
EMLÉKEZTETŐ 

Készült 2017.december 14-én a Kispesti Munkásotthonban 

Jelen vannak:  

 Bordás István elnök,  

 Angyal László, Csatlósné Komáromi Katalin, Gábor Klára, Gábor Ilona, Tapodi Katalin 

elnökségi tagok, Kovács Lászlóné gazdasági vezető. 

 Berényiné Szilaj Ilona meghívott. 

 

A megtárgyalt napirendek: 

1. Az őszi rendezvények értékelése 

a) Népművelő Polgármesterek Találkozója Veresegyház 

Az elnökség értékelése szerint a rendezvény alapvetően sikeres volt. A szervezés kezdeti nehézségei 

ellenére szép számmal jelentek meg az érdeklődők a rendezvény első napján. A második napon már 

kevesen maradtak, így az akkor bonyolított értékes programok kevés emberhez jutottak el. Az 

elnökség köszönetét fejezi ki Veresegyház Önkormányzatának és Pásztor Béla polgármesternek a 

szervezéshez nyújtott támogatásért. Szintén köszönet illeti a veresegyházi kollégákat. 

Az elnökség megvitatva a szervezés tanulságait, úgy döntött, hogy a 2018. évi rendezvényt lehetőleg 

egy naposra szervezi. Amennyiben szükségesnek látja a nyitott találkozó előtt egyesületi fórumot 

szervez majd. 

b) Szervezetfejlesztési Műhely Kecskemét 

A program eleve nem az eredeti tervek szerint alakult, ugyanis a 150/1992-es rendelet várható 

módosítása miatt a vezetői pályázatok szakértői felkészítéséről le kellett mondani. A program első 

részében az 1997. évi CXL. törvény módosításának értékelése zajlott, melynek eredményeit az 

egyesület érdekvédelmi munkájában fel fogja használni. 

A második napon az eredeti tervekhez képest inkább a közművelődési szakma jelenlegi helyzetének 

áttekintése zajlott, mintsem az elméleti kérdések megvitatása. A fórumon részt vevő kollégák 

egyesületi stratégia létrehozását javasolták. 

A rendelkezésre álló források lehetővé teszik, hogy ezzel kapcsolatosan a tavasz folyamán további 

műhelyeket szervezzen az egyesület. 

A rendezvényt az elnökség nem tekinti sikeresnek, ugyanakkor születtek felhasználható tapasztalatok 

és eredmények a jövőre nézve. 

2. A Kultúrházak éjjel-nappal 2018. évi akciójának előkészítése 

Gábor Klára, az akció szervezője tájékoztatja az elnökséget a kampány előkészítésének állapotáról. 

Elmondja, hogy a tervezett ütemben halad a szervezés. A február 2-4 között megrendezendő 

kommunikációs akció a korábbiaknak megfelelően szerveződik. 

Bordás István elnök tájékoztatja az elnökséget a program bonyolításának anyagi hátteréről. 

Elmondja, hogy a programot két forrásból az NKA összesen 12.000.000 Ft-tal támogatja. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma további 5,2 millió forintot ad a megvalósításra. 



A korábbi döntéshez képest a program nyitó sajtótájékoztatóját január 24-ről 25-re kell halasztani. Az 

elnökség a nyitó sajtó tájékozató helyszínéül a Csili Művelődési Központot javasolja. Ezzel 

kapcsolatosan Gábor Ilona elnökségi tag egyeztet. 

Az elnökség a záró sajtótájékoztatót február 15-re szervezi. Ennek helyszíne a Kispesti Munkásotthon 

lesz. 

3. Tavaszi egyesületi programok 

A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényről a korábbi napirendi pontban döntések születtek. 

a) Szervezetfejlesztési műhelyek 

A rendelkezésre álló NEA forrás terhére 2 szervezetfejlesztési műhelyt szervez az egyesület 

Tatabányán és Tiszaújvárosban. A tervezett időpontok február 20. és 27. A tatabányai rendezvénnyel 

kapcsolatosan Gábor Klára, a tiszaújvárosival kapcsolatosan pedig Bordás István egyeztet. 

b) A Kárpát-medencei Kulturális Szervezetek VIII. Találkozója 

A program ideje: 2018. március 20-21. Helye: Kecskemét. 

Az elnökség több témajavaslatot is megtárgyalt. Végleges döntést azonban a januári elnökségi 

gyűlésen hoznak. Az elnökség elvetette a 2. napon való utazás tervét. 

c) Vándorgyűlés 

Az elnökség köszönti a rendezvényt befogadó intézmény, a Kovács Máté Városi Művelődési Ház 

igazgatóját, Szilaj Ilonát. 

Az elnökség a rendezésre két időpontot javasol: május 8-9-10., illetve 15-16-17. Az időpontot illetően 

Berényiné Szilaj Ilona egyeztet a támogató Hajdúszoboszlói Önkormányzattal. 

A Vándorgyűlés előzetes programját az alábbiak szerint határozta meg az elnökség: 1. nap: érkezés, 

regisztráció, ebéd, szakmai kirándulások, este társas program. 2. nap: délelőtt szakmai előadások és a 

kitüntetések átadása. Ebéd. Délután szakmai előadások és fórumok, este gálavacsora. 3. nap: délelőtt 

kerekasztal beszélgetés és egyesületi közgyűlés, elutazás. 

A szakmai programmal kapcsolatos javaslatok széles skálája merült fel, melynek pontosítása a 

későbbiekben történik meg. A szakmai program összeállítását Angyal László koordinálja. A helyi 

szervezési feladatokat a fogadó intézmény és a Hajdú-Bihar-megyei egyesület végzi. Az anyagi ügyek 

és a regisztráció kezelése pontosításra szorul. 

4. Az egyesület pénzügyei 

Kovács Lászlóné pénzügyi vezető tájékozatja az elnökséget az egyesület aktuális anyagi helyzetéről. 

 


