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1. A Népművelők XXXV. Vándorgyűlésének előkészítése 

Angyal László beszámol a hajdúszoboszlói vándorgyűlés előkészületeiről. Röviden ismerteti a 

korábban kiküldött programtervet. Bemutatja a regisztrációt szolgáló szoftver tervezetét. 

Az előterjesztett programtervet az elnökség megvitatja. A következő döntések születtek: 

 Az eredetileg tervezett 4 kirándulás helyett 3 kerül megszervezésre. A szakmai utak 

szervezése folyamatban van. 

 Az eredeti tervekhez képest a vándorgyűlés szakmai napján a program a „Hozzáadott 

értékeink” témablokkal kezdődik, melynek során 3 előadásra kerül sor. Nyitó előadásként Vízi 

Beáta értékekről szóló szociálpszichológiai általános témájú előadása (az előadót felkéri 

Gábor Ilona). Gémesi György előadása, amely a közművelődés és az önkormányzatok pozitív 

helyi közösség értékeiről szól. Az előadót felkéri Bordás István. Előadás hangzik el ebben a 

blokkban továbbá egy olyan művelődési intézmény részéről, aki példaértékű lehet az 

értékszemléletű munkájával és rendelkezik a „Minősített közművelődési intézmény” címmel. 

Az előadó kiválasztása legkésőbb a következő elnökségi ülésen történik. 

 A délelőtti előadás blokk levezetője Bordás István elnök. 

 Ezt követően kerül sor a kitüntetések átadására és a megemlékezésekre. Ezt a programpontot 

levezeti: Tapodi Katalin. 

 A délutáni előadás blokkot a közművelődés tekintetében fontos szerepet játszó országos 

szervezetek tervei bemutatására állítja össze az elnökség. Meghívott előadók Kelemen László 

a Hagyományok Háza főigazgatója, Lezsák Sándor a Lakitelek Alapítvány elnöke, Kárpáti 

Árpád az NMI igazgatója. Az előadókat Bordás István kéri fel. A délutáni előadás blokkot 

Csatlósné Komáromi Katalin vezeti le. 

 A szakmai programot kerekasztal beszélgetés zárja, melynek témája a népművelők szakmai és 

személyi kompetenciái. Meghívott beszélgetők: Szente Béla a KKOSZ elnöke, Csóti Csaba a 

KKDSZ elnöke, Molnár Gizella a Szegedi Egyetem tanszékvezető tanára és Kolozsvári István 

népművelő. A beszélgetést vezeti Bordás István. 

 Az esti gálavacsora részletes programját a következő ülésén hagyja jóvá az elnökség. 

 A vándorgyűlés 3. napja szakmai börzével kezdődik, melyen 5 szakmát érintő prezentációra 

kerül sor mintegy két óra terjedelemben. A programpont megszervezéséért és levezetéséért 

Orbán Hédi a felelős. 

 Az MNE évi rendes közgyűlésére 11 órától kerül sor. 

2. Beszámoló a Kultúrházak éjjel-nappal 2018 programról 

Gábor Klára ismerteti a programmal kapcsolatos eredményeket. Kovács Lászlóné tájékoztatást ad a 

pénzügyekről. Az elnökség a beszámolókat tudomásul veszi. A KHÉN rendezvénysorozat jövőjéről a 

soron következő elnökségi ülésén tárgyal. 

 

 



3. Beszámoló az egyesületi tagrevízió állásáról  

A megyei szervezetektől, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező megyei csoportoktól a 

tagnévsor pontosítása megtörtént. Azokat rögzítették. A következőekben kerül sor a tagi adatok 

pontosítására illetőleg a tagdíjfizetés körülményeinek meghatározására. Erre vonatkozóan egy űrlapot 

állítottak össze, melyet hamarosan közzé tesznek. 


