
 

 
 

MEGHÍVÓ 
Tisztelettel és szeretettel hívunk minden kedves kollégát a 

 

NYUGALMAZOTT (KLASSZIKUS) NÉPMŰVELŐK 

X. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA, 
melyet ezúttal Zemplénben rendezünk. 

A konferencia helye és ideje: 

Sárospatak, 2018. szeptember 25-26. (kedd-szerda) 

 

Program: 
2018. SZEPTEMBER 25. KEDD 

11.00 – 13.00 A vendégek fogadása, regisztráció az  

Újbástya Rendezvénycentrumban (Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.) 

13.00 – 14.00 Ebéd a konferencia helyszínén 

 

14.00  MEGNYITÓ és SZAKMAI PROGRAM  

Köszöntőt mond: 

- Aros János Sárospatak város polgármestere 

- Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója 

- Bordás István, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke 

 

  Közművelődési aktualitások: 

 A közművelődést érintő jogszabályi változások az elmúlt egy évben 

Előadó:  

 

15.00 - 15.15 Kávészünet 

15.15 - 16.30 A szakmai program folytatása 

 Az MNE álláspontja a közművelődést árintő jogszabályi változásokról 
Előadó: Bordás István, az MNE elnöke 

 A magyar-magyar kapcsolatok jelentősége a kárpát-medencei magyar kultúra 

fejlesztésében - az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-

magyarországi Képviseleti pontja 

Előadó: Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója 

- Beszélgetés az elhangzottakról 

16.30 -17.00  Hotel szünet 

17.30 – 20.30 Indulás Hercegkútra külön busszal A Művelődés Háza és Könyvtára parkolójából 

  Hercegkút - egy sváb közösség mindennapjai - séta és előadás a településről 

  Előadó, kísérő: Rák József polgármester 

  Vacsora és borkóstolás a Götz Pincészetben, a Gombos-hegyi Világörökségi  

  pincesoron. 

 

http://www.mane.hu/


 

2018. SZEPTEMBER 26. SZERDA 

 

8.00 – 9.00 Reggeli a szállodában 

9.00 – 10.00 SZAKMAI PROGRAM (Újbástya Rendezvénycentrum) 

Kerekasztal beszélgetés a Magyar Népművelők Egyesülete rövid és hosszú távú 

terveiről. 

  Vezeti: Bordás István, az MNE elnöke 

 

10.00 - 12.00  Sárospatak nevezetességeinek megtekintése 

  Vezeti: Stumpf Gábor 

 

13.00-tól Ebéd a konferencia helyszínén, majd hazautazás 

   

 

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

konferencia teljes részvételi díja: 8.000,- Ft/fő (a szállást nem kérők részére 4.000 Ft). A részvételi 

díj tartalmazza a konferencia, a szállás és étkezés (2 ebéd, vacsora és borkóstolás, reggelik). Részleges 

részvétel esetén a díj módosítására nincs módunk. 

FONTOS! A jelentkezők számát a férőhely miatt 85 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. 

 

Az utóbbi években több kollégánk is könyvet vagy más formátumú kiadványt jelentetett meg. Az idei 

konferencián lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy ezeket bemutathassák egy kis kiállítás 

keretében. Kérjük tehát, hogy akinek van ilyen kiadványa, hozza magával. 

 

Jelentkezni legkésőbb 2018. szeptember 12-ig a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és 

visszaküldésével lehet, melyet az alábbi címeken várunk: 

 e-mailben: az Egyesület e-mail címére: mane@mane.hu  

 levélben: a pontos címzés a következő legyen: A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 

Sárospatak, Eötvös út 6. (Ez esetben a beérkezés idejét tudjuk figyelembe venni.) 
 

További információ kérhető a szervezőktől:  

 

A konferenciáról és a 

helyi tudnivalókról: 
Stumpf Gábor stumpf.gabor@gmail.com  06-20-5673401 

Szakmai vonatkozású 

kérdésekben: 
Gábor Klára, 

az MNE elnökségi tagja 

gaborberesklara@gmail.com  06-20-3874111 

 

Szeretettel várunk minden kedves kollégát Sárospatakra! 
 

Az MNE vezetősége és a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára munkatársai  
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