi fiasit6s kevdsbd
trt6zott. Az okt6ber v6gi pedig
eleseget

I
|

|

I
|
-avof
fiatal, hizott menltuot'atakul'n a I
t6lbe men6 csal6d, ds a szakszeni
I
rs r.,z i
|
atk6kt6l. Legvdgiil is el tehet vennl
I
az utols6 ris tlura nu't.
m6g. Addig friss,

j6i tiptef,

"rrr"ait-u
felesleges,

".ii,i

,

.lT""i,riTHffi;l

ity.nr.o.. ar.r^rnie..r't;;#"Ji;
r.uptator r,Jrri*"rliJ'.-Jrerer, u
ti[irett, az attrltek megertisitdsdt,

otT:",

lT*'if#Jj
:-:-.,:,,'T;n"^u -]
I il'r*;:o
j'e"gyezzuk fel
f,l*:j"1'^':^l ,^':.11'*::
.IUaJ:n6l
|
"T";s;;i.'NupiJniuu
.:i
olvan
u,
JJlg"'-'r.i'o-puiel"iJ-aatu.at,
:*,:"*j:l ]"n:]L
I ialtartumat, hogy tudjuk
kds6bb
nift T:_,i
,.T:l_,:to.61ltu
oonlj'uoo*of
sfle; I| ;;";ti- ia.L"
ileragj""".
9,1..',il-",
rdnldcr6l, amin
fy::. mdhek | ffi;t.
"ii""[*
^.
6 terhtikkel'
I

.tr..lt"*eret |
r::::x,- *t. _1: ddesharmafra
n.* I|
:f::I"^9j!,
.1_:1
,,-,i,f,,,
pergetheti.ki a fdszek l6peib6l, men
|
szorp
i^^-*gl-o^o _,1:q{t:-dcri
I
*:13t':: "iT-' ,oo.vansem l'.?:
I
..a, tdli |
ltfl:l_, isv- 1!osv,

t'-"tarthelyi

teleltetd

,tft"tu13f;n:tJ.1 o"t'rHtTuun'auXij

t.t.lt"te, mellen sz6l, hogy mdheink

i"..err.r.;-;ili;;;y.?'rtirrp.tt.

**o""ii;;*i;;i;il;il;;;;;;;;
r,"tr"ar.i.
Egyszenibb,
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I trijolgatnak a kijrir6k krirul, elvdgzil
l" ..
.atkagydritdst I ut els6 tiszul6iukat, hogy azutfn a
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oktalanul. Az etetdsek .fOtt o..r"[
hdrom csoporlba
gazdag,

?"".flt::lX^_^_

:^ _ _ r____-

| :,:g
| Melegebb, zdrtabb takardssal

csalddjainkat: . * |

I

csalid.

a csaliidot roton.""

kdnnyithetiink munk6jukon'

l.
nepes,
,*l
()BIK
OKTOBER
2. kozepesen
[or.pir.n' elldtott
ellatott 6s
e, -'l| UKf
I
ndpes,
,
I
3. szerdny kdszletri es csekely I nt esztend6 utols6 nagyobb |
munkdit kell
ndpessdgii

nylriturunul

I

elvdgezni. Gondosan
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A negyedik fejezet tov6bbi konkr6tabb
gyakorlati segitsdget klv6n adni. A
kurrens eur6pai szakmai gondoikod6si
irany szemldltetdsdt szolg6lja a szakmai

kulcs szavak
EUR6FA

n6zrnoxvv

glossz6rium

az 6lethosszigtart6 tanulfs ter6n

A k6zikiinyv16l

6s

6s

hozzdf€rhetlvl teszi az Eur6pai Uni6 6s
m6s fontos nemzetkdzi szervezeteknek
az ezredfordul6n - az ut6bbi ndgy-6t
6vben - sziiletett azon dokumentumait.
illetve azok szemelvdnyeit, amelyek a
6vtizedben

megharinoz6 aj6nl6sokat fogalmamak
meg a gazdasitgi - t6rsadalmi - kulturiilis

fejl6ddsr6l, annak

felnottkdpzdsi,

kcizmtivel6ddsi 6sszefiigg6seirol

6s

teend6irol.

Az 6t fb fejezetre tagoz6d6 ktitet elso
fejezetdnek els6 r6sze az dlethosszig

tart6 tanuldsra 6s annak

egyes

aspekfusaira vonatkoz6, az ut6bbi ndgy-

6t dvben sztiletett leefontosabb
dokumentumok

szernelvdny

gydtem6nye. Id6rendben

a

Jaques

Delors jelentdssel (1996) kezd6dik 6s a
2000 okt6ber6ben az Uni6 6ltal vitara

sz6jegyzdkek

A kdt tud,6s egyhintort6n6,sz, Tak{cs I.

szintdn a mai szakkdpzl.si 6s munkaer6

Ince OFM 6s Pfeifer Jrinos csaknem
hriszdvi kutatils utiin, 7948-ban felezte

t0rekv6sek jobb

megdrtetdsdt szolgriLljdk. S

mini

vdgiil az EU

magyar kifejezdsei segitik a legink6bb
forgand6 angol nyelv haszn6l6it a

kdtkdtetes munk6t el6kdszitettdk

a

kiaddsr4 megszeredik az egyhhzi

6s

vil6gi hatdsrigok enged6lydt.

"A

Az Urri6 legKil0nbdz6bb teriileteket
6rint6 fejlesztdsi program- €s tSmogat6si

jelent volna meg. A sorozatszerkeszto,
Pfeifer J6nos a kiad6s kciltsdgeinek

gyakorlatrinak kiszdlesiilds€vel, a
programok tartalm6t6l. fllggetlenUl
sziiks6gessd v6lt egy egysdges "kisk6t6"

Etl

kiad6s4 wnely az

r4ltal biztositott

jogi-p6nziigyi

t6mogat6sok

6s

feltdtelrendszerdt

mechanizmusdt
ismerteti.
kdtet ezt a zsebkrinyvet
(1998) is ismerteti. 2000-ben (osztrdk,
finn,
eg5riittmiikdddsben) v€gre

A

brit

elk6sziilt az elsri

jelent6sebb

transmacioniilis projekt menedzsment

is,

amely

a

harmadik r{sz a
t6rsadalompolitika 6s szoci6lis
gondoskdd6s kdpz6si vonatkoz6sai16l 6s
a civil szervezetek tarsadalmi 6s kdpzdsi

szerep6vel kapcsolatos aj6nl6sokb6l ad
izelitbt, majd a negyedik r€sz az Uni6
k€pz6si vonatkozasban fontos ifitis6gi
programjrit 6rinti.

A

masodik fejezetben az olvas6k
megismerkedhetnek az 6ltaliinos 6s az
eur6pai k6pz6si egyiittmtikOd€sben
szerepet j6tsz6 legfontosabb magyar

int6zm6nyek 6s

szervezetek

alapadataival..

A

azor'

kdpzdsi

vonatkoz6sri

programjainak megismertetdset iLllitja

el6tdrbe, amelyek Magyarorszdg
szdmdra miir nyitott 6s mrikddo
programok, iry a Phare, az Socrates 2,
Grundtvig, Minerv4 Arion, Leonardo
da Vinci, Kultura 2000, Sapard 6s

A klzirat

azonban, amelyet tdbb

p6lddLnyban legdpeltek,

ett6l

kezdve

szinte 6n6ll6 6letre kelt. Egyh6zi

ds

vil6gi kiizgyrijtem6nyekbe is keriiltek,

illetve

a

haszn6latara.

mennyis6gii ismeretanyag

segddkonyv rdszleteinek kdzread6s6val

maradtak p6ldanyok.

val6s6gos

volt a 17-18. szisaddal
foglalkoz6 tOrt€ndszek szftmitra.
Felmdrhetetlen jelent6s6ge - sok egydb
mellett - abban 6ll, hogy a szerzok mdg
haszn6lhattiik azokat M egyhini
kincsesb6nya

Termdszetesen a k6tet dnmagiiban nem

teszi lehet6v6 M dlethosszig

tart6
felnottk6pz€skdzmtivel6d6s eur6pai elvi 6s politikai

tanul6s 6s

a

tdrekvdseinek 6s gyakorlatanak teljes
koni megismer6s6t. Val6jdban az elsS

levdlt6rakat, amelyek 1950-ben vagy

azutin nagyr€sA

megsemmisiiltek.

kisdrlet

szdtsz6r6dtak.

tanulmdnyok tov6bbi alfltfnnasztttsfttoz,
illetve az 6ndll6an t6j6koz6d6k 6tfog6

A szerzbk biznak abban, hogy e mfi
hasznos k6zik0nyve lesz M

Magyarorszdgon, hogy
segddletet nyrijtson az Eur6pa

eligazit{sdhoz

a

eryhdzttirt6nettel 6s t6gabb drtelemben

kOzmiivel6dds-

Maryarorszag 17-18.

feln6ttk6pz6s teriiletdn.

Egyre nagyobb az ig€ny a
krizmtvel6d6si 6s feln6ttk6pzdsi
szakember tovdbbkdpz6sben a
nemzetkdzi egyUttmtik6d6si 6s p6lyazati

harmadik fejezet az Eur6pai Uni6

mri megjelentetdsdt.

a figyelmet a
gyakorlati ftmutat6 tov6bbi

projektek

a

A

ekiteremtds6 a Vall6s-6s Kdzoktatdsiigyi

Miniszterhez (Ortutay Gyula) fordult
segitsdgdrt, de a kiadiishoz 6llami
segitsdg nem drkezet! s a kdvetkez<i
€vek politikai esem6nyei teljesen
kil6t6stalann6 6s lehetetlenn6 teftdk a

szerzlk tulajdon6ban is
A hozziffhetbket
az €vtizedek sor6n t<ibb kutat6 is
'felfedezte' mag6nalq hiszen a
k€ziratban felhalmozott hihetetlen

seg6dk0nyv

munkaerokdpzdst 6rint6 probl6m6ir6l ad

v6logatast.

A kdnyv
veszpr6mi egyh6mtegye miltj6b6l "
cimri egyhdZdrtdneti sorozat tagiakdnt

legmegfelel6bb, szabatos terminusok

kivanjuk felhivni

frik€nt

egyh6nnegye tertiletdn

riigzitds6ben.

dokumentummal

fejlesztdsre vonatkoz6,

veszprdmi

6lt ferencesek
tdrtdnet6t feldolgoz6 miivdt. A

vezet6inek kivan segits€get adni. A

fejezet
m6sodik rdsze a Vil6gbank 6s az OECD
valamint az EU emberi er6forras

be az 1'177 el<itti

6s a feln6ttk6pz6si
szakkifejezdsek kis sz6tita angolsz6titr

bocs6tott, a Memorandum az
dlethosszig tart6 tanulasr6l c.

zdrul A

SZDNT FDRENC FIAI A
VDSZPREMI
EGYHiZMDGYDBEN A
L7-1.8. SZ(ZAnrnn

kompetenciiik

sz6l6

piaci kdpzdsi

egybegyiijti,

kcivetkez6 f6l-egy

6s a

6rtelmez6sdr6l

haszn6latirtll:

A jelen kdtet

magyarhzatilnak

szemelvdny gyrijtemdnye (magyar,
angol, ndmet, francia) nyelven. A

P, Takdcs J. Ince O.F.M,
Pfeffir Jdnos:

kdszsdgek kialakit6s6ra

igy

irant 6rdekl6d6

k6pz6s

Megrendelhetil: ZNE irodijiban

Ara: 3.500 Ft

i{ns6gi csereprogramok.

Kiaddk: De6k Ferenc Megyei
Kiinyvtir, Kiss Gibor igazgat6
(Zalaegerszeg);

Mezei Zsolt kiinyvtiros, tiirt6netkutat6 ( P6pa )

e

- mail:

zulanep@axelero.hu

tvas6knak.

Kiss Gfbor
Mezei Zsolt
Szinku Mihdlv dr.

A

eur6pai

o

A kdlel szerzfi.' Kapiller Imre

a

szOvegryrijtemdny sz6les kcirben vrilhat
haszn6lhat6v6.
kiinl.v minden, az
integr6ci6 kdrd€seivel
foglalkoz6
kiegdszit6
forr6skdnyvekdnt is szolg6latot tehet.

szfuzdi

hist6ri6j6val foglalkoz6 kutat6knak,
trirtdn6szeknek, a korszak €s a tdma
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Bead:lsi hatdrid6: 2001. december 31.

Kifr6 :

F

alvak Kultur6j ri€rt Alapitv6ny

A ptilytizat cdljtt: Az alapitviiny a cim
adomanyoz6shoz t0rtdn6 csatlakoz6sra
hivja a magyu kulffiradrt tevdkenykedo

mindazon tarsadalmi

Elirhetdsdg: www.gm.hu. a Szdchenyi
Tew Turizmusfejlesztdsi pirlyfuatai
kiizdtt, a "nemzetkdzi 6s orszdgos,
turisztikai jelent6sdgri rendezvenyek",
valamint a GM 9 turisztikai rdgi6kra
vonatkozd rendezvdnypiil

y

iuatai kozltt

tiirsadalmi csoportok 25 000 guldennek

megfelel<i forintcisszegig kdrhetnek
hozzhj{rulist pfllydzat ritjrin a Holland

Kirri,lys6g Nagykcivetsdgdtol

.
.

szervezeteket,

134 Budapest, Gid1falvy tit 29.

a

.

Minisztdrium

elirir6sok

M

emberi jogokr6l, szabad

kdmyezetv6delemr6l,

es

hasonl6kr6l
sz6l6
rendezvdnyek megszervczdse:

Kiini : Miivdszeti ds Szabadmiivel6ddsi
Alapitv6ny

felvil6gosit6st

Ptilytizhatnak' egyesiiletek, ahft\4frD,ok
vary jogi szemdlyisdggel nem
rendelkez6 szervezetek, egyiittesek,

foly6irat kiad6sa, melynek
tlrgya a reformfolyamathoz

helyi

intdzmdnyek.

Ptilydzati tdmdk:
1. Nemzetk0zi ds orsziigos, turisztikai
jelent6sdgri rendezv6nyek
(K6dsz6m: SZT-TU-6)
2. A Nyugat-dunrintrili tu risztikai
169i6ban turisztikai vonzer6vel
rendelkezo 2001 -2002. dvi kultur6lis

belesz6liisi

valasztasokr6l,

illefve

Kiird: Gazdas6,gi Minisztdrium,
Nemzeti Kulturdlis Ordksde

a

megjavitdsa;

kiv6njdk megk6sz0nni.
Beadrisi hatririd6: 2001. november 15.
'

jogvddelem 6s

a

j ogbiztons69 megerrisitdse;

alapitv6nyokat 6s cinkorm6nyzatokat,
amelyek tagjaik, t6mogat6ik iidozatos
munk6jft az elismerds ezen form6j6val

C[m: Falvak Kultilrdjddrt Alapindny,

(angol

nyelven).
Egy-egy projekt cdlkitiiz6se lehet:

tartalmaz6
brosrirdk ds t6jdkoztat6k;

kapcsol6dik;

krizmiivel6ddsi

A pillyinaton el6nf

dlveznek a h6tranyos helyzetri
telepiildsen miikOdo, intdzmdnyi hetreret
6s saj6t infrastruktfret ndlkiilcizd
szervezetek.

Helyi civil

szervezetek

vagy
kdzmiivel6d6si intdzmdnyek folyamatos

jelleggel megval6sul6

ds

kdpz6sek megrendez6se.

Bead6si hatdrid6: folyamatos

Felviltigosfttis.. Holland Kiralysdg
Nagykrivetsdge Kulturiilis Oszt6ly, Attn.
Matheidesz D6ra, Postafi6k 56, 1388
Budapest. Tel: (l) 336 6319, fax: (1)
326 5978,

ismeretterjeszto

kdpzdsi programjainak
a feln6tt lakossrig
szdrnira a kdvetkezo teri.ileteken:

lebonyolitds6ra

helytdrtdnet, honismeret. irodalom-

rendezvdnyek

olvasas-kultirr4 zenekultira, 6kol6giai

(K6dszdm: SZT-TU-NYD-3)
3. A Balaton turisztikai rdgi6ban

kultirra.
Bead6si hatdrid6: 2001. november 9.

rendezvdnyek

Eldrhelfsdg: www.yisado.hu, vagy a
Pesti Vigad6 "A" ds "8" port6jan (1051

Kifr6:

Budapest, Vdrdsmarty tdr 1. ds Vigad6
tdr 2.), illetve lev6lben a Mrivdszeti is

Ptilytizhatnak: Egy6nek.

Szabadmrivel6ddsi Alapitvany clm6n
(1369 Budapest, Pf. 329) felbdlyegzeu

felsooktat6si intdzmdnyek.
A Kanadai Nemzetkozi Fejlesztdsi Iroda

-K6dszdm: SZT-TU-BaIaton -2)
-4. Budapest-Kdzdp-Dunavid6k
turisztikai 169i6 rendezv6nyei
(K6dsziim: SZT-TU-BPK-l)
5. A ddl-alf6ldi turisztikai rdgi6ban
megval6sul6 rendezvdnyek
(K6dsz6m: SZT-TU-DAL-2)
6. Az 6szak-magyarcrszitgi turisztikai
rdgi6ban megval6sul6 rendezvdnyek
(K6dsz6m: SZTTU-EMA-3)
7. A kdzdp-duniintrili turisztikai rdgi6

v6l aszboritdk megkiildds6vel kdrhet6

Budapesti

cdgek, fiatalok, civit

szakdrtok,
szervezetek.

egyik programjakdnt a PTP utaz6si
kOltsdgeket biztosithat olyan
egy6neknek, szakdrt6knek, c€geknek.
fiataloknak (19 6s 30 6v kdzcitt), civil

szervezeteknek

ds

fels6oktat6si

intdzm€nyeknek, akik

kanadai

kolldg6ikkal szeretn€nek egyiittmiikiidni

rendezvdnyei

(K6dsz6m: SZT-TU-KDU:4)
8. A Tisza-tavi turisztikai rdgiriban
200 1 -2002. 6vben megval6sul6
turisztikai rendezvdnyek
(K6dsz6m: SZT-TU-TTO-4)
9. A d6l-dunantrili turisztikai rdgi6ban
megval6su16 rendezvdnyek
(K6dsz6m: SZT-TUDDT-2)
10. Az lszak-alfdldi turisztikai rdgi6ban
belfcildi turisztikai rendezvdnyek
(K6dsz6m: SZ'|TU-EAL-3)

Kanada

Nagykovetsdge

kijltinbrizo terijleteken. melyek
demokratikus Atalakulessal 6s

Kitr 6 : Holland Nagyk0vetsd g

Pdlyrizhatnak:

Az

oktatds

barmely

szind6n dolgoz6, dnek-zendt (is) tanit6
pedag6gus, pszichol6gus, pedag6giai
kutat6, gy6gypedag6gus csoportok.
A Kovetsdgi Kis Projekt program

(KAP) pdnziigyi

t6mogatrist jelent

tarsadalmi csoportok rdszdre ki.ikinfdle
projektek finanszirozdsdra. A civil
szervezetek, drdeksz6vetkezetek vagy

e

-

mail: zzltnep@axelero.hu

a

a

gazdasdgi reformokkal

vannak
p6ly6z6knak egy

A
kanadai szervezet vagy cdg
meghivds6val kell rendelkezniiik, 6s
osszefiigg€sben.

angolul kell p6lydzniuk.
Beaddsi hatf rid6l folyamatos

:'http i/ ptp.accc. ca', vagy
a Kanadai Nagykovetsdg, Almdsi Judit.

Eldrhetdsdg

tel.:392-3359

:
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A Hanis Egdszs6gkeres6 Alap{tvdny
tisztelettel meghivja az egeszseges t6pl6lkoz6s infut
drdekl6d6ket (l6nyokat, asszonyokat, f6rfiakat,

progranra

Zaf^qi rV ep fA ia Anai qgco iiIP,
Zahqw'xeg,

E16qdttk:
Stita .Hral<i, {i@a

tta':

zuf&ryi w

tlt-ll',

Dr-

Y*lnr',

A program hdziasszonya:

I O.

Sziafltz

Duu{atu gqw,I+nd&rtw,
'Vti,nA

Kimin Tsruzs* v6ddn6
Szak&t6, programvezet6 dietetikus:
Radics P6tern6
'9hfuilg-,

A program mott6ja:.
,,Meritstnk a h4ryom6nyokMl, trzz[k ki korszer0en,
b6tan egnlk meg amit frztiink!"

:Ba&td,tEla Sanalta'

DAm;Aw SxniiZi.eiutu

6. TalSlkozis
Id6pontja: 2001. okt6ber 5. p€ntelc,

JelatlkezAsi hddrid6:

2001. otribcr 15.

17 6ra

Helyszin: Id6sek klubja

Tanfolyan dija:

Z,alacslnyZinyi M. u.

35.000 Ft + vizsgadii

Az &naddcaft ftAuA*dt

C6 K) -2
-

27'6

6 6

2' I 2 I 3l I'C

1

C

18.

T6mfja:

A* I alftalommal 3alnau"taaa

Elm6let Higi6n6 a konyh6ban - a t6ma ktiztis

bo-a&-.

f ,ii!&t--tt*io :

I'c. kozdss6gi

M'f,vs7,AK-

Ta4folyantszert e;6:

feldolgozisa
Iflelmi any4gok 6lelmiszerek - gyiimdlcsdk,

| 2C 4

aszalv6nyok

Gyakorlat: Aszalt szilva

leves

\z

a Zala "

x6sr
Ok+66er t.
A kdpzds tervezett kezd6se:
"OOLJdnius 306s terwezett befeiez6se 2OO2-

.l lxriskol&eis:fitltrltc-lsi:

8 e1tal6nos iskolai v€gzetts6g, 16 6letCv, orvosi

alkalmass6.gi vizsga

i

',

8 6t'ti-s

et{ weeA-nrttttA'ttxni vagy tiirsas
k-

vi
A

tsdg6t cgy6oi clbiriilSs alapjSn a Zala Nfcgycl

k. Szukseg eset€n a

rhelik.

I\48veI6d€si fliiz

M6ticz Zsigmond Mov€l6d6si IIdz
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