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EMLÉKEZTETŐ A MAGYAR NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

2019. január 15. 

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, Lágné Nagy Mária felügyelő bizottsági 

tag 

 

1. Napirend - A tisztújítás előkészítése.  

Az elnökség megerősítette, hogy az MNE soron következő tisztújító közgyűlését 2018. 

március 2-én, kedden 11 órától tartja a KMO Művelődési Házban. Határozatképtelenség 

esetén az újólag összehívott közgyűlés időpontja március 5. 

A jelölések, a szavazás lebonyolítása érdekében az MNE a következő személyeket kéri fel 

jelölő bizottsági tagoknak:  

 Horzsa Gábor – Pécs 

 Juhász Zsófia – Székesfehérvár 

 Stumpf Gábor – Sárospatak 

 Nyitrai Mária – Budapest 

 

2. Napirend - az MNE tavaszi rendezvényei. 

a) Kárpát-medencei Kulturális Szervezetek Találkozója, Kecskemét 

Az elnökség döntése értelmében a konferenciát március 26-27-én szervezik Kecskeméten. 

Bak Lajos elnökségi tag, a kecskeméti Hírös Agóra igazgatója elmondja, hogy a korábbiakhoz 

képest kisebb összeget tud a konferencia megvalósításához rendelkezésre bocsájtani.  

Bordás István elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy az NKA Közművelődési szakmai 

kollégiuma 1.600.000 Ft-ot ítélt meg az MNE tavaszi konferenciáinak támogatására. E 

tekintetben az elnökség úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló forrásból 500.000 Ft-ot erre a 

konferenciára fordít.  

Az elnökség a szakmai programot illetően a következő döntéseket hozta: 

Konferenciára hívjuk meg a Kultúrházak éjjel-nappal akcióban résztvevő határon túli 

szervezeteket. Azok mutassák be, a magyar-magyar együttműködésben megvalósított 

innovációikat.  

A magyarországi fejlesztések tekintetében a következő témákban kérjenek fel előadókat: az 

NKA 25. évfordulójára megvalósuló határon túli rendezvények, a transznacionális 

együttműködésben megvalósuló programok. 
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b) Népművelők XXXVI.Vándorgyűlése 

Az elnökség döntése értelmében a vándorgyűlés 2019. május 14-15-16-án rendezik 

Zalaegerszegen a Keresztúry Dezső VMK-ban.  

A VMK jelenlévő munkatársaival közösen az elnökség áttekintette a rendezvény 

szervezésének és bonyolításának részleteit.  

Határozat született arról, hogy a rendezvény lebonyolítása a 2018-ban kialakított új rend 

szerint történik, ennek megfelelően: 14-én szakmai kirándulásokkal indul a program, 15-én a 

szakmai konferencia valósul meg, 16-án pedig a szakma börzét és az évi rendes közgyűlést 

tartják.  

3. Napirend - A Kultúrházak éjjel-nappal 2019. program előkészületei 

Gábor Klára elnökségi tag tájékoztatja az elnökséget a szervezés jelenlegi állásáról elmondja, 

hogy elkészült az új honlap az új arculattal, beindult a regisztráció. Miután biztos forrásként 

csak az NKA 7 milliós egyedi támogatását tudják számításba venni, ezért szűkítették a 

pályázatok körét. A kiemelt rendezvényekre sem tudtak pályázatot kiírni, így azokat felkérés 

alapján fogják megvalósítani. A nyitó sajtótájékoztató február 7-én 11 órától a Klauzál Gábor 

művelődési házban lesz. A program nyitórendezvényét február 15-én, Gödöllőn a Művészetek 

Házában tartják. A vidéki kiemelt helyszín a kecskeméti Hírös Agóra lesz 16-án, kistelepülési 

program 17-én Erdőkertesen a Faluházban valósul meg.  

4. Napirend – Egyéb ügyek 

Bordás István elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma rendeletében újra biztosítja a Bessenyei György-díj kiadhatóságát. Ennek 

elérése az MNE és a KKOSZ közös kezdeményezésének is köszönhető. Javasolja az 

elnökségnek, hogy hamarosan szülessen határozat az MNE által felterjesztendő kollégák 

személyéről. 

Tájékoztatja továbbá az elnökséget arról az újabb lépésről, amely az ágazat bérrendezésével 

kapcsolatban tett az egyesület. A kulturális szakma nyolc országos szakmai szervezete 

együttműködésben fogalmazott meg egy előterjesztést az Emberi Erőforrások miniszterének. 

Ebben a szervezetek kérik a 2019. évi bérkiegészítés további kiegészítését, illetve tárgyalások 

megkezdését a hosszú távú béremelés lehetőségeiről. 


