
EMLÉKEZTETŐ 

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége 2021. április 20-i elnökségi üléséről. 

 

Helyszín: online  

Jelen vannak: 

● Bordás István elnök 

● Gábor Klára, Orbán Hédi, Juhász Zsófia, Gábor Ilona elnökségi tagok 

● Lángné Nagy Mária, Fróna Katalin, a felügyelő bizottság tagjai 

● Kovács Lászlóné pénzügyi vezető 

 

1. Beszámoló a szolgáltatásfejlesztések állapotáról (kozmuvallas.hu, kulturhazak.hu) 

A korábban elhatározott fejlesztések jól haladnak. A közművelődési állásportál tesztje már 

elkezdődött, hamarosan átadható lesz. A portál beindulását egy reklámkampány kíséri, hogy 

minél többen használják fel a szolgáltatás adta lehetőségeket. A portál adminisztrációs 

teendőinek ellátására az elnökség Lángné Nagy Máriát kéri fel.  

A kulturhazak.hu oldal továbbfejlesztése folyik. Az intézményi regisztráció hamarosan 

indulhat. A korábbi, csak a programokra szóló regisztrációt átdolgozzák. Egy olyan, varázslóval 

kitölthető regisztrációt hoznak létre, amely alapján létrejön az az intézményi adatbázis, amit a 

Kultúrházak éjjel-nappal akciótól függetlenül is lehet majd használni. Elkészül a programok 

térképes megjelenítésének lehetősége is. 

A közművelődési arcképcsarnok technikailag elkészült, még az arculati elemeket kell 

pontosítani és adaptálni a honlapra. Ennek indításáról, a kommunikációs torlódás elkerülése 

okán később dönt az elnökség.  

2. A Városi Civil Alaphoz benyújtandó pályázat témája 

A Városi Civil Alap kiírását áttanulmányozva az elnökség úgy határozott, hogy a kiírás 

rendezvényalapjára pályázik a Magyar Népművelők Egyesülete. 

 

3. Az őszi rendezvények előkészítése 

a) Vándorgyűlés 

Az elnökség a rendelkezésre álló adatok alapján november hónapra tűzi ki a vándorgyűlés 

megszervezését. A pontos időpont meghatározását későbbre halasztották. A korábbi, meg nem 

valósult program helyszíne, Cegléd, továbbra is számításban jön. A ceglédi Kossuth Lajos 

Művelődési Központ igazgatójával való egyeztetés alapján ez a helyszín továbbra is 

lehetségesnek látszik. Mindez azonban egyelőre csak elvi lehetőség. A helyszín és az időpont 

pontos meghatározása függőben maradt. Erről az elnökség a járványhelyzet alakulásától és a 

befogadó intézmény körülményeitől függően határoz. Döntés május hónapban várható. 

b) Kultúrházak éjjel-nappal 

Az elnökség úgy döntött, hogy a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatot és 

kommunikációs akciót 2021-ben szeptember 24–26-a között szervezi meg. 



A Nyugalmazott Népművelők Találkozójának megtartásáról az elnökség később dönt. Szintúgy 

az esetleges kontakt szervezésben magvalósuló műhelymunkákról is. 

4. Egyebek 

Az elnökség megerősíti, hogy az Értékes Magyar Közművelődés akciót folytatni kell. Az akció 

végső célja az, hogy a közművelődést hungarikummá nyilvánítsák. Ebben a munkában az 

egyesület szívesen együttműködik más partnerekkel, kiemelten a Kulturális Központok 

Országos Szövetségével. 

Az elnökség felkéri az elnökségi tagokat, hogy tegyenek javaslatot az augusztus 20-án átadandó 

szakmai kitüntetések előterjesztéseire. 


