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Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének igazgatója, a közeli tele
pülések művelődési szakemberei, intézeti igazgatói. 

Balogh Gyu la nagyrábéi magyar tanár szavalatával kezdődött 
az ünnepség. M a j d Romhányi András mutatta be Lehel László 
szakmai munkásságát, mely közben videofelvételen a díj névadó
ja is látható volt . Földiák András a Lehel László-díj létrejöttének 
körülményeit és szabályzatát ismertette. Prém János a díjazott 
munkásságát méltatta. A virágcsokrot Lehel László özvegye, az 
érmet Romhányi András, az oklevelet Borbáth Erika adta át az 
ünnepeltnek. Józsa Kálmánné nagyon meg volt hatva, és elcsuk
ló hangon köszönte meg a kitüntetést, melyről azt tartotta, hogy 
az elismerés minden munkatársának is kijár. A pezsgővel való 
koccintás után az egybegyűltek hosszasan beszélgettek, majd a 
közeli étteremben ünnepi ebéden vettek részt. 

A Lehel László-díj elindult a közművelődési szakmában, 
hogy emléket állítson névadójának, és örömet szerezzen a k i 
tüntetetteknek. 

Rom/iányi András 

KÉT KÜLÖNDÍJ 
A hely szelleme - Miért éppen Istenkút?! 

Ez a filmes esettanulmány a Magyar Művelődési Intézet Kö
zösségfejlesztési Osztályának és a Látószög Videostúdiónak a 
produkciója — egy kb. 10 éves közösségi kezdeményezést mutat 
be, elemez, amely Pécs egyik külső lakónegyedében Istenkúton 
zajlik. A helyi polgárok egy iskolabezárás kapcsán szerveződtek 
igen tudatos és erőteljes érdekérvényesítő közösséggé, s vették 
konfliktusok sorozatán keresztülhaladva fokozatosan a kezükbe 
a saját szomszédságuk sorsának alakítását. 

A helyi hatalommal való konfliktusok hol kikezdik és fel
emésztik, ho l pedig megerősítik a lokális közösségeket. Istenkú
ton mindkettőre volt példa. Bár a kifárasztás, a szétzilálás kísér
lete ebben az esetben is vitathatatlanul megindult; de volt any-
nyi erő, kitartás, türelem és bölcsesség a szomszédságért felelős
séget vállaló he ly i közösségben, hogy mindezeken — megerő
södve - felülkerekedett, s szakmai szempontból is példamutató 
módon vált a helyzet elszenvedőjéből a saját sorsának alakító
jává. 

Odáig „merészkedtek", hogy ma már tapasztalataikkal a vá
roskörnyék c i v i l szervezeteinek segítik az érdekvédelmi harcok
ra való felkészülését. 

Operatőr: Nagy Atti la János 
Vágó: Arold Imre és Sályi Zoltán 
Szerkesztő-rendezők: Kovács Edit és Péterfi Ferenc 

A f i lm a Huszárik Zoltán emlékére meghirdetett Kistérségi 
és közösségi televíziók V I . szemléjén két különdíjat kapott, a 
szerkesztők a Magyar Művelődési Intézet 2004. évi forgató
könyv pályázatának nyertesei voltak. 

Tóth Zsóka 

SZERZŐINK 

Borbáth Erika 1954-ben született Budapesten. A magyar Mű
velődési Intézet főigazgatója, a Magyar Népművelők Egyesülete 
elnöke. 

Mátyus Aliz 1948-ban született Zalalövőn. író, Erdei Ferenc -
díjas szociológus, a Magyar Művelődési Intézet Szín - Közösségi 
Művelődés című folyóiratának főszerkesztője. 

Romhányi András 1949-ben született Budapesten. Vil lamos-
és gépészmérnök; művelődésszervező. A Magyar Művelődési 
Intézet Határon Túli Magyarok Osztályának vezetője. A Buda
pesti Népművelők Egyesülete elnökségi tagja, a Magyar Műve
lődési Társaság felügyelő bizottságának elnöke, a Magyar K o l 
légium Kulturális Egyesületének elnöke és a Magyar Kollégium 
Alapítvány képviseltje, a kuratórium elnöke. 

Tikász Mariann 1961-ben született Budapesten, magyar
történelem tanár, könyvtáros, a Magyar Művelődési Intézet 
munkatársa, kommunikációs menedzser. 

Tóth Zsóka 1950-ben született Dunaalmáson. Népművelő, elő
adóművész, a Magyar Művelődési Intézet igazgató helyettese. 

Tóth Zsuzsanna 1953-ban született Sátoraljaújhelyen. Szín
házpedagógus, előadóművész. A Magyar Művelődési Intézet 
Művészeti Programok Főosztályának vezetője. 

Török András 1954-ben született Budapesten. Tanár, kulturá
lis menedzser, a Nemzet i Kulturális A l a p volt elnöke, irodalom 
népszerűsítő könyvek szerzője. Jelenleg a Summa A r t i u m Kht . 
igazgatója. 

Vitányi Iván 1925-ben született Debrecenben. Szociológus, 
esztéta. 1972-92-ig a Művelődéskutató Intézet igazgatója, 
1990-től országgyűlési képviselő. 
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