
EMLÉKEZTETŐ 

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete 2019. október 3-i elnökségi üléséről. 

 

Helyszín: KMO Művelődési Ház, Budapest, Teleki út 50. 

Jelen vannak: 

− Bordás István elnök 

− Gábor Ilona, Bak Lajos, Gábor Klára, Kovács Balázs, Orbán Hédi elnökségi tagok. 

− Gazdik István a felügyelő bizottság tagja 

− Kovács Lászlóné pénzügyi vezető. 

 

1. A Nyugalmazott Népművelők Találkozójának értékelése 

Orbán Hédi röviden beszámolt a programról. Elmondta, hogy 70 felett volt a részveők száma. 

Véleménye szerint jó hangulatú találkozó volt, ahol a nyugalmazott kollégák nagyon jól érezték 

magunkat. 

Az elnökség köszönetet mond Orbán Hédinek és a Szent-Györgyi Agóra dolgozóinak a kiváló szervező 

munkáért. 

 

2. A Kultúrházak éjjel-nappal akcióhoz kapcsolód Facebook Akció előkészítése és indítása 

Gábor Klára ismeretei a tervet, mely szerint elindulna egy akció a Facebook-on a kultúrházak oldalon. 

A program célja, hogy újra bevigye a köztudatba az akciót. A lényeg, hogy egy-egy jól sikerült 

közművelődési esemény meg kell osztani az oldalon és az eseményeket megosztók között ingyenes 

vándorgyűlés részvételi lehetőséget sorsolnak ki. 

Az elnökség támogatta a tervet. Az akció hamarosan elindul. 

 

3. Az őszi műhelymunka előkészítése 

Az elnökség nyári műhelymunkáján lehatározott célok megvalósítása érdekében rövidtávú 

munkaprogram kidolgozásáról döntött. A munka hatékonyabb elvégzése érdekében külső szakemberek 

bevonást tervezik. A tervező munka indítását egy műhelymunka keretében valósítják meg. Erre 2019. 

november 18-án kerül sor a KMO Művelődési Házban. A korábban elhatározottaknak megfelelően az 

egyes munkacsoportokat a részfeladatokat vállaló elnökségi tagok állítják össze. A külső szakértők 

bevonása megtörtént. A műhelymunka szervezését az elnök elkezdi. 

 

4. Javallat a Művészetek Házával közösen szervezendő konferenciára vonatkozóan. 

Kovács Balász javasolja, hogy a gödöllői Művészetek Házával november 14-15-re tervezett 

konferenciát halasszák el. A szervezésben olyan nehézségek merültek fel, amelyek nem teszik lehetővé 

a színvonalas megvalósítást. Javasolja továbbá, hogy az eredeti téma szem előtt tartásával a konferencia 

szervezést tolják el fiatalok irányába. 

Az elnökség a javaslatot elfogadja és a konferencia új időpontját 2020 február 27-28-ra tűzi ki. 

Ehhez kapcsolóan szerződésmódosítási kérelmet szükséges benyújtani az NKA felé. 

 

5. A Magyarországon működő kulturális intézetek bemutatkozása. 

Orbán Hédi javastára november 14-én az MNE megszervezi azt az alkalmat, ahol bemutatkozhatnak a 

hazánkban működő kulturális intézetek. 

 

5. Egyebek. 

Gábor Klára javaslat alapján a tagsági jogviszony rendezéséhez a szükséges lenne az alapszabály 

módosítása. Szükséges lenne a választmány helyzetének rendezése is.  

Az elnökség megbízza az elnököt, hogy a 2020. évi közgyűlésre készítse elő az MNE lapszabályának 

módosítását. 

A következő elnökségi ülés ideje: november 14. 


