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Közművelődés - közösségi művelődés 
A Szervezetfejlesztési és Önkormányzati Osztály 

szakmai hírei 

A legfrissebb - 2001 évi - közművelődési statisztikai 
adatokból kitűnik, hogy a 90-es években az addigi homo
gén, elsősorban intézményként működő művelődési ott
honok mellett megjelentek már non-profit, vagy vállal
kozási formában működtetett házak is. Az összes közmű
velődési feladatot ellátó szervezetben 1-2% a művelődési 
otthont a fenntartó megbízásából működtető gazdasági 
társaságok és non-profit szervezetek aránya. A szám cse
kély, de utal arra, hogy a szervezeti átalakításokat helyi 
szinten, a társadalom különböző szféráiból érkező jelensé
gek is segítették, ösztönözték, vagy éppen ellenkezőleg — 
gátol ták. 

Három szakmai konferencia témája is volt a nem in
tézményként működő művelődési otthonok eddigi tapasz
talatainak összegzése, illetve cseréje. 

2002. június - Paks - „ A közösségi művelődés új 
lehetőségei — a közhasznú társaságok" 

A Paksi Közművelődési Kht. 2001 áprilisa óta látja el 
a város kulturális, közművelődési feladatait közhasznú 
társasági működési formában. Az átalakítás és a működés 
során kapcsolatokat keres (a számukra új) közhasznú szer
vezeti formában működő intézményekkel. A találkozások 
és az információcserék során derült ki , hogy nagy szükség 
van egy országos szakmai találkozásra, tanácskozásra. 

A terveknek megfelelően 2002. június 5-6-án Pakson 
került megrendezésre a szakmai konferencia. 

A kétnapos program megszervezését a már működő köz
hasznú szervezetek többévi találkozási, tapasztalatcsere szer
zés iránti igénye,, a közhasznú szervezeti forma iránt érdek
lődők, valamint egy helyzetkép kialakítása hívta életre. 

Az előkészítést a Magyar Művelődési Intézet és a Bu-
dafok-Tétény Művelődési Ház Kht. munkatársai segítet
ték. A tanácskozás pénzügyi fedezetét a N K A pályázaton 
nyert támogatás, a N K O M Közművelődési Főosztálya, a 
szervezők anyagi hozzájárulása, valamint a részvételi díjak 
biztosították. 

A programról tájékoztatót küldtek a közművelődési 
feladatot ellátó közhasznú szervezetek vezetőinek, a me
gyei önkormányzatok közművelődési referenseinek, szak
mai szervezeteknek, érdeklődőknek. 

A kétnapos konferencián a 21 közhasznú t á r s s á g ve
zetői,, munkatársai mellett részt vettek önkonnányzatok 
munkatársai, intézményvezetők, vállalkozók, valamint 
szakmai szervezetek képviselői. Az előadásokat összesen 
71 fő hallgatta végig. 

A tanácskozás első napján a Magyar Művelődési Inté
zet igazgatója, valamint a N K O M Közművelődési Főosz
tályának főtanácsosa adott tájékoztatást a közművelődés 

jelenlegi helyzetéről és a megújulás szükségszerűségéről. 
Az előadások alkalmával az ország különböző települé

sein (Eger, Sopron Szolnok, Szarvas stb.) különböző fela
datellátással működő intézmények alapítási (átalakítási) 
folyamatait, tevékenység szerkezeteit, finanszírozási mód
jait, gondjait ismerhették meg a hallgatók. 

A jelenlévő társaságok alapítását" - egy kivételével -
az önkormányzatok döntése eredményezte. A fenntartók 
a továbbiakban nem tudták, vagy nem akarták biztosítani 
a működéshez szükséges korábbi feltételeket. A társasá
gok többsége az önkormányzat tulajdona, de van, ahol a 
munkavállalók is tulajdonosok. A z alakulás idején az in
tézmények, majd a társaságok dolgozói számos jogi, pénz
ügyi és egzisztenciális problémával küszködtek. A társasá
gok működését, eredményességét meghatározza az ott dol
gozók felkészültsége, örökös megújulása, motivációja, az 
önkormányzattal kötött megállapodás, feladatfinanszíro
zás. A több éve működő társaságok vezetői már eredmé
nyekről számoltak be. 

A szakmai előadások mellett a gazdasági szekcióban 
elsősorban gyakorlati kérdéseket vitattak meg a gazdasági 
vezetők, pl. számla-tükör, számla összefüggések, stb. 

A konferencia összegzéssel zárult, mely egyértelművé 
tette, hogy a közművelődési intézmények fenntartási for
mái változatosak lehetnek, a közhasznú társasági működés 
nem az egyedüli üdvözítő forma, de létjogosultsága van. 
A piacorientált közhasznú társaságok számára legfonto
sabb az értékközvetítés, és a helyi társadalom életmód vál
tozásainak segítése. 

A konferenciát a résztvevők hasznosnak tartották, si
keresnek értékelték, és elhatározták egy országos szakmai 
érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet létrehozását. A 
hat fős előkészítő bizottság a novemberi összejövetelen 
vitatja meg elképzeléseit a leendő egyesületről. 

2002. június - Debrecen - „ A közösségi művelődés 
új útjai - az egyesületek" 

A Csapókerti Művelődési Házban közel 40 szervezet 
50 képviselője tanácskozott a kulturális, közművelődési 
egyesületek, alapítványok helyzetéről és szerepéről. Záró
dokumentumukban megállapítják, hogy: ma Magyaror
szágon, a közösségi művelődésben és az. intézményesített 
közművelődésben a civil szervezetek, az egyesületek egyre 
növekvő és egyre fontosabb szerepet töltenek be. Szüksé
gesnek tartják a közművelődési intézményeket működte
tő egyesületek, szövetségek megalakítását. Egy ilyen szö
vetségnek a szakmai tapasztalatszerzésen és ismeretcserén 
túl, az országos szintű érdekl spviseletben és érdekérvé
nyesítésben is fontos szerepet szánnak. A leendő szövet
ség tagjai arra is törekednek, hogy hosszú távú, tervezett 
és stabil működésük érdekében, az intézmények tulajdo
nosaival közösen kidolgozott finanszírozási konstrukciók
kal biztosítsák és segítsék elő az egyesületek közszolgálati 
tevékenységét. 
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Végezetül a résztvevők megállapodtak abban, hogy az 
egyesületi működési fonna iránt érdeklődők szűkebb-tá
gabb körével novemberben Istenkúton (Pécs) újra talál
koznak 

2002. szeptember - Csurgó - „Vállalkozó szellemű 
közművelődési intézményekkel az Európai Unió felé" 

Lehet-e vállalkozási formában közművelődési házat 
működtetni? El tudnak-e látni ilyen feladatot bt-k, kft-k, 
egyéni vállalkozások? 

A kérdések nem költőiek, hiszen ma az országban kö
zel húszra tehető a vállalkozóként művelődési házat mű
ködtetők száma. Egyéni élethelyzeteket, különböző vál
lalkozási és önkormányzati élet-stratégiákat, valamint si
kereket és sikeres történeteket ismerhettek meg Csurgón 
a résztvevők, akik között nem „csak" vállalkozók, hanem 
szép számmal „külső'" érdeklődők is voltak! Különböző pá
lyáztató szervezetek: Mobilitás, KulturPont Iroda, Nemze
ti Kulturális Alapprogram, Tempus Közalapítvány mel
lett a résztvevők rövid bemutatkozása alkalmat teremtett 
a hasonló gondok feltárására is, amelyből született egy le
vél Görgey Gábor miniszter úrnak, illetve Harsányi Lász
ló úrnak, az Alap elnökének. 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
Görgey Gábor Miniszter Úrnak 
Budapest 

Tisztelt'Miniszter Úr! 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy 2002. szeptember 17-
18-án, egy somogyi kisvárosban - Csurgón - közművelő
dési szakemberek és önkormányzatok képviselőinek rész
vételével tanácskozást tartottunk „Vállalkozó szellemű 
közművelődési intézményekkel az Európai Unió felé" 
címmel. 

A fenti tanácskozás résztvevői olyan gyakorló közmű
velődési szakemberek voltak elsősorban, akik valamilyen 
okból évekkel ezelőtt kikerültek az úgynevezett önkor
mányzati fenntartású költségvetési körből, és közművelő
dési feladatokat egyéni vállalkozóként, gazdasági társaság 
(BT, KHT, KFT) tagjaként, valamint közalapítvány vagy 
akár egyesületi, alapítványi keretek között látnak el. 

Mint kiderült, ezeknek a működési kereteknek a létre
jötte elsősorban a helyi önkormányzat szűkös költségveté
si keretének köszönhető, a nagyobb létszámú (10-20 fős) 
művelődési intézmények működtetése gazdasági okokból 
ellehetetlenült, s kényszerből, a feladatellátás kötelezett
sége okán rugalmas, kis létszámmal működő szervezeteket 
hoztak létre, vagy gazdasági társaságokkal, magánszemé
lyekkel kötöttek közművelődési megállapodást. 

A két nap programja és kötetlen beszélgetései indítot
tak bennünket egy közös probléma megfogalmazására, 
ami mindannyiunk munkáját jelentősen nehezíti, ugyan
akkor hátrányosan hat az adott önkormányzat közműve

lődési feladatainak törvényben meghatározott szintű ellá
tására, egyszersmind az ott élő lakosság közösségi-kulturá
lis életére is. 

Evek óta gondot okoz, hogy a pályázati szisztémák te
kintetében jól megalkotott törvény (1997.évi C X L tv) és 
annak végrehajtási utasítása - amely szerintünk alaposan 
végiggondolt, és megfogalmazta mind a négy fél érdekeit 
(állam, önkormányzat, feladatellátó, lakosság) - ellenére 
a vállalkozó feladatellátók diszkriminációja tapasztalható 
a hagyományos intézményi struktúrákkal, esetleg non-
profit szervezetekkel szemben. 

Napi munkánk során gyakran ütközünk ellenérzésbe, 
gyanakvásba (olykor éppen megbízóink, az önkormány
zatok, vagy akár a lakosság részéről), de különösen fájó ez 
a minőségi munkára lehetőséget kínáló (olykor a megma
radást jelentő) pályázatok esetében, hisz azok a megszüle
tett törvény ellenére is intézményeket és nem feladato
kat, ügyeket kívánnak támogatni. 

Ez ágazatunkban mind szakmai (NKÖM, N K A ) , mind 
pedig az érdekeltségnövelő pályázatokra igaz. 

Kérjük Miniszter Urat, legyen segítségünkre a törvény 
és a mindennapi gyakorlat között fennálló ellentmondás 
megszüntetésében, és a hatáskörébe tartozó döntések 
meghozatalakor szíveskedjen az elmondottakat figyelem
be venni. 

Tájékoztatjuk, hogy levelünket - hasonló kéréssel -
megküldtük Dr. Harsányi László Elnök Urnák is. 

A tanácskozás megtartásához nyújtott anyagi támoga
tást Önnek és munkatársainak ezúton is köszönjük. 

Kelt Csurgón, 2002. szeptember 18-án. 

A konferenciákkal kapcsolatban részletes információ, 
egyéb tudnivaló a Magyar Művelődési Intézet Szervezet
fejlesztési és Önkormányzati Osztályán kérhető: 

telefon (1)487-0366; fax (1)201-5122; 
e-m ail :domokosj an@free-mail.hu 

Darócziné Szálai Edit és Domokos János 

Magyar'jugoszláv határmenti találkozó 

társrendezője volt a Magyar Művelődési Intézet 2002. szep
tember 27-29-én. A vajdasági Horgoson és környékén 
szervezett összejövetel idén sorrendben immár a harmadik 
volt a magyar határ mentén szervezett hasonló találkozók 
közül; tavasszal Párkány környékén a szlovákiai, nyár elején 
a Fertő-tó kömyélién a magyar és az osztrák határmenti 
együttműködésekkel (előzményekkel, eredményekkel, 
tervekkel, akadályokkal) ismerkedhettek meg a résztve
vők. Azok, akik maguk is hasonló peremhelyzetben van
nak a határ más, szlovéniai, horvát, román vagy ukrán sza
kaszán a határvonalon innen és túl. 

A feladat, hogy a művileg határral megszakított lustája-
kon újra természetes legyen a kulturális, intézményi, önkor-
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mányzati, gazdasági együttműködés, 2000-ben fogalmazó
dott meg az őszi B N V „Magyar világ" rendezvénysoroza
tán. Azóta a Közösségszolgálat Alapítvány és a Magyar 
Kultúra Alapí tvány gondozta ezt a kezdeményezést, míg
nem tavaly a Magyar Művelődési Intézet azt feladatai 
közé emelte. A z Intézet egyidejűleg nyilvánvalóvá vált 
szomorú anyagi állapota miatt, sajnos, nem bizonyult jó 
gazdának; az előző rendezvényeket a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram, míg ez utóbbit a résztvevők maguk finan
szírozták. 

Majd' hatvanan (polgármesterek szerteszét a magyar határ 
mentéről itthonról és a túlsó oldalakról; civil szervezetek kép' 
viselői és intézményvezetők innen s onnan; lelkészek, újság' 
írók, pedagógusok, könyvtárosok és népművelők ugyancsak a 
liéthatár mindkét mellékéről) alaposan megismerhettük a ven
déglátó Horgost (s kiderült, hogy bár csárda jeles számban 
van benne s a környékén, az a bizonyos 'lefestett' csak a dal-
ban létezik); megszemlélhettük az egyidejűleg nyíló termény-
kiállítást (sőt, mégis lóstolhattuk azt); meglátogattuk Tótfa
lut egyházi kezelésű szálláshelyével és nyomdájával, Magyar-
kanizsát (amiről minderit megtudhattunk, csak azt nem, hogy 
vajon erre a Kanizsára megy-e a dalbéli vonat, esetleg a szom
szédos Törökkanizsára vagy az innen távoli Nagylianizsáral). 
jártunk Palicsban, a Rózsa Sándor által is megbújdolwlt sze-
levényi erdőben, s még ótúlion át abban az óriási határban, 
ami a Szeged alatti táj folytatásaként csak arról felismerhető, 
hogy nem iahon van, hogy néhány évvel korábban szövetsége
seink alaposan megbombázták azt. Ennek nyomát azonban 
már csak a repülőről leszórt röplapokon láthattuk (élies szerb 
nyelven, mintlw csak az járna arrafelé). 

Horgoson tovább halmozódtak azok a már másutt is 
felvetődött kérdések, amelyek sorolása persze meghaladja 
e röpke beszámoló terjedelmét. A n n y i azonban bizonyo
san e lmondható , hogy megfogalmazódott: az évek ó ta 
összejáró, összességében jelentős számú társaságnak egy 
összegző beszélgetést kell szervezzünk mielőbb mindarról, 
ami az eddig látottakból-tapasztaltakból következik. Hogy 
miként gyűjtsük tehát a határmenti együttműködés eddig 
spontánul kialakult (esedeg már általunk bátorított) ered
ményeit? Hogy miképpen szorgalmazzunk együttműködést 
ott, ahol erre érzékenység észlelhető? Hogy mit tegyünk 
egymás országaiban az együttműködéseket könnyítendő? 
Hogy miként keressünk európai tájékozódási pontokat 
arról, hogy együttes (vagy éppen halasztott) EU-tagság 
esetén mit jelentsen, mivé váljon, hogyan alakulják az 
azonos tájba zárt, de határral elválasztott együttműködés? 

Úgy vagyunk ezzel a határmenti találkozóval tehát, 
mint bármi más intézeti összejövetellel; ettől még nem 
oldódott meg semmi, de előzményeivel és különösen kö
vetkezményeivel ú n á lehetünk a jelenlegi esetlegessége
ken. Esetleg vezérelni is liépesek leszünk sorsunkat; ebben 
az esetben a ha tár menti településeken élők jobb sorát. 

Beke Pál 

Tájékoztató a Pécsi Tudmnányegyetem 
FEEFl és az IIZ/DWBudapesti Projekt-

iroda projektzáró konferenciájáról 
A konferenciát a Magyar-német együttműködés a ta

nuló felnőttekért az európai partnerségben címmel, A 
nemzetközi és a magyar-német kapcsolatok a magyarországi 
felnőttoktatásban. Az együttműködés lehetőségei az Európai 
Unióban alcímmel rendezték Pécsett, 2002 szeptember 
2 7 - 2 8 - á n a Pécsi Tudományegyetem Természettudomá
nyi Kar Felnőttképzési és Emberi Erőfonás Fejlesztési In
tézetében. 

A magyar felnőttoktatási szervezetek és az I I Z / D V V 
( N é m e t Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmű
ködési Intézete) együttműködése a 70-es évek elején kez
dődött. A z I I Z / D W Budapesti Projektiroda 1991 óta mű
ködik Magyarországon. A z elmúlt 12 évben Jákob H o r n 
majd Prof . (H) D r . Heribert Hinzen vezetésével számos 
magyarországi partnerrel és különböző formákban töreke
dett arra, hogy támogassa a magyar felnőttoktatást és köz
művelődést. 

A z IIZ/DVV kiemelt partnerei voltak Magyarországon: 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és egyesületei, a 
Magyar Népfőiskolai Társaság és a népfőiskolák, a Nemzeti 
Kulnrrális Örökség Minisztériuma, az Oktatási Minisztéri
um, a Magyar Művelődési Intézet és a művelődési házak, 
a Magyar Pedagógiai Társaság, az Oktatáskutató Intézet, az 
Országos Közoktatási Intézet, a Pécsi Tudományegyetem 
F E E F l , a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Fel
nőttnevelési Tanszéke, az E L T E Tanárképző Főiskolai 
Kar, a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar 
Társadalomelméleti , Közművelődési és Felnőttképzési 
Intézete. 

A z együttműködés kiemelt formái voltak: közös kon
ferenciák, továbbképzési szemináriumok, felnőttoktatás 
kutatással foglalkozó rendezvények, tanulmányutak és 
ösztöndíjak, infrastrukturális támogatások, magyar és ide
gen nyelvű szakkönyvek biztosítása, nyelvoktatás. 

A z I IZ /DVV publikációs sorozatait széles szakmai kör
ben hasznosították: Felnőttoktatás, továbbképzés és élet
hosszig tartó tanulás (FTE) - 27 kiadvány, Nemzetközi 
felnőttoktatás és együttműködés (NFE) - 8 kiadvány, 
Médiaanyagok az élethosszig tartó tanulásról ( M E T ) - 4 
kiadvány. Ezeket a kiadványokat a mindennapi gyakor
latban és a felsőoktatásban is használják. 

A z együttműködés során számos személyes és intézmé
nyek közötti kapcsolat alakult ki , melyek garanciát jelen
tenek arra, hogy a kooperáció a jövőben is folytatódni fog. 
Ennek különösen nagy jelei tősége lesz, amikor Magyar
ország belép az Európai Unióba, mert a közművelődés és 
felnőttoktatás területén is harmonizálnia kell az európai 
elvárásokat a gyakorlattal. 

A konferencia célja volt: az elmúlt 12 év tapasztalata
inak kiértékelése és a jövőre vonatkozó tervek megvitatá
sa a partnerekkel. Rendezvényünk kapcsolódott a 2002. 
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évi „ A művelődés hete - A tanulás ünnepe" c ímű ren
dezvénysorozathoz. 

Ez egyben a magyar-német felnőttoktatási együttmű
ködés eddigi szakaszának lezárását jelenti. 

A program a következő volt: 

Szeptember 27. 

10.30 Sajtótájékoztató 
í 1.00 Plenáris ülés - levezető elnök: Jalcob Horn, volt 

igazgató 
Megnyitó Prof. T ó t h József, F T E rektor 

Jaliob von Wagner, a Német Szövetségi 
Köztársaság nagykövetségének első titMra, 
kulturális és tudományos referens 

11.10 - 11.30 Heribert Hinzen, I I Z / D V V igazgató Bonn 
A magyar-német együttműl<ödés nemzetl<özi 
perspektívában, különös tekintettel az EPA 
és Confintea céllátűzésekre 

11.30 - 12.00 Koltai Dénes P T E T T K FEEF1 igazgató 
Eredmények, célok és perspektívák a ma
gyar-németfelnőttoktatási és lépzési 
együttműl<ödésbe.n az európai integráció fo
lyamatának tükrében 

12.00 - 12.30 Csizmár Gábor politikai államtitkár F M M 
A minisztérium felnőttképzési tervei a 
törvény végrehajtásában 

12.30 - 13.00 A P T E T T K FEEF1 új könyvtárának avatója 
13.00- 13.30 Ebéd 
13.30 - 14-30 Intézménylátogatás: P R M K K 
14.30 - 19.00 Workshopok (16.30 - 17.00 kávészünet) 

(egy-egy szakember bevezető vitaindítója, 
valamint mindegyik csoport moderátora ösz-
szefoglalja a workshop vitáját és javaslatait) 

A műhelyvita célja: az együttműködési tapasztalatok 
alapján az együttműködés további célkitűzései és megva
lósításuk módja. 
20.00 Vacsora 

Szeptember 28. 

09.00 Plenáris ülés - levezető elnök: Heribert 
Hinzen 

09.00 - 09.30 Zachár László mb. igazgató 
Tájékoztató a Nemzeti Felnőttképzési 
Intézet céljairól és tevékenységéről 

10.00-10.30 Kávészünet 
10.30 -11.30 Kerekasztal beszélgetés a Felnőttképzési 

Akkreditáló Testület tagjaival 
Moderátor: Csorna Gyula 

11.30 - 12.30 Kerekasztal beszélgetés az Országos Fel
nőttképzési T a n á c s tagjaival 
Moderátor: Mihályfi Márta, M N T igazgató 

12.30- 13.30 Ebéd 
13.30 - 14.30 Levezető elnök: Koltai Dénes 

A Workshopok vezetőinek beszámolója 
14.30 - 15.00 Dr. Sz. T ó t h János az E A E A alelnöke, az 

M N T elnöke 
A z Európai Felnőttképzési Szövetség sze

repe és tevékenysége az európai felnőtt
képzési együttműködésben 

15.00 -15.30. Mihályfi Márta 
A művelődés hete, a tanulás ünnepe c. 
program ismertetése 

16.00 - 16.30 Dr. Koltai Dénes 
Összegzés, zárszó 

A konferencián a következő országok felnőttképzési 
küldöttei vettek részt: Németország (5), Bulgária (2), 
Cseh Köztársaság (2), Lengyelország (2), Lettország (1), 
Oroszország (1), Románia (1), Szlovákia (2). 

Workshopok: 
1. Alapkészségek, fejlesztése - az iskolarendszerű felnőttokta

tás problémái leló'aclók: MayerJózsef- Diósi László/ 
2. A munka világa és a felnőttképzés /előadók: Sum István -• 

Szilágyi Antal / 
3. D V V szekció /előadók: Heribert Hinzen - Heinz Ufer - Basel 

Péter / 
4 • Az aktív állampolgárképzés jövője - paradigmaváltás a 

közművelődésben /előadók: Bordás István - Kocsi Kászló -
Sári Mihály I 

5. A tanulás értékelése és akkreditációja — minőségbiztosítás 
és felnőttoktatás /előadók: Piróth Eszter — Csemé dr. Ader-
mann Gizella — Jakab Tamás / 

6. Tanulási tanácsadás és támogatási rendszerek a felnőttok
tatásban /előadók: Szilágyi Klára - Török Iván I 

7. A felsőoktatás felnőttoktatási és képzési funkciói és felada
tai /előadók: Kálmán Anikó - Koltai Dénes / 

8. Célok, feladatok és perspektívák a felnőttoktatási kutatá
sokban /előadók: Erdei Gábor - Nén\eth Balázs I 

9. Nyelvi és informatikai oktatások felnőttképzési problémái • 
/előadók: Dr. Gáborján Katalin - Dr. Sediviné Balassa lklikó / 

10. Az ifjúsági munka felértékelődése a felnőttoktatásban 
/előadok: Pordány Sarolta - Kuna Tibor I 

11. A média szerepe a felnőttoktatásban /előadók: Keresnyei 
János - BeUnessy Csaba / 

12. Az időskorúak tanulási lehetőségei /előadók: Horváth József 
-Dr. Boga Bálinti 

13. A felnőttoktatás és képzés jogi szabályozása, a tanuláshoz 
való jog kérdése /előadók: Váradi László - Várnagy Péter / 

14. Hátrányos helyzet és felnőttoktatás /előadók: Kogon MiMly 
- Bognámé Várfalvi Marianna / 

15. A felsőfokú szakképzés fejlesztésének kérdései /előadók: 
Hrubos Ildikó — Farkas Péter / 

16. A népfőiskolák szerepe a magyarországi felnőttoktatásban 
és az E U kapcsolatok /előadók: Nagyné Kiss Mária - Varga 
Katalin / 

A konferencia programja és a jelentkezési feltételek felke
rültek a P T E honlapjára, ahol az információkat aktualizálták és 
megadták a pontos címeket, így a fő rendezők címeit: PTE T T K 
FEEFI Felnőttképzési Tanszék 7633 Pécs Szántó Kovács], u. l/b 
Tel.: 06-72/251-444 /2186-os mellék; Fax: 06-72/251-100; 
e-mail: adultedu@human .pte.hu 
http://www.feefi.pte.hu/dvv.html 

Összeállította: Horváthné Bodnár Mária, az IIZDVV Budapesti 
Projektirodájának koordinátora, a továbbiakban német-magyar 
felnőttképzési koordinátor. 
E-mail címe: mariahorvath@freemail.hu 
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