
 
 

NYUGALMAZOTT (KLASSZIKUS) NÉPMŰVELŐK XII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 

2021. október 12-13. - Kecskemét, Hírös Agóra 

 

PROGRAMTERV 

 

október 12. kedd 

 

11.00–13.00 Résztvevők fogadása, regisztráció (Hírös Agóra; Kecskemét, Deák tér 1.) 

13.00–14.00 Ebéd  

 

14.00 MEGNYITÓ és SZAKMAI PROGRAM 

Köszöntőt mond: Bak Lajos a Hírös Agóra igazgatója és Bordás István, a Magyar Népművelők 

Egyesületének elnöke 

 

ÁTVÁLTOZÁS VAGY MEGSZŰNÉS? 

Vitaindítók: Szále László újságíró és Földiák András a Magyar Művelődési Intézet egykori 

igazgatója 

17:00-19:00 Hotelszünet 

19:00-20:30 Vacsora a Bohém Ragtime Jazz Band koncertjével egybekötve 

20:30  Borkóstoló 

 

Október 13. szerda 

8.00–9.00 Reggeli a szállodában 

9.00–9:30 SZAKMAI PROGRAM (Hírös Agóra) 

ÚJ, KEDVELT KISCSOPORTOS FORMA A MŰVELŐDÉSI OTTHONOKBAN 

Napindító szenior örömtánc  

9.30–10.30 RAPID RANDI KECSKEMÉTTEL 

“Séramórázós” (andalgós) városnéző séta (a séta ára 1000 Ft/ fő ami a résztvevők a helyszínen 

kell fizetni) 

11:00-12:00 

A Magyar Népművelők Egyesületének aktuális ügyei, szervezetfejlesztési elképzelések, előadó: 

Bordás István az MNE elnöke. 

Kötetlen beszélgetés az elhangzottakról. 

12.00-tól Ebéd, szabad program, hazautazás 

 
>>> további információk a következő oldalon: 

 



 
 

A Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Népművelők Egyesülete 

támogatásának köszönhetően a konferencia teljes részvételi díja: 12.000,- Ft/fő (a szállást nem kérők 

részére 7.500 Ft). A részvételi díj tartalmazza a konferencia, a szállás és étkezés (2 ebéd, vacsora, 

reggelik). Részleges részvétel esetén a díj módosítására nincs módunk. 

 

FONTOS! A jelentkezők számát az anyagi források szűkössége miatt 75 főben maximalizáltuk. A 

jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni. 75 fő felett már csak szállás 

nélküli jelentkezést tudunk elfogadni. 

A konferencia részvételi díjának kiegyenlítésére két lehetőség van: átutalással az MNE számlájára 

(OTP 11701004-20089601, kérjük a közlemény rovatban írják be a KLASSZIKUS szót és a nevüket), 

vagy a helyszínen készpénzben befizetni. A jelentkezési lapon ezt is kérjük feltüntetni.  

Az egy ágyas elhelyezést kérők a szállás díj különbözetet külön meg kell fizessék! 

 

Jelentkezni legkésőbb 2021. október 1-éig a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével 

vagy az elektronikus űrlap kitöltésével lehet. A leveleket erre az e-mail címre várjuk: 

− rendezvenyek@mane.hu  

Az űrlap a neten itt található: 

− https://forms.gle/SMrBrH2pqUCZQjbV6   
 

További információ 

kérhető a szervezőktől: 

Lángné Nagy Mária  

 

langmarika@gmail.com  06-20-2935161 

 

Szeretettel várunk minden kedves kollégát Kecskemétre! 
 

Az MNE vezetősége és Hírös Agóra munkatársai.  
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