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Készült a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége 2023. március 6-i elnökségi üléséről 

 

Helyszín: online és a KMO Művelődési Központ  

Jelen vannak: 

● Bordás István elnök 

● Gábor Klára, Orbán Hédi (online), Gábor Ilona, Lázár Gergő, Polyák Edit, elnökségi 

tagok 

● Lángné Nagy Mária (online), Fróna Katalin (online), Gazdik István a felügyelő 

bizottság tagjai 

1. Az új elnökség munkaszervezése 2023 első félévében 

Az elnökségén lehetőleg minden hónapban online ülést tart. Az ülés ideje minden hónap 

második szerdája, délelőtt. A jenléti elnökségi üléseket 3-4 havonta tartják szüksége szerint. A 

következő online ülés, a vándorgyűlés szervezése miatt április 5. Az azt követő ülés jelenléti 

lesz a Klauzál házban május 3-án délelőtt. Az elnökségi ülésekre külön meghívó megy. 

2. A Népművelők XXXIX. vándorgyűlése 

A Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ vállalta Népművelők 39. 

vándorgyűlésének megrendezését. 

Az elnökség a vándorgyűlés programjának összeállításához kapcsolódóan az alábbi döntéseket 

hozta: 

A program váza marad a szokásos rendben (1. nap szakmai tapasztalatcserék, 2. nap fő szakmai 

előadások, 3. nap jó gyakorlat és közgyűlés). 

A szakmai program váza három témára épül: a közművelődési szakma középtávú jövője, 

kulturális célú gazdaságfejlesztés, határon túli magyar kultúra helyzete. 

Program váz: 

1 nap délután 3 szakmai kirándulás, amelynek célja Budapest új kulturális attrakcióinak 

bemutatása és Budafok – Tétény sajátos kulturális feladatellátási modelljének megismerése. A 

programot a Klauzál Ház szervezi. 

2. Délelőtt: a közművelődés jövője. Meghívandó az kulturális államtitkár és az NMI 

vezetősége. Kitüntetések átadása. Délután: egy-egy nagy előadás a kulturális 

gazdaságfejlesztés és határon túli magyarok témában. Ezek után két szekciós kerekasztal 

beszélgetés. Este gálavacsora. A napot Bordás István, Fróna Kata és Gábor Ilona szervezi. 

3. Nap délelőtt: Első pontként hol mi? jó gyakorlatok a határon túli magyarokkal való 

együttműködésben. Itt meghívandó a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület. 

Második pontként közgyűlés. 

3. Az egyesület középtávú stratégiája 

Az elnökség előzetes konzultációt folytatott az alábbi kérdésekben: 

a) Az MNE tagszervezeteivel való viszony és a tagság elérése 



A tagság elérése szempontjából kulcsfontosságú lehetne, ha újra létrehoznánk a középszintet. 

A korábbi választmányi rendszer újra gondolt változatára lenne szükség. Ez elnökség 

mindenképpen lépéseket tesz annak érdekében, hogy vagy a működő megyei egyesületeken 

keresztül, vagy pedig a megyékben lévő szervezeti tagokon keresztül egy középszintű 

informális szervezhető információ további csapot hozzon létre. 

b) Kultúrházak éjjel-nappal 

A rendezvényt mindenképp az egyesületen belül kell tartani. Az idei rendezvény 2023. 

szeptember 22-23-14-én lesz. 

A program megújítása érdekében még műhelymunkát kell szervezni. 

c) Rendezvénystruktúra 

A jelenlegi fő rendezvények megtartandók. Szükséges azonban a szakmai kérdések vitatása 

kisebb műhelyszerű eseményeken, amelyek akár egyszerre lehetnek online és jelenléti 

rendezvények. 

d) Online felületek 

Meg kell vizsgálni a közművelődési archívum felállításának erőforrásigényét és lehetőségeit. 

 

 


