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EMLÉKEZTETŐ A MAGYAR NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

2018. október 31. 

Készült: a KMO Művelődési Házban, Budapesten 

Jelen vannak: 

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

Komáromi Katalin elnökségi tag, Gábor Klára elnökségi tag, Orbán Hedvig választmányi 

elnök, Asztalos Árpádné a felügyelő bizottság elnöke 

1. Beszámoló a zalaegerszegi és a nyíregyházi műhelymunkákról 

Az elnökség az október 9-én, Zalaegerszegen és október 16-án, Nyíregyházán megvalósított 

műhelymunkákat sikeresnek értékeli. Zalaegerszegen 23-an, Nyíregyházán közel ötvenen vettek részt 

a szakmai összejövetelen. A CXL. tv. módosítása és a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet végrehajtása 

volt a legfontosabb téma. A ide érkező népművelő és önkormányzati kollégák sok releváns kérdést 

vetettek fel, ami sok olyan apró részletre is rávilágított. Olyanokra amelyek árnyalja a törtvényi 

változások végrehajtását. 

Az MNE elnöksége köszönetet mond a zalaegerszegi Keresztúri Dezső Művelődési Központ és a 

nyíregyházi Váci Mihály Művelődési Központ vezetőinek és munkatársainak a programok 

megvalósításához nyújtott segítségért. 

Bordás István elnök, napirenden kívül tájékoztatta az elnökséget arról, hogy kihasználva az alkalmat, 

egyeztetéseket folytatott a 2019. évi zalaegerszegi vándorgyűlés részleteiről. A rendezvényt 2019. 

május 14-16 közötti időszakra tűzték ki a vendéglátókkal közösen. 

2. A nyugalmazott (klasszikus) népművelők találkozójának értékelése 

A Nyugalmazott Népművelők X. Találkozóját szeptember 25-26-án rendezte meg az egyesület 

Sárospatakon, A Művelődés Háza és Könyvtára segítségével. A találkozón több mint 70 nyugdíjas 

kolléga vett részt. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak. Mind a szakmai program, mind pedig a 

közösségi események nagy érdeklődés mellett zajlottak.  

Az elnökség köszönetet mond Csatlósné Komáromi Katalinnak és A Művelődés Háza csapatának a 

rendezéshez nyújtott segítségért. 

3. A Polgármesterek és népművelők találkozója előkészítése 

A korábban november 20-ra kitűzött program több szervezési és egyeztetési nehézségbe is ütközik. A 

színvonalas lebonyolítást nem látja biztosítottnak az elnökség. A találkozó megszervezését, ennek 

okán elhalasztja. 

4. Az NKA őszi pályázatai 

Az elnökség döntése alapján NKA legfrissebb pályázati kiírására az MNE a 2019 évi Népművelők 

XXXVI. Vándorgyűlésével és a Kárpát-medencei Kulturális Szervezetek IX. Konferenciájával 

pályázik. A Vándorgyűlés kijelölt időpontja 2019. május 14-16. A konferencia kijelölt időpontja 

március 26-27. 

Beadási határidő november 12. 
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5. Működési támogatási kérelem az EMMI Kulturális Államtitkárságához 

Az EMMI Közösségi Művelődési főosztályának vetetőjének legutóbbi tájékoztatójára hivatkozva az 

elnökség úgy határozott, hogy a 2019.évi szakmai és működési költségek részbeni fedezésére, 3 millió 

forint összegű támogatási kérelmet nyújt majd be a Kulturális Államtitkárság felé. 

6. A 2019-es Kultúrházak éjjel-nappal előkészítése 

A 2019. évi rendezvény megvalósításához az NKA kiírta azt a meghívásos pályázatot, amely a reklám 

marketing tevékenységet támogatja. A pályázatot benyújtották. Az eddigi információk szerint az a 

támogatási kérelem is pozitív elbírálást kapott, amelyet az EMMI Kulturális Államtitkárságához 

nyújtottak be. Ennek megfelelően a rendezvény anyagi forrásai biztosítottnak látszanak.  

A szakmai program támogatására folyik az új honlap programozása, elkészült az új arculat. A korábbi 

pályázati rendszerből el kívánják hagyni az innovációs pályázatot és a programok lebonyolításának 

dokumentációs pályázatát. Ugyanakkor megfontolja az elnökség egy video pályázat kiírását. 

A Csóri Sándor Programban korábban elnyert táncházi támogatás felhasználásával a KHÉN határon 

túli programjainak megvalósítását támogatják. 

7. Az Egyesület anyagi helyzete 

Az elnökség, Kovács Lászlóné, pénzügyi vezető beszámolója alapján, megállapítja, hogy a programok 

megvalósításához kapott támogatások rendelkezésre állnak. A felhasználás időarányos. Az egyesület 

gazdálkodása kiegyensúlyozottnak mondható. 

8. A 2019-es tisztújítás előkészítése, A MNE helyzetének értékelése  

Az elnökség az elnök javaslata alapján a nyolcas és a kilences napirendi pontokat összevonja. 

Az elnökség - arra a hírre reagálva, hogy új országos lefedettséget célul kitűző új szakmai szervezet 

alakulását kezdeményezték – határozottan a következő állásfoglalást teszi: egy ilyen célú új szakmai 

civil szervezet alakítása nem támogatja a közművelődési hivatást magukénak valók összetartását. Egy 

ilyen szervezet létrehozása szükségképpen erősítheti a megosztottságot. Az MNE mindig is az 

együttműködés híve volt és azt minden fórumon kifejezésre jutatta. E magatartást a szervezeti 

kultúrája részének tekinti és továbbra is fontosnak tartja. 

Az MNE elnöksége a soron következő tisztújító közgyűlését 2019. március 5-ére tűzi ki. A tisztújítás 

előkészítése céljából és az egyesület szakmai közéleti helyzetének megvitatása okán november 20-ára 

kibővített választmányi ülést hív össze. Felkéri az választmány elnökét, Orbán Hédit, hogy intézkedjen 

a választmány és az egyesületi tagok összehívásáról. Az összejövetel helye a KMO Művelődési Ház. 

 


