
 
 

 

 
 
 
 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
AZ MNE EMLÉKPLAKETTJÉNEK ADOMÁNYOZÁSÁRA 

2018. 
Előterjesztést csak ezen az űrlapon, a megadott terjedelmi korlátok betartásával 

fogadunk el! Beküldendő április 20-ig, a kituntetes@mane.hu email címre. 
 
1. A díjra javasolt személy adatai:  
Név:  Horváth György     
Cím:   9700.Szombathely.Árpád ut 95    
Telefon: 30 3039292      
e-mail: gyorgyhorvath1943@ gmail.com     
 
 
2. Az előterjesztő szervezet adatai:  
Név:  dr.Kiss Gyula Kultúrális Egyesület     
Cím:   9700.Szombathely.Ady tér 5.    
A szervezet képviselőjének neve: Horváth Jánosné      
Címe: 9723.Gyöngyösfalu.Petőfi utca 55      
Telefon:30 4555134       
e-mail: gyongyosfalu@ gmail.com     
 
3. A díjra javasolt személy közművelődéssel kapcsolatos tevékenységének bemutatása,         
különös tekintettel az egyesületben, illetve egyéb civil területen végzett munkájára          
(maximum 3000 karakter). 
 
Horváth György nyugalmazott igazgató, köztiszteletben álló közművelődési       
szakember és közéleti személyiség, aki Rumban született pedagógus családban         
1943-ban.Már ifjú éveiben aktívan részt vett művészeti csoportok, klubok, sportkörök          
életében.Ez az előélet inspirálta arra, hogy 1962-ben az országban elsőként induló           
népművelő - könyvtáros képzés hallgatója legyen a szombathelyi Felsőfokú         
Tanítóképző Intézetben. E legendás 0-ik évfolyam szellemisége kísérte egész további          
életpályáját, mely igazán akkor teljesedett ki, amikor 1977-ben a körmendi          
Művelődési Központ igazgatója lett, majd 1986-tól a szombathelyi Megyei         
Művelődési és Ifjúsági Központ vezetésére hívták meg. 
Az országosan is elismert intézményben vezetése alatt számos újszerű kezdeményezés          
valósult meg, mint a velemi Gesztenyeünnep, vagy a városi TV és közösségi rádió             
megalapítása, vagy a város első hivatásos színházának, a Mesebolt Bábszínháznak a           
megteremtése. 
Közreműködésével alakult meg a Vas megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi          
Alapítvány, melynek ma is kuratóriumi elnöke.Ugyancsak ő bábáskodott a Vas megyei           
Civil Szolgáltató Központ létrehozásánál. 
Kezdeményezésére jött létre 1992-ben a közművelődés szakembereit, oktatóit soraiba         
hívó, egykori tanáruk, dr.Kiss Gyula nevét viselő egyesület, melynek alapítása óta           
elnöke. 
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Az Egyesület keretében mindaz az elképzelése, terve, vágya megfogalmazásra és          
részben megvalósításra került, amelyeket intézményi keretek között nem, vagy csak          
nagy nehézségek árán lehetett volna kivitelezni. 
Fontosak számára a nagy elődök, szakmai hagyatékuk megőrzése, emlékük ápolása.Az          
egyesület gondozásában került emléktábla Szalay László igazgató, Békefi Antal         
népzenekutató tanár, dr. Kiss Gyula tanár, dr.Kuntár Lajos újságíró és dr Gonda            
György megyei elnök tiszteletére. A népművelők “szent” helyén, Velemben kopjafát          
állított az egyesület az elhunyt közművelődési szakembereknek, az emlékhelyet         
rendszeresen látogatják és gondozzák. 
De nagyon fontos a jelen kultúrális értékeinek feltárása, védelme és a köznyilvánosság            
elé tárása is.Javaslatára Közösségi Kultúráért elismerést alapított az egyesület, melyet          
évente 10 személy és 2 közösség kaphat meg az egyesület tagjainak javaslatára. Az             
elismerést a Magyar Kultúra Napján ünnepélyes keretek között, a fenntartók,          
működtetők, támogatók jelenlétében kapják meg az ünnepeltek. 
Javaslatára rendszeresek a látogatások azokba az intézményekbe, ahol újszerű         
kezdeményezésekkel találkozhatnak a szakemberek. 
Pályázatok segítségével -melyeket szintén ,mint elnök, kezdeményez és bonyolít-a         
határon túli magyarok lakta településekre is eljut az egyesület. 
Tagja a Vas megyei Honismereti Egyesület elnökségének, a Magyar Népművelők          
Egyesülete elnökségének, itt a nyugdíjas tagozat vezetője. 
Munkásságát a jó ügyekért való együttműködés szándéka, a katalizátori, bátorító,          
támogató, fejlesztő szerep jellemzi. 
A szakma nagy “öregje”, akinek véleményére, tanácsaira az aktív kollégák a mai napig             
számítanak .Az egyesület pedig nélküle nem létezne. 
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