
EMLÉKEZTETŐ A MAGYAR NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETÉNEK 2017. JÚNIUS 14-I ELNÖKSÉGI 

ÜLÉSÉRŐL 

 

Az ülés helyszíne: KMO Művelődési Ház, Budapest, Tompa utca 50. 

Jelen vannak: Bordás István elnök; Bak Lajos, Gábor Klára és Gábor Ilona elnökségi tagok; 

Asztalos Árpádné, a felügyelőbizottság elnöke; Orbán Hédi, a választmány elnöke; Kovács 

Lászlóné gazdaságvezető. 

Az ülésen a következő napirendeket tárgyalta az elnökség: 

 

1. A Népművelők XXXIV. Vándorgyűlésének értékelése. 

Az elnökség a Vándorgyűlés szakmai programját jónak ítélte. Megfelelőnek találta az előzetes 

és a program közbeni tájékoztatás minőségét, valamint az ellátás körülményeit. A technikai 

feltételek megfelelőek voltak. 

Hiányosságok fordultak elő az első esti gálavacsora, illetve a második nap esti szórakoztató 

program szervezését illetően. A jövőre való tekintettel javítandónak ítéli meg a kitüntetések 

átadásának körülményeit, valamint a Vándorgyűléshez kapcsolódó kiállítások kivitelezési 

minőségét. A Vándorgyűlés értékelését jelentősen nem befolyásoló apróbb szervezési 

problémák is javíthatóak. 

Az elnökség köszönetét fejezi ki a Szentgyörgyi Albert Agóra szervezőinek és 

munkatársainak a Vándorgyűlés szervezésében végzett áldozatos munkájukért. 

 

2. Az egyesület őszi programjainak előkészítése 

a) Nyugalmazott Népművelők Találkozója – Martfű 

A programot az elnökség korábbi döntése értelmében 2017. szeptember 20-21-én rendezzük 

meg Martfűn. Asztalos Árpádné – a szervezéssel megbízott egyesületi tag – tájékoztatja az 

elnökséget, hogy a szervezés körülményei a korábbiakban tervezettekhez képest 

megváltoztak. A Művelődési Házat szeptembertől kezdődően várhatóan felújítják, így az oda 

tervezett programokat máshol kell megszervezni. Ez nemcsak helyiségproblémát vet fel, 

hanem a finanszírozást is más fénybe helyezi, hiszen a külső helyszínen tervezett programok 

drágábbak lesznek. 

A helyzet kezelésére Asztalos Árpádné ismertette az általa kidolgozott „B” tervet, ami 

alternatív helyszíneket ajánl, illetve a program megvalósításának pénzügyi körülményeit is 

újragondolta. 

Az elnökség a részvevők által fizetendő térítési díjat 7.000 Ft-ban határozza meg. A 

részvevők számát 90 főben maximálja. 

Az elnökség megtárgyalta a felvetett problémákat, illetve megoldási javaslatokat és a 

következőkről döntött: 

- A rendezvényt továbbra is Martfűn szervezik meg. 

- Az alternatív helyszínek biztosítására és a programok összeállítására továbbra is 

Asztalos Árpádnét kérik fel. 

- A program promócióját augusztusban indítják, ebben kérik a korábbi helyszínek segítségét. 

A szakmai program három elemből kell, hogy álljon: 

- A kulturális törvény módosításának ismertetése. 

- Az MNE elnökének tájékoztatója a közművelődés jelenlegi helyzetéről. 

- A kultúrafogyasztással kapcsolatos általános előadás. 

b) Szakértői konferencia és szervezet-fejlesztési műhely 

A tervezett program elsősorban a vezetői pályázatokkal kapcsolatos szakértés, 

továbbképzésének, illetve elméleti kérdések megvitatásának fóruma lesz. 

A program időpontja 2017. október 25-26., helyszíne: Kecskemét. 



A részletes szakmai program kidolgozásával és a rendezvény szervezésével Bordás István 

elnököt bízza meg az elnökség. A kecskeméti helyszínen esedékes szervezést Bak Lajos 

elnökségi tag vállalta magára. 

c) Népművelő Polgármesterek Országos Találkozója 

Az elnökség jóváhagyta a korábbi előzetes megállapodást, amelyben a program helyszínéül 

Veresegyházát jelöli ki. Bordás István elnök megkeresi a település vezetőjét, illetve a helyi 

művelődési intézményt a program előzetes egyeztetése végett. A találkozó szervezésével 

Gábor Klára elnökségi tagot bízzák meg. Az elnökség egyetért azzal a felvetéssel, hogy a 

találkozó szakmaiságát erősíteni kell; továbbá azzal is, hogy a meghívottak körét bővíteni kell 

a polgármesteri hivatalok kulturális ügyekkel foglalkozó munkatársaival. 

 

3. A XII. Kultúrházak Éjjel-nappal 2018 program előkészületei 

Gábor Klára főszervező javaslatára az elnökség jóváhagyja a 2018. évi program jelmondatát. 

A jelmondat: „Helyben van a sokszínűség”. 

Az elnökség támogatja azt az elképzelést, hogy a program szervezését szeptemberben indítsa 

el a stáb előzetes kommunikációs kampánnyal, pályázatokkal, szakmai megjelenésekkel. 

Bordás István elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a program finanszírozására 

vonatkozó kérelmeket az Egyesület nevében benyújtotta az EMMI felé. 

 

4. Az Egyesület anyagi helyzetének áttekintése 

Kovács Lászlóné gazdasági vezető tájékoztatja az elnökséget az elszámolt és elszámolandó 

pályázati források felhasználásáról. Ismerteti a már nyertes pályázatok felhasználási módját. 

Tájékoztatja az elnökséget a még futó, de el nem bírált pályázati programokról. 

Bordás István elnök tájékozatja az elnökséget az országos hatókörű civil szervezetek 

támogatásáról szóló minisztériumi információkról. 

 

5. Egyebek 

Bak Lajos az elnökség felhatalmazását kéri abban a tekintetben, hogy a kecskeméti Hírös 

Agóra és a Katona József Könyvtár által megvalósítandó, a Kodály-emlékévhez csatlakozó, 

internetes játék szervezésébe az Egyesület bekapcsolódjon. Az elnök számára kéri továbbá a 

felhatalmazást az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására. Az elnökség úgy döntött, hogy 

csatlakozik a programhoz és jóváhagyja, hogy az elnök a szükséges dokumentumokat aláírja. 


