
 

 
 

MEGHÍVÓ 
Tisztelettel és szeretettel hívunk minden kedves kollégát a 

 

NYUGALMAZOTT NÉPMŰVELŐK 

IX. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA, 
melyet ezúttal Jász-Nagykun-Szolnok megyében rendezünk. 

A konferencia helye és ideje: 

Martfű, 2017. szeptember 20-21. (szerda-csütörtök) 

 

Program: 
2017. SZEPTEMBER 20. SZERDA 

11.00 – 13.00 A vendégek fogadása, regisztráció a  

Martfű Termál Szálló (Martfű, Ifjúság út.2. www.martfuspa.hu) 

13.00 – 14.00 Ebéd a szálloda éttermében 

 

14.00  MEGNYITÓ és SZAKMAI PROGRAM  

Köszöntőt mond: 

- Dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere 

- Asztalos Árpádné, a Városi Művelődés Központ igazgatója 

- Bordás István, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke 

 

  Közművelődési aktualitások: 

 A kulturális alaptörvény módosítása és annak egyesületi értékelése 

Előadó: Török József, az MNE szakértője  

 A járási szintű közművelődési feladatellátás jelene és lehetséges jövője 

Előadó: Csatlósné Komáromi Katalin, a sárospataki A Művelődés Háza és 

Könyvtára igazgatója 

 A közművelődési feladatellátás mindennapjai - az MNE elnökségének értékelése 
Előadó: Bordás István, az MNE elnöke 

16.00 – 17.00  SZAKMAI BESZÉLGETÉS  

Így látják a nyugdíjas népművelők a szakma jelenét. 

Felkért hozzászólók: Makra Borbála, Tóth Csaba 

17.00 – 19.30 FAKULTATÍV PROGRAMOK 

 Városismereti séta:  

- „Időutazás”– séta a Tisza Ipartelepen,” cipőbolt-túra”, vetítés, beszélgetés a Martfűi 

Hely és Ipartörténeti Gyűjteményben. 

- „Hagyományőrzés egy kisvárosban” látogatás a Kézműves Házban (tea, mézeskalács 

kóstoló) 

- Séta a Szent István téren, szoborpark, templomok megtekintése mini orgona 

koncerttel, „Martfű madárszemmel” toronylátogatás 

 Fürdőzés a Termálfürdőben 

 

20.00 órától MŰSOROS VACSORAEST: A Termál Szálló konferencia termében 

http://www.martfuspa.hu/
http://www.mane.hu/


 

2017. SZEPTEMBER 21. CSÜTÖRTÖK 

 

8.00 –   9.00 Reggeli a szállodában 

9.00 – 11.30 Fakultatív programok 

 Kirándulás Tiszaföldvárra: 

Látogatás a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban 

(kiállítások megtekintése, beszélgetés, kemencés finom falatok, séta a 

múzeumkertben), a civil kezdeményezéssel létrejött és működtetett Városi 

Képzőművészeti Galéria megtekintése. 

 

 Fürdőzés, welness a Termálfürdőben 

 

11.30 – 13.00 SZAKMAI PROGRAM (A szálloda konferencia termében) 

Kerekasztal beszélgetés a Magyar Népművelők Egyesülete rövid és hosszú távú 

terveiről. 

Vezeti: Bordás István, az MNE elnöke 

13.00-tól Ebéd, majd hazautazás 

   

 

A Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Népművelők Egyesülete támogatásának köszönhetően a 

konferencia teljes részvételi díja: 7.000,- Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a konferencia, a szállás és 

étkezés (2 ebéd, vacsora, reggeli) valamint a strandbelépőt és a kirándulás költségeit. Részleges 

részvétel esetén a díj módosítására nincs módunk. 

FONTOS! A jelentkezők számát a férőhely miatt 90 főben maximalizáltuk. A jelentkezéseket a 

beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni. 
 

A konferencia részvételi díjának kiegyenlítésére két lehetőség van: átutalással az MNE számlájára 

(11701004-20089601), vagy a helyszínen készpénzben befizetni. A jelentkezési lapon ezt is kérjük 

feltüntetni. Átutalás esetén a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel, hogy a befizetés a 

Nyugalmazott Népművelők Találkozójára történt. 

 

Jelentkezni legkésőbb 2017. szeptember 7-ig a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és 

visszaküldésével lehet, melyet az alábbi címeken várunk: 

 e-mailben: Asztalos Árpádné részére a muvk@martfu.hu címre, 

 levélben: Asztalos Árpádné igazgatónak címezve a Martfű Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár, 5435 Martfű, Mártírok út 1. címre. (Ez esetben a beérkezés 

idejét tudjuk figyelembe venni.) 
 

További információ kérhető a szervezőktől:  

 

A konferenciáról és a 

helyi tudnivalókról: 

Asztalos Árpádné, a Martfű 

Városi Művelődési Központ 

és Könyvtár igazgatója 

 

Deákné Szilágyi Andrea, 

a MVMKK munkatársa 

asztaloseniko@martfu.hu  

 

 

muvk@martfu.hu  

70/380-6 188 

 

 

70/779-7 743 

Szakmai vonatkozású 

kérdésekben: 
Gábor Klára, 

az MNE elnökségi tagja 

comorra@t-online.hu  30/438-9158 

 

Szeretettel várunk minden kedves kollégát Martfűre! 
 

Az MNE Jász Nagykun Szolnok megyei csoportja és a Martfű Városi Művelődési Központ  és Könyvtár 

munkatársai  
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