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Készült: a KMO Művelődési Házban, Budapesten 

Jelen vannak: 

Bordás István elnök, Gábor Ilona elnökségi tag, Gábor Klára elnökségi tag, Bak Lajos 

elnökségi tag, Orbán Hedvig választmányi elnök, Asztalos Árpádné a felügyelő bizottság 
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1. A Népművelők XXXV. Vándorgyűlésének értékelése 

Az MNE elnöksége köszönetet mond a hajdúszoboszlói Kovács Máté Művelődési Központ 

igazgatójának és dolgozóinak a vándorgyűlés megrendezéséhez nyújtott segítséget. 

Bordás István ismerteti a rendezvény értékelésére készített kérdőív eredményeit. A részvevő kollégák 

alapverően elégedettek voltak a vándorgyűléssel. Néhány kifogás érkezett a kirándulás időpontjának 

átszervezése miatt. Illetve azért mert a felajánlott szállás és étkezés lehetőségeit túl drágának találták. 

Az elnökségén megállapítja, hogy mind a szervezés körülményei, mind pedig a szakmai program 

megfelelt az elvárásoknak. 

A begyűjtött tapasztalatok alapján a jövőre való tekintettel a következő szempontokat javasolja 

figyelembe venni: 

 Jónak tartja a szakmai kirándulás áthelyezését az első napra. 

 Szükséges olcsó szállás és étkezés alternatívákat felkutatni. 

 A szakmai programok között biztosítani kell, hogy a kollégák is elmondhassák véleményüket 

az adott témában. 

 A szakmabörze tekintetében törekedni kell a tematizálásra.  

2. Az MNE őszi programjai 

a) Nyugalmazott (klasszikus) Népművelők Találkozója  

Szeptember 25-26., Sárospatakon.  

Csatlósné Komáromi Katalin szervező tájékoztatja az elnökséget a tervezett programról.  

Első nap ebéd után előadások, szünetben könyv és szakmai ereklye kiállítás. Este borkóstolás 

Hercegkúton és vacsora. Másnap délelőtt a Sárospataki nevezetességek meglátogatása. Szakmai 

beszélgetés. 

Ennek szervezése folyamatban van.  

A program meghirdetését augusztus elején kezdik el. 

A program költsége kb. 15.000 Ft/fő lesz. Ebből a résztvevőknek 8.000 Ft-ot kell fizetni. A többi 

költséget az MNE magára vállalja. 

b) Őszi műhely munkák 

Az MNE tovább folytatja műhelymunka sorozatát. Ezúttal közművelődés finanszírozásának kérdései 

lesznek terítéken. Időpontok: október 9., Zalaegerszeg, október 16. Nyíregyháza. 

c) Polgármesterek és Népművelők Találkozója 



A korábbi rendezvényt az MNE igyekszik a szakma és az önkormányzatok közötti fórum lehetősége 

felé terelni. A programhoz meg kell nyerni az önkormányzati szövetségeket is. 

A fő téma a finanszírozás és a közművelődési feladatellátás jogi környezetének változásai lesznek. 

Hely és időpont: 2018. november 20. KMO Művelődési Ház, Budapest 

3. Ötletek és javaslatok a Kultúrházak éjjel-nappal 2019-es rendezvényeihez 

A rendezvény finanszírozása továbbra is bizonytalan. 

A program honlapját teljesen újra kell programozni. Ezt a munkát hamarosan el kell kezdeni, hogy 

kellő időben indulhasson a program. 

Át kell gondolni a programhoz kapcsolód pályázati lehetőségeket. A kiemelt rendezvény pályázatot a 

fotó- és a plakátpályázatot mindenképpen meg kell tartani. Új pályázati ötletek: intézményi marketing 

film, saját készítésű videó, akár mobil telefonnal is. Esetleg: miért fontos nekem a művház. 

4. Az egyesület gazdálkodása 2018 első félévében 

A tavaszi rendezvények bonyolítását gond nélkül sikerült finanszírozni. Köszönhető ez az NKA 

Közművelődési Kollégiuma és a NEA támogatásoknak. 

Működési tartaléka van az Egyesületnek. 

A NEA két támogatási összeget ítélt meg a MNE-nak. (1,5 millió forint működési, 320.000 Ft 

program támogatás). Ez az összeget még nem utalták át. 

Az NKA még nem döntött a tavasszal benyújtott pályázatokról. 

5. Egyebek 

a) Az elnök tájékoztat az elnökséget, hogy elkészült az Egyesület a személyes adatok védelméről szóló 

szabályozása. Ehhez kapcsolódóan a tagsági adategyeztetést és az adat kezelési hozzájárulások 

begyűjtését elindították. 

b) Az év folyamán több megyei egyesület vezetésében is változás történt. Tehát a választmány 

összetétele is megváltozott. Éppen ezért az elnökség úgy határoz, hogy a szeptemberi elnökségi 

üléshez kapcsolódóan választmányi ülést is tartanak. 

c) A Metropoliten Egyetem Marketing Tanszéke műhelymunka ajánlatott tette az MNE-nek 

intézmények online közösség szervezési ismeretei trágyában. Az MNE az ősz folyamán a KKOSZ-el 

közösen meg kíván szervezni egy intézményeknek kiajánlott worshop-ot az online közösségi 

marketing tárgyában. 


