
JEGYZŐKÖNYV  

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége 2022. február 22-i elnökségi üléséről 

 

Helyszín: online és a KMO Művelődési Központ  

Jelen vannak: 

● Bordás István elnök 

● Gábor Klára, Orbán Hédi (online), Gábor Ilona, Bak Lajos elnökségi tagok 

● Lángné Nagy Mária, Fróna Katalin (online), a felügyelő bizottság tagjai 

Meghívottként: Vajda Tibor, a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója 

1. A népművelők 38. vándorgyűlésének előkészítése 

Az elnökség egyhangú határozata szerint a népművelők 38. vándorgyűlését 2022. május 

17-18-19-én, Tolnán tartják.  

Az elnökség elfogadta a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár igazgatójának, Vajda Tibornak 

ajánlatát a program vázlatára vonatkozóan. 

A szakmai programot illetően az a döntés született, hogy készüljön olyan előadássorozat, amely 

régiónként áttekinti a közművelődés mai helyzetét, legfontosabb innovációit. Továbbá kerüljön 

sor 2-3 olyan előadásra, amely a szakmai körülményeinek átalakulását makroszinten vizsgálja. 

Lehetséges megközelítések: a kultúra, kultusz történeti távlatai; szociológiai háttér; 

közgazdaság, kultúra, szabadidő. 

2. Az MNE 2021. évi tevékenységének értékelése 

Az elnökség áttekintette a szervezet 2021. évi tevékenységét. Megállapítja, hogy a 

járványhelyzetet figyelembe véve, de abszolút értelemben is eredményes, a közművelődési 

szakma számára hasznos évet zárt az egyesület. A körülmények miatt csak két országos kontakt 

rendezvényt tudtak megvalósítani. A Nyugalmazott Népművelők Találkozója és a 37. 

vándorgyűlés nagy érdeklődéssel zajló és színvonalas rendezvények voltak.  

A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat is sikeresen zajlott. Ezzel kapcsolatosan az 

elnökség úgy látja, hogy mindenképp megújulás szükséges. A változtatás iránya elsősorban a 

szakmai közösségek erősödése felé mutasson.  

A 2021-ben beindult netes szolgáltatások ügyében (arcképcsarnok, közművállás, intézményi 

adatbázis) fontos lenne azok jobb promóciója. E tekintetben az elnökség felhatalmazza az 

elnököt, hogy tegyen lépéseket egy, a portálokat népszerűsítő kampány megszervezése 

érdekében. 

3. Új pénzügyi vezető megbízása 

2022. január 1-től Kovács Lászlóné nem tudja vállalni a pénzügyi vezetői feladatok ellátást. 

Azt a komplex feladatot, amit ő végzett (pénzügyi folyamatok vezetése és könyvelése) sajnos 

nem tudja az elnökség egy személyre bízni. Éppen ezért megbíz egy könyvelőirodát a 

könyveléssel, továbbá a pénzügyi folyamatok vezetésére felkéri Kovács Ildikót. Mindkét 

esetben a díjazást illetően az elnök felhatalmazást kapott a tárgyalásra és megegyezésre. 

4. Javaslatok kitüntetésre való felterjesztéshez 



Az elnökség döntése alapján a 2022. évi Bessenyei György-díjra Asztalos Árpádnét jelöli az 

egyesület. 

A Wlassics-díja Kovács Lászlónét javasolja az elnökség. 

 

 


