
ÚJ UTAK A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSBEN 
Videofilm két részben, 80 percben 

A Magyar Művelődési Intézet 2004 tavaszán nyolc helyszí
nen szervezett tanácskozást abból a célból, hogy lehetőség nyíl
jon az adott térség közművelődési állapotának megvitatására és 
az új kezdeményezések megismerésére. 

A z egyes helyszínek (Tata, Bonyhád, Győr, Mezőkövesd, 
Derecske, Csenger, Kecskemét, Vasvár) szervezői megismertet
ték a résztvevőket kistérségük azon intézményeivel, c i v i l szer
vezeteivel, ahol a gyakorlattól eltérő módon szervezik a közös
ségi életet, s a nehézségeken túljutva hosszabb ideje bizonyítják 
életképességüket, tevékenységük példaként állítható az új meg
oldásokat keresők elé, tapasztalataik, tanácsaik pedig általáno
san megfogalmazható, esetenként követethető utat jelenthetnek. 

A tanácskozásokat szervező stáb kiválasztotta azt a 32 hely
színt - települést, illetve szervezetet - amelyeket meglátogatva 
a „Közművelődési kezdeményezések a kistérségekben" pályá
zat lehetősége révén elkészítettük riport-dokumentumfilmün
ket. 

A f i lm készítése 2004 tavaszától nyár végéig tartott, bemuta
tására pedig 2005. január 31-én került sor, a Magyar Művelődési 
Intézet által rendezett konferencián, a Budai Vigadó épületében. 

A z Új utak a közösségi művelődésben című mű két részes, 
időtartama 40-40 perc. 

A f i lm négy tartalmi egysége az ifjúsági, intézményi, c i v i l 
szervezeti és önkormányzati példákat, kezdeményezéseket mu
tatja föl, lényegre törő megszólalásokkal, tevékenységet repre
zentáló filmek, fotók, kiadványok bemutatásával. 

A riportalanyok megfogalmazzák azokat a nehézségeket, buk
tatókat, amelyek fontos információkat jelenthetnek a különböző 
pályázatok kiíró szervezeteinek, a kulturális szféra irányítóinak. 

A forgatási helyszínek a filmben szeteplő riportok sorrend
jében: 

I. rész II. rész 
Mezőkövesd Kisgyőr 
Szombathely - Herény Noszvaj 
Kajdacs Egerszalók 
Győrvár Kádárta 
Szombathely - Gyöngyöshermán Nagybajcs 
Mezőkövesd Vasvár 
Börcs Penyige 
Szombathely - Zanat Sióagárd 
Oszkó Várgesztes 
Kondoros Kismarja 
Komárom Dunaszeg 
Tiszacsécse Túristvándi 
Derecske Hajdúbagos 
Nyíregyháza Derecske 

Örömünkre, már a bemutatón igény mutatkozott a f i lm 
újabb vetítésére. A Magyar Művelődési Intézet szorgalmazza, 
hogy minél szélesebb szakmai körben - és azon túl is - lehető
ség nyíljon megtekintésére, megvitatására, a filmben bemuta
tott, elmondott tapasztalatok átgondolására. 

Tóth Zsóka 

FELI 
Nemzeti turisztikai termék - kulturált: 

A M A T U R Kulturális Tagozat szakmai gondozásával immár 
harmadik alkalommal kerül sor Csongrádon a Nemzeti turiszti
kai termék - kulturális és regionális lehetőségek c. konferenci
ára. 
Szeretnénk megszólítani és megszólaltatni az ország és a turisz
t ikai régiók érdeklődő szakmai képviselőit, bemutatva és vá
laszt várva arra, hogy m i ma és m i lehet majd Magyarországon 
az a ma még nem nemzetközi színvonalú kulturális turisztikai 
kínálat, amely a nemzeti turisztikai termék ( N T T ) kitüntető 
minősítésre igényt tarthat. 

A rendezvényt nyitó előadást tartja: 

dr. Lengyel Márton - a M A T U R elnöke 

2005. május 12-én 10 órakor 

A konferencia helyszíne: 

Művelődési Központ Magyar Király Díszterem 

Csongrád, Szentháromság tér 8. 

ÍVÁS 
és regionális lehetőségek c. konferencia 

Meghívottak: kulturális és idegenforgalmi szakemberek, a téma 
iránt érdeklődők Magyar országról és a határainkon túlról. 

Együttműködő partnerek: 

M A T U R Kulturális Tagozat 

Csongrád Megyei Önkormányzat 

Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság 

Duna-Körös-Maros-Tisza Eurórégió 

Magyar Művelődési Intézet 

M A T U R Csongtád Megyei Szervezete 

A rendezvény házigazdája és szervezője: 

Művelődési Központ és Városi Galéria 

Csongrád, Szentháromság tér 8. 

Te l : 63/483-414, 482-557 
e-mail: kultur@csongrad.hu 
Kovács Lászlóné - igazgató 
Szabóné Szakács Kata l in - szervező 
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