
1986.  szeptember 19.  A Kazinczy Ferenc Társaság Elnöksége kezdeményezi a Sárospataki Népfőiskola 

   felújítását, téli tanfolyam megszervezésével. 

 

1987. Január 31.   Az első téli tanfolyam programjának megbeszélése a jeletkezőkkel, a Móricz  

   Zsigmod Baráti Kör megalakítása. ( elnök: Barna László, alelnök: Várhegyi Zsuzsa ) 

 február 6-12 Az első tanfolyam, 12 hallgatóval Az előkészítő bizottság vezetője: Dr. Kováts  

  Dániel, tagjai: Bozsik Sándor, Dr. Földy Fernc, Dr. Gönczy Ákos, Homonnayné Dr.  

  Jób Klára (tanfolyamvezető ), Kanesütz Lajosné, Lendvainé Szendrey Ágnes,   

  Rózsahegyi János, Saláta László, Szabolcs András, Tarhos Ferenc. 

 február 6.  Megjelenik  a " Mécsvilág " első száma. 

 május   A " Népművelés " c. folyóirat XXXIV/5-ös számában Homonnayné Dr Jób Klára 

   cikke " Népfőiskolai kísérlet Sárospatakon" címmel. 

 július 5.  Dr. Kováts Dániel beszámol a népfőiskolai találkozó résztvevőinek az első "új"  

  tanfolyamról. 

 

1988. január 29. - február 6. A második téli tanfolyam 26 hallgatóval.  A szervező bizottság elnöke: Dr. Kováts 

   Dániel, tagjai: Dr . Balázsi Károly, Barna László, Dr. Dobrik István, Fésüs Attiláné, 

   Dr. Földy Ferenc, Dr. Gönczy Ákos, Grega Sádor, Dr. Hörcsik Richárd, Iski Ildikó, 

   Dr. Komáromy Sándor, Nagyné Majercsák Gizella, Rózsahegyi János, Saláta László, 

   Szabolcs András, Tóth István. 

 január 29.  A Berzsenyi Dániel Baráti Kör megalakulása (elnök: Bordás István, alelnök: Pozsa 

   Antónia). 

 

1989.  január 20. - 28. A harmadik téli tanfolyam, 26 hallgatóval. A szervező bizottság elnöke: Dr. Kováts 

   Dániel, tagjai: Dr . Balázsi Károly(tanfolyamvezető), Barna László, Cziáki László, 

   Dr. Dobrik István, Fésüs Attiláné, Dr. Földy Ferenc, Dr. Hörcsik Richárd, Iski Ildikó, 

   Kardos Sándor, Dr. Komáromy Sándor, Nagyné Majercsák Gizella, Pozsa Antónia 

   Rózsahegyi János, Saláta László, Szabolcs András, Tóth István. 

 január 20.  A Kazinczy Ferenc Baráti Kör megalakulása. (elnök : Hajdú Imre, alelnök: Pandák 

   Tibor ) 

 március 12.  Megalakul a Sárospataki Diákegylet. (elnök: Takács Gábor, társelnök: Zelnik Csaba) 

 május 9.  Czinke Ferenc a Diákegylet fővédnöke. 

 július 6.  A Diákegylet pályázatot nyújt be a Közművelődési Alaphoz Nemzedéki Népfőiskola  

  megrendezésére. A pályázatot Czinke Ferenc állítja össze 

 

1990.  január 19-27. A negyedik téli tanfolyam 23 hallgatóval. A szervezőbizottság elnöke: Dr. Kováts 

   Dániel, tagjai: Dr. Balázsi Károly (tanfolyamvezető), Bordás István, Dr. Dobrik 

   István, Fésüs Attiláné, Dr. Hörcsik Richárd, Dr. Komáromy Sándor, Nagyné  

   Majercsák Gizella, Pásztor András, Rózsahegyi János, Saláta László, Szabolcs  

  András, Tóth István. 

 január 19.  A Németh László Baráti Kör megalakulása (elnök: Nagy Ilona, alelnök: Képes  

  Magdolna). 

 március 19.  A szervezőbizottság értékelő ülése a negyedik téli tanfolyamról. A további  

   működésről vitaindítót tart Dr. Kováts Dániel. 

 március 28.  A Diákegylet 300.000 forintot nyer a Közművelődési Alaptól a Nemzedéki  

   Népfőiskola megindítására.  

 április 24.  A Városházán folytatott egyeztető megbeszélés nyomán a Diákegylet létrehozza a 

   Nemzedéki, Népfőiskolai Tanácsot (elnök: Dr. Balázsi Károly, titkár: Bordás István 

   tagok: Barkó Csaba, Czinke Ferenc, Czinke Zoltán, Dr. Dobrik István, Gulybán ,

   László, Hajdú Imre, Dr. Hörcsik Richárd, Dr. Kováts Dániel, Szolnoki Tibor). 

augusztus 6-18. Az első nyári tanfolyam három szekcióban (társadalomismereti - vezetője: Dr.  

  Balázsi Károly, képzőművészeti - vezetői: Czinke Fernc, Dr. Dobrik István,  

  történelmi - vezetője: Szolnoki Tibor). A népfőiskolán 68 hallgató vesz részt, 6 

  állandó tanár vezetésével. A tanfolyam teljes költségvetése 340.686- Ft. 

 szeptember 5.  A Diákegylet népfőiskolai titkára: Bordás István. Kiválik a Nemzedéki Népfőiskolai 

   Tanácsból: Gulybán László, Hajdu Imre, Szonoki Tibor. 

 

1991. február 1-3. A első nyári tanfolyam hallgatóinak utótalálkozója. 



 április 29-május 11. Bordás István dániai népfőiskolai tanulmányútja a Magyar Népfőiskolai Társaság 

   szervezésében.  

 május 28.  Megalakul a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület. (elnök: Dr. Balázsi Károly, titkár: 

   Bordás István), alapítók száma 13 fő. 

 május 29. Megszűnik a Nemzedéki Népfőiskolai Tanács. 

 június 23. - július 4. A második nyári tanfolyam anyagi okok miatt csak képzőművészeti szekcióval, 

   vezetője: dr. Dobrik István. A hallgatók létszáma 25 fő. 

 július 15.  Az Egyesület 900.000 Ft-ot nyer az MKM Közművelődési pályázatán ezzel biztosítja 

   a következő évi tanfolyamok zavartalan lebonyolítását. 

 szeptember-október " Demokrácia Svédországban " népfőiskolai szeminárium a Comenius  

   Tanítóképző Főiskolán az MNT és a svéd Studieförbundet Vuxenskolan  

   szervezésében. 

 október 31.  Megszűnik a Sárospataki Diákegylet 

 november 5. Az Egyesület vezetőinek részvétele a II. Népfőiskolai Biennálén Veszprémben. Az itt 

   folytatott tárgyalásokon tisztázódnak az MNT és az Egyesület között fennálló  

   nézeteltérések. 

 november 26.  Egyesületi közgyűlés, napirenden: a Egyesület pénzügyi helyzete, a biennálé,   

 december  Takács Gábor tanulmányútja az Olandi Népfőiskolán, Svédországban. 

   valamint a Regionális Népfőiskolai Központ és az ezt elősegítő tanácskozás terve.  

 december 19. Sárospatak Város Önkormányzata határozatot hoz az Egyesület munkájának  

   folyamatos támogatásáról, évenként megállapítandó mértékben. 

 december 30.  elkészül az Egyesület helyi, táji és regionális feladatainak tervkoncepciója. 

 

1992. január 17-18. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és az Egyesület szervezésében 

   regionális konferencia Májiban a határon inneni és a határon túli népfőiskolák  

  együttműködési lehetőségeiről. A résztvevők akik Észak-kelet Magyarország egész  

  területéről, a Partiumból, Felvidékről és Kárpátaljáról érkeztek szándéknyilatkozatot  

  írtak alá az együttműködés intézményesítésének szükségességéről. 

március 11.  Egyesületi közgyűlés, napirenden: beszámoló az 1991-es pénzügyi évről, a máji 

 konferencia értékelése, a táji népfőiskolai központ kialakítása, a nyári tanfolyamok 

 előkészítése, a tagság elhatározza, hogy új szekcióként református csoportot is indít 

 A közgyűlés dönt arról is, hogy határon túlról is fogadunk népfőiskolásokat és  

 számukra külön programokat biztosítunk. 

 március  A Pro Renovanda Cultura Alapítvány 500.000 Ft-tal támogatja a táji központ  

   kialakítását. 

 március 18.  Együttműködési megállapodás az Egyesület és a KLTE Felnőttnevelési és  

   Közművelődési Tanszéke között. 

 április 1.  Az Egyesület felkéri a Református Kollégiumot a református szekció programjának 

   kidolgozására. 

 április 10.  Az Egyesület Göncz Árpád köztársasági elnököt kéri fel a nyári népfőiskola  

   megnyitására, ezáltal tájékoztatja a táji központ megalakításának tervéről. 

 április 13.  A Német Népfőiskolai Szövetség Budapesti Irodája 685.000 Ft értékben irodai  

  berendezéseket adományoz az Egyesületnek. 

április 25.  A Regionális Népfőiskolai Szövetség megalakítása. A nem jogi személyiségű  

 szervezet elnöke: Dr. Balázsi Károly, elnökségi tagjai: Balázsi Zoltán, Balogh Gáza, 

 Bodnár Mónika, irodavezetője: Bordás István. Ez alkalomból megjelenik a 

 “Mécsvilág " tematikus számot jelentetett meg. 

 április 26-27. A képzőművészeti szekció utótalálkozója az ölandi népfőiskolai csoport látogatása 

   alkalmából. 

 május 14.  Balázsi Zoltán a református szekció vezetője. 

 május 25. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Oktatási, Közművelődési és Sport  

   Bizottsága kihelyezett ülést tart Sárospatakon. A napirendek között a Sárospataki 

   Népfőiskola bemutatkozása is szerepel. 

 május 27. A Magyar Népfőiskolai Társaság közgyűlésén Bordás Istvánt elnökségi taggá  

   választotta. 

 július 5.  Göncz Árpád köztársasági elnök megnyitja a nyári népfőiskolát. 

 július 5-18. A harmadik nyári tanfolyam négy szekcióban, 83 hallgatóval. Szekcióvezetők:  

 Dr. Balázsi Károly (társadalomismereti), Balázsi Zoltán (református), Dr Dobrik  

 István (képzőművészeti és művészettörténeti) Szolnoki Tibor (történelmi),   



 valamint Baranyai Katalin (a határon túli magyarok koordinátora). A résztvevők  

 között 4 svéd hallgató is van akik az Ölandi Népfőiskolát képviselik. 

 július 20. az Egyesület 870.000 Ft-ot nyer az MKM Közművelődési pályázatán. 

 szeptember 7-11. Az Egyesülettől Takács Gábor vesz részt a dániai Aahusban megrendezett kulturális 

   konferencián. 

szeptember 13-24.Egyesületünk képviseletében Baranyai Katalin, Bordás István, Dr Dobrik István, 

  Kelemen Judit és Vinnainé Vékony Márta vesz részt a stockholmi "Svéd  

demokrácia" szemináriumon. 

 október 13. Egyesületi közgyűlés. Napirenden: A nyári tanfolyamok értékelése, további  

   tevékenységi körök meghatározása, egyesületünk kapcsolatainak áttekintése. A  

  közgyűlés létrehozza a nemzetközi kapcsolatot titkára tisztséget, ezzel a   

  tevékenységgel Takács Gábort bízza meg. 

 október 24-november 7. Az Egyesület képviseltében Balogh István és Csetneki József tanárok  

   valamint Domahidi Klára és Petró János hallgatók vesznek részt az Ölandi  

   Népfőiskola képzőművészeti kurzusán. Utazásukat a Vox Provinciae Alapítvány is 

   támogatta. 

 november 20. A kormányzat részéről Entz Géza a Határon Túli Magyarok Hivatala elnöke ígéretet 

   tesz az Egyesület határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenységének folyamatos 

   támogatására. 

 december  Az első egyeztetések a az MNT-vel közös angol nyelvtanfolyamok és a biztosítási 

   szakemberképzés ügyében. 

 

1993.  január 8. Elindul a Regionális Szövetség számítástechnikai alapképzése, az első 40 órás   

 tanfolyammal.  

 február 6. Egyesületi közgyűlés, napirenden: az előző évi tevékenység értékelése, az 1993. évi 

   pénzügyi és programterv, javaslat díszpolgári címek adományozására (Dr Balassa 

   Iván, Dr Harsányi István), javaslat kitüntetés alapítására(Civil Kurázsi Díj). 

 március 12.  "Művelődési házak és népfőiskolák" című konferencia az MNT és az Egyesület 

   közös szervezésében. 

március 25.-30. Az Egyesület képviseletében Bordás István vesz részt az emmeni (Hollandia)  

  kulturális konferencián. 

 május 21.-23.  A Regionális Szövetség konferenciája Kékeden. Téma: a népfőiskola-vezető képzés 

   koncepciója és tartalmi kérdései. 

 május 27.  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés állásfoglalásában nagyra értékeli a 

   Sárospataki Népfőiskolai Egyesület tevékenységét. 

 május  Az Egyesület képviseletében Kántor István vesz részt a Dánia tanulmányúton. 

 május 14.-16 Az MNT és az Emberi Kockázatok Intézetének konferenciája az önkéntes  

   biztosítópénztáros képzésben résztvevő tanárok számára. Az Egyesületet  

   képviselték: Dr Ablonczy Zoltán, Dr Balázsi Károly, Bordás István, Dankó Katalin, 

   Stóka György. 

 július 1-4.  A nyári tanfolyam határon túli hallgatóinak előkurzusa, Dr Baranyai Katalin  

   vezetésével. 

 június 4.  Egyesületi közgyűlés, napirenden: tisztújítás (az elnök: Dr Balázsi Károly, titkár: 

   Bordás István), a Civil Kurázsi Díj megalapítása, a nyári népfőiskola előkészületei, 

   beszámolók a Regionális Szövetség ügyeiről és az MNT közgyűléséről. 

 július 4.  Benda Kálmánnak, az MNT elnökének köszöntőjével kezdetét veszi a negyedik 

   nyári tanfolyam. Dr Harsányi István megnyitja a képzőművészeti szekció  

   hallgatónak és tanárainak kiállítását. 

 július 4.-17.  A negyedik nyári tanfolyam négy szekcióban 91 hallgatóval. Vezetők:   

  társadalomismereti - Dr Balázsi Károly, képzőművészeti: Balogh István, Dr Dobrik  

  István, Sándor Zsuzsa, református - Balázsi Zoltán, történelmi – Bolvári-Takács  

  Gábor és Szolnoki Tibor. 

 július 8.  Az Egyesület összesen 1.400.000 Ft-ot nyer a Művészeti és Szabadművelődési   

  Alapítvány pályázatán, regionális programokra és nyári tanfolyamokra. 

 július16.  Az Egyesület három tagja rendkívüli közgyűlés összehívását kéri a nyári  

   tanfolyamok alatt kiéleződött személyi ellentétek rendezésére. 

 augusztus 24.  Elkészül az Egyesület szervezeti és működési rendjének reformjára vonatkozó  

   vitaanyag. Összeállítói: Dr Ablonczy Zoltán, Bolvári-Takács Gábor, Bordás István, 

   Csetneki József, Lovas János Tibor. 



 szeptember A Regionális Szövetség képviseletében Balázsi Zoltán, E Kovács László és Bodnár 

   Mónika dániai népfőiskolai tanulmányúton vesz részt. 

szeptember 4. Egyesületi közgyűlés. Napirenden: beszámoló a nyári tanfolyamokról, személyi 

kérdések. A lemondott Dr Balázsi Károly helyett az elnök ideiglenesen Balázsi Zoltán. 

 szeptember 27. Elindul a trimeszteres rendszerű angol nyelvtanfolyam a Language Link, az MNT és 

   az Egyesület közös szervezésben. Tanfolyamvezető: Kelemen Judit. Az első  

   trimeszterben 87 hallgató vesz részt, két tanár irányításával. 

 október 16.  Egyesületi közgyűlés. Napirenden: tisztújítás. A közgyűlés elnökséget hoz létre, 

   melynek tagjai: Dr. Balázsi Károly, Dr. Dankó László és Szolnoki Tibor. A soros 

   elnök egy évig Dr. Balázsi Károly. A titkára továbbra is Bordás István. 

 december 2-4. Az MNT III. Népfőiskolai Biennáléja Veszprémben. Az Egyesület részéről előadást 

   tart Bordás István. 

 december 22. Egyesületi közgyűlés. Napirenden: Új alapszabály elfogadása, általános, pénzügyi és 

   külügyi beszámolók az 1993-as évről, az önkénes biztosítópénztáros képzés  

   szervezésének előkészületei, részvételi lehetőség a PHARE-programban.  

   (Határozatképtelenség miatt döntések nem születtek.) 

november –december Az Egyesület képviseletében Bolvári-Takács Gábor vesz részt a tallinni ESVA-

   konferencián, az MNT delegációjának tagjaként. 

 

1994. január  Sárospatak Város Képviselőtestülete elutasítja az Egyesület javaslatait Dr. Balassa 

   Iván és Dr. Harsányi István díszpolgárrá választására. 

 január 7. Az Egyesület és az Árpád Vezér Gimnázium szerződése az angol nyelvtanfolyam  

  részbeni közös bonyolításáról. 

 január 14.  Az Egyesület 10.000 Ft-tal támogatja Kováts Dániel Móricz Zsigmond és Sárospatak 

   című könyvének megjelentetését. (A kötetet a Felsőmagyarországi Kiadó jelenteti 

   meg.) 

 január 26. Az MNT elnöksége Bordást Istvánt szakértőnek javasolja a Művészeti és  

   Szabadművelődési Alapítvány pályázatainak elbírálásához. 

 január 29. Népfőiskolai és Közösségfejlesztő Szövetség megalakulása Kolozsváron. Az MNT-t 

   és az Egyesületet Bordás István képviseli.  

 február 3. A Német Népfőiskolai Szövetség számítógépes oktató rendszert adományoz az  

  Egyesületnek, tartós használatra.  

 február 14-15. A Német Népfőiskolai Szövetség, az MNT és a TIT közös számítástechnikai  

   szemináriuma Budapesten. Előadást és demonstrációt tart Bordás István. 

 február 18-19. Regionális Népfőiskolai Konferencia Nyíregyházán. Az Egyesület képviseletében 

   előadást tart Bordás István. 

 február 23.  A több hónapos előkészítő munka ellenére, kellő számú jelentkező hiányában nem 

   indul el az önkéntes biztosítópénztáros képző tanfolyam.  

 február 26. Egyesületi közgyűlés. Napirenden: Beszámoló az előző évi tevékenységről,  

   alapszabály módosítás, cselekvési program az 1994-es évre. 

 február 26. Elkészül az Egyesület "Iskolaszék és civil társadalom" programvázlata, összeállítója 

   Szolnoki Tibor. 

 február  Elkészül az Egyesület számítógépes oktatóbázisának hasznosítási terve. Összeállítója

   Bordás István. 

 március 11.  A számítógépes oktatóbázis bemutatója A Művelődés Házában. Az első tanfolyam 

   indítása. 

 március 13. Életének 81. évében meghal Benda Kálmán akadémikus, aki 1988. június 9-e óta 

   töltötte be az MNT elnöke tisztét. 

 március 16. A Német Népfőiskolai Szövetség újabb számítástechnikai eszközöket adományoz az 

   Egyesületnek, felnőttoktatási célokra. 

 április 11. Az Egyesület és az Észak-Magyarországi Tankerületi Oktatási Központ közös  

   oktatáspolitikai fóruma. Témák: A közoktatás-politika időszerű kérdései, Az  

   iskolaszék jogi háttere. Programszervező: Szolnoki Tibor 

 április 23-24. Helyi ismereti vetélkedő Szatmárnémetiben, az RMDSZ és az EMKE szervezésében. 

   A győztesek közül négy fő a sárospataki nyári népfőiskolára kap részvételi  

   lehetőséget. Az Egyesületet Bordás István képviseli.  

 április 24. Életének 92. évében meghal Dr. Újszászy Kálmán ny. teológiai professzor, a  

   Sárospataki Népfőiskola egyik alapítója. 



 május 18. Az Egyesület összesen 1.650.000 Ft-ot nyer a Művészeti és Szabadművelődési  

   Alapítvány pályázatán, nyári tanfolyamokra és regionális szakmai programokra.  

 május 27. Elindul az Egyesület számítógépes tanfolyama, vezetője: Csetneki József. 

 május ?  A Regionális Népfőiskolai Szövetség kibővített elnökségi ülése áttekinti az elmúlt két 

   év munkáját. 

 június 13-15 "Iskolaszék és civil társadalom" konferencia az MKM támogatásával. Szervezője 

   Szolnoki Tibor. 

 június 19-26. Népfőiskola szervezők országos tábora Nagyenyeden. A programot az MNT és az 

   Egyesület közösen dolgozta ki. Az Egyesület képviseletében előadásokat tartanak: 

   Balogh István, Bordás István és Csetneki József. 

június 24 - július 31.  Az ötödik nyári tanfolyam, összesen 68 hallgatóval. A négy szekció a programjait 

   eltérő időközökben tartja.  

 július 10-17. Alapozó nyári táborral elkezdődik a képzőművészeti szekció egyéves tanfolyama. 

   Szekcióvezető: Sándor Zsuzsa, szervező titkár: Csetneki József. 

 július 10-17. Az első ízben önálló határon túli magyarok szekciója nyári tanfolyama,  

   szekcióvezető: Bolvári-Takács Gábor és Bordás István. 

 július 3-11. A református szekció nyári tanfolyama, szekcióvezető: Balázsi Zoltán. 

 július 4-9. A társadalomismereti szekció terepgyakorlata Kékeden. Szekcióvezető Balázsi  

  Károly 

 július 5.  Bordás István előadást tart a CSEMADOK Karcsa-parti művelődési táborában. 

 szeptember 9. A tanév első számítógépes tanfolyamainak kezdete.  

 szeptember 14.  Beindulnak az őszi angol nyelvtanfolyamok.  

 szeptember 23-25 A képzőművészeti szekció első évközi konzultációja. 

 szeptember  26.  Angol nyelvtanfolyam indul Sátoraljaújhelyen. Tanfolyamvezető: Kántor István. 

 november 4.  Az MNT közgyűlése Kovács Bálint volt pataki népfőiskolást, addigi megbízott  

  elnököt, a következő tisztújításig, megerősíti elnöki tisztében. 

 november 7.  Elindul az Emberi Kockázatok Intézetével közösen szervezett 480 órás  

   biztosítópénztáros képző tanfolyam. A 26 résztvevő képzése 1.5 millió forintos  

  minisztériumi támogatásból valósul meg. Tanfolyamvezető: Stóka György. 

 november 24.  Az Egyesület képviseletében Dr. Dankó László soros elnök vesz részt a városi Civil 

   Fórumon. 

 november 25-26. Bordás István előadást tart az "Önkormányzat és népfőiskola" című konferencián, 

   Nyíregyházán. 

 november 25-27. A képzőművészeti szekció második évközi konzultációja. 

 december 17. Egyesületi közgyűlés, napirenden: beszámoló az 1994 évi tevékenységről,  

   előterjesztés a jövő évi cselekvési programról. 

 

1995. 

 január 27-29 A képzőművészeti szekció harmadik évközi konzultációja. 

 január   az angol tanfolyamok kudarca. 

 március 24-26. A képzőművészeti szekció negyedik évközi konzultációja. 

 április 4.  A biztosítópénztáros képző tanfolyam záróvizsgája. Az első népfőiskolai tanfolyam 

   amely az országos képzési jegyzék szerinti szakmát ad. 

 április 22. Helyi ismereti vetélkedő Szatmárnémetiben, az RMDSZ és az EMKE szervezésében. 

   A győztesek közül négy fő a sárospataki nyári népfőiskolára kap részvételi  

   lehetőséget. Az Egyesületet Bordás István képviseli.  

 május 26. Az Egyesület 10 ezer forinttal támogatja a Kazinczy Társaság Széphalom című  

  évkönyv sorozatának 7. kötetét amely Újszászy Kálmán emlékére jelenik meg. 

 május 26.  A népfőiskola tantestületének alakuló összejövetele. Ideiglenes tantestületi elnök az 

   év végéig Dr Balázsi Károly. 

 május 24..  A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány az Egyesület valamennyi pályázatát 

   elutasította. 

 május 26-28.  A képzőművészeti szekció ötödik évközi konzultációja. 

 június 2.  Az Egyesület levélben kári a Megyei Önkormányzat elnökét, Gyárfás Ildikót, a  

  Szinyei-ház használati jogának átadására. 

 június 2.  Az ünnepi könyvhétre megjelenik Kovács Bálint: Protestáns népfőiskolák  

   Magyarországon című kötete, melyben részletesen tárgyalja az egykori Sárospataki 

   Népfőiskola történetét. 



 június 23.  Befejeződik a számítástechnikai csoport tanéve, a 12. tanfolyam zárásával. Az  

   oktatott órák száma összesen 600 óra volt.  

július 1-10. A hatodik nyári tanfolyam. Szekcióvezetők: társadalomismereti: Dr. Balászi Károly, 

képzőművészeti: Sándor Zsuzsa, határon túli magyarok: Bolvári-Takács Gábor. Az 

egyéves képzőművészeti iskola hallgatói záró kiállításon mutatják be alkotásaikat. 

 augusztus 21-25 Bodrog 'P Art filmnapok az Egyesület szervezésében. Témafelelős: Molnár  

   Marianna. 

 szeptember 15.  Az Egyesület elnökségének ülése, ahol az elnökség elfogadja a Szervezeti és  

   Működési Szabályzatot, előkészítik az október 7-i közgyűlést. 

 szeptember 20-21.A Magyar Népfőiskolai Társaság és a Népfőiskolai Egyesület közös szervezésében 

   népfőiskolai delegáció érkezik Kárpátaljára, ahol találkoznak a helyi értelmiség 

   vezető képviselőivel és megvitatják a kárpátaljai népfőiskolai kezdeményezések 

   lehetőségét. 

 szeptember 25. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Oktatási és Művelődési Bizottsága 

   megtárgyalja és elfogadja azt az előterjesztést, melyben a Szinyei-házat a Megyei 

   Önkormányzat ingyenes használatba adná az Egyesületnek. 

 szeptember 28. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Önkormányzata elfogadja az előterjesztést és ezzel a a 

   Népfőiskolai Egyesület 10 évre ingyenes használatba kapja a Szinyei-házat.  

 szeptember 29. Kezdetét veszik a Népfőiskolai Egyesület őszi számítástechnikai tanfolyamai. A 

   tanév első felében egy 50 órás alapozó kurzust, valamint egy 150 órás OKJ-s  

   vizsgával záruló szakmai képzést indítunk be. 

október 7. Egyesületi közgyűlés. Módosítjuk az alapszabályt, melynek értelmében a közgyűlés 

határozatképtelensége esetén újbóli összehívás után a megjelent tagok számától 

függetlenül döntésképes. Szolnoki Tibor lemondott elnökségi tag helyett Dr. Dobrik 

Istvánt választják új elnökségi taggá, a rotációs elv alapján az új elnökségi tag egyúttal 

az Egyesület új elnöke is lesz. A közgyűlés határozatban kötelezi magát a használatra 

kapott Szinyei-ház felújítására. 

 október 10. Az Egyesület szerződést köt a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző  

   Főiskolával a számítógépes terem bérletéről. A Tanárképző Főiskola az oktatótermet 

   a Sárospatakra kihelyezett számítástechnikai tanárszak konzultációs központjára 

   használja majd. 

október 16. Az Egyesület elnökségének ülése a Miskolci Galéria épületében. Az elnökség 

 megbízza Dr. Dankó Lászlót és Bordás Istvánt a Szinyei-ház felújításával kapcsolatos 

 ügyek intézésével. Az elnökség elhatározza, hogy az Egyesület gazdálkodására és az 

 adminisztrációs feladatok ellátására félállással alkalmaz egy később kiválasztott 

 személyt. 

 november 6. A Pro Renovanda Hungariae kuratóriuma összességében 300.000 forinttal támogatja 

   az Egyesület programjait. 

november 7. Az információs társadalom egy új kihívás közművelődési és infomáció-

 technológiai konferencia a Comenius Tanítóképző Főiskola Informatika Tanszékével 

 közös rendezésben. 

 november  24. Egyesületi elnökségi ülés. A testület tagjai megbízzák Beke Té Istvánt, egyesületünk 

   tagját a kivitelezési munkák irányításával. Előzetesen meghatározza a 96. nyarán 

   rendezendő 60. évfordulós ünnepségek programját. 

 december 2. Észak-kelet Magyarországi népfőiskolák regionális találkozója Sárospatakon. 

 december 8. Magyar Népfőiskolai Társaság tisztújító közgyűlése, ahol Bordás Istvánt újabb 4 évre 

   elnökségi taggá választják. 

 

1996.  

január 19. Egyesületünk két szakmában is képzési ajánlatot tesz a Megyei Munkaügyi 

 Központnak munkanélküliek átképzésére. Ajánlatainkat azonban a Munkaügyi 

 Központ a későbbiek során elutasítja. 

 január 29. Elnökségi ülés. Napirenden: a nyári népfőiskola, az ünnepségek és a Szinyei-ház 

   felújításának előkészítése. 

 február 8. Újabb 50 órás alapozó számítástechnikai tanfolyam indul. 

   Egy újabb megállapodás keretében Egyesületünk már nem csupán bérbeadóként 

   működik közre a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Számítástechnika  

   kiegészítő szakos hallgatóinak képzésében, hanem konzultációk helyi szervezését is 

   az Egyesület szakemberei végzik. 



 február 23. Sz. Tóth Jánosnak a Magyar Népfőiskolai Társaság főtitkárának látogatása az  

   Egyesület elnökségi ülésén, melynek keretében találkozik a Megyei Önkormányzat 

   kulturális vezetőivel is. (Sicc a találkozó folytatásaképpen több liter vörösbor  

   elfogyasztására került sor.) 

március 3. A szatmárnémeti Szent Györgyi Albert Társaság meghívására egyesületünk 

 képviseletében Stóka György és Bordás István vesz részt, az "Itt-hon" helyismereti 

 vetélkedőn. A vetélkedő győztesei részt vesznek a nyári népfőiskolán. 

 március 4-5. A számítógép kezelő OKJ-s tanfolyamunk záróvizsgája. A sikeres vizsga után 12 

   általunk kiképzett hallgató kapta meg bizonyítványát. Ketten közülük a Munkaügyi 

   Központ támogatásával vettek részt. 

 március 14. Elnökségi ülés. Napirenden: a Szinyei-ház felújításának finanszírozása, a Sárospatak 

   c. közéleti újság egyesületi kiadásban történő megjelentetésének lehetősége. Az újság 

   kiadásával kapcsolatosan ajánlattevő és vendég Dr. Jánosdeák Gábor polgármester. 

 március 20. A Földhivatal bejegyzi az Egyesület ingyenes használati jogát a Szinyei-házra. 

 április 1. Újabb számítógép-kezelő OKJ-s tanfolyam indul Egyesületünk szervezésében. 

április 12. Egyesületi közgyűlés. Napirenden: Az Egyesület 1995. évi gazdálkodásának 

 beszámolója, az 1996-os költségvetés elfogadása, a nyári népfőiskola és az ünnepség 

 részletes programja, valamint a Sárospatak újság kiadásának lehetősége. 

 április 14. Dr. Heribert Hinzen a Német Népfőiskolai Szövetség Budapesti Irodája  

   igazgatójának látogatása Egyesületünknél. 

április 29. Sárospatak város Képviselő-testülete tárgyalás nélkül elutasítja a polgármester azon 

javaslatát, hogy a Sárospatak című közéleti újságot a továbbiakban az Egyesület 

jelentesse meg, mi több megszünteti magát a lapot. Ezután az elnökség egyesületi 

tagok kezdeményezésére hozzájárul egy lapszám kiadásához, szponzorok 

finanszírozásában. 

 május 16-18 Országos Népfőiskolai Konferencia Szolnokon. Egyesületünk képviseletében Stóka 

   György tartott előadást a Nemzeti Informatikai Stratégia című programról, Bordás 

   István az Informatika Szekciót vezette. 

 június 21.  A Máltai Szeretetszolgálat iskolabútorokat adományoz a Szinyei-ház berendezéséhez. 

 június 24.  A Német Népfőiskolai Szövetség Budapesti Irodája 800.000 Ft-tal támogatja a  

  Szinyei-ház felszerelését. Az összegből oktatástechnikai eszközök beszerzésére került  

  sor.  

 június 29.  Egyesületi akció a Szinyei-ház kerítésének felújítására. 

 július 1-6. A második csoportunk vizsgázik az Országos Képzési Jegyzék szerint számítógép 

   kezelő szakmából a 150 órás tanfolyamunk végén. 

 július 6-7. Ünnepségek és megemlékezés a Sárospataki Népfőiskola megalakításának 60. és 

   újraindításának 10. évfordulója alkalmából. Ezen az eseményen avatja föl a felújított 

   Szinyei-házat Kormos Dénes, a Megyei Közgyűlés alelnöke. 

 július 5-14. Nyári népfőiskolai tanfolyam. Ezúttal csak a határon túli magyarok szekciója kerül 

   megrendezésre. Szekcióvezető: Dr. Bolvári-Takács Gábor, animátor: Nagy György. 

   A meghirdetett további szekciók (képzőművészeti, református, informatika elegendő 

   jelentkező híján elmaradtak.) 

 július 10. Az Egyesület elnökségének állásfoglalása, melyben elhatárolja magát azoktól a  

  véleményektől, melyek az Egyesületet teszik felelőssé a lap megszűnéséért, és   

  kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy nem kíván tovább foglalkozni a lap kiadásával. 

 július 31. Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elutasítja Egyesületünk azon kérelmét, hogy 

   az APEH tekintsen el az Egyesület ÁFA befizetéseitől a Szinyei-ház felújításával 

   kapcsolatban. 

 szeptember 6. A Szinyei-ház felújítási számláinak utolsó részlete is kiegyenlítésre került, ezzel 

   párhuzamosan hiánypótlási jegyzőkönyv kiállítására kerül sor, amíg el nem végzett 

   munkákkal kapcsolatban. A hiánypótlás azóta sem történt meg.  

 szeptember 17. Újabb 150 órás számítástechnikai kurzus indul. A későbbiek során még egy  

   tanfolyam indítására kerül sor informatika témában. Ugyanakkor nyelvtanfolyam 

   szervezése sikertelennek bizonyult. 

 október 15. Újabb szerződéskötésre kerül sor a Bessenyei György Tanárképző Főiskola  

   Informatika Tanszékével. Immáron három csoport konzultációja bonyolódik az  

  Egyesület számítástechnikai szaktantermében. 



november 22. Tisztújító közgyűlést tartottunk, amelyen módosítottuk az egyesületi alapszabályt, és 

elnökké dr. Dobrik Istvánt, ügyvezető elnökké Stóka Györgyöt, titkárrá pedig Bordás 

Istvánt választotta a tagság. 

1997. január 20. Egyesületünk 150.000 Ft-os támogatást nyert a Hálózat a Demokráciáért Alaptól  

középiskolás demokrácia klub létrehozására. A klub tavasz folyamán mintegy 10 

előadást hallgatott meg a politikai demokrácia témakörben. 

február 7. Újabb OKJ-s alapfokú számítógép-kezelő (-használó) csoport tett eredményes vizsgát 

szervezésünkben. 

február 23. Újszászy Kálmán szobrának avatása a Református Kollégium udvarán, Egyesületünk a 

szobor felállításához 15.000 Ft-tal járult hozzá. 

 február 26. 100 órás ismeretbővítő számítástechnika szaktanfolyam indul. 

 március 12. Szerződést kötünk az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal, amely értelmében  

180.000 Ft-os támogatásban részesülünk mentálhigiénés munkaerő-piaci programok 

megvalósítására. Ezzel kezdetét veszi az a szakmai munka, amely a munkaerő-piacra 

történő visszajutásban próbál segítséget nyújtani hátrányos helyzetű térségünk 

munkanélküli polgárai számára. 

március 26. Ingyenes Internet elérést nyerünk a Soros Alapítvány C3 programjától, ez az első 

alkalom, hogy Egyesületünk Internet hozzáféréssel és e-mail címmel rendelkezik. 

július 6-11. Kezdetét veszi a VIII. nyári népfőiskola. Ebben az évben két csoportban, egy határon 

túli magyar és egy informatika szekcióban folyik a munka. A program megvalósítását 

támogatta az Illyés Alapítvány, a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, 

valamint a Nemzeti Kulturális Alapprogram. 

szeptember 12-15. Egyesületünk képviseletében Bordás István részt vesz egy olyan népfőiskolai képző 

program megvalósításában, amelyet Szabadkán szervezett a Magyar Népfőiskolai 

Társaság, és amelynek célja a vajdasági népfőiskolai mozgalom felélénkítése volt. 

szeptember 20. Szokásos egyesületi elnökségi ülésen felvetődik annak a lehetősége, hogy újra 

szervezzük meg a református szekciót, amelyben a Sárospataki Református Kollégium 

Alapítvány is részt vállalna. Az elnökség elfogadja a javaslatot, és megbízza Bolvári-

Takács Gábort, a javaslat tevőjét, hogy járjon el ebben az ügyben. 

október 8-tól Egyesületünk képviselői az MNT szervezésében részt vesznek a Kulturális 

Alaptörvény előkészítésének bizottsági vitáiban. A törvényt végül is 1997. 

decemberében fogadja el az országgyűlés. 

október 27. Kezdetét veszi az újabb OKJ-s informatikai képzés-sorozat, amely egy középfokú 

szoftver üzemeltetői és egy alapfokú számítógép-kezelő (-használó) tanfolyamot foglal 

magába. 

december 12. 20 hallgató tesz eredményes vizsgát alapfokú számítógép-kezelő tanfolyamunkon. 

 

1998.  

január 15. Megjelenik a Közművelődési törvény és a népfőiskolák című kiadvány, melynek  

megvalósításában nagy szerepet vállalt Egyesületünk. 

január 30. Évi rendes közgyűlésünket tartottuk, ahol elfogadtuk az 1997-es évről szóló  

beszámolókat és jóváhagytuk a 98. évre szóló munkatervet. 

február 2. A Megyei Munkaügyi Központ nyilvántartásba vette Egyesületünket, mint szakképző 

intézményt, ezt követően 5 informatikai szakmában van joga szervezetünknek OKJ-s 

képzéseket folytatni. 

február 4. A Kulturális Alaptörvényben megfogalmazottaknak megfelelően kezdeményezzük a 

Sárospataki Művelődési Tanács létrehozását, a Közművelődési Tanács a törvényes 

határidőn belül június 15-én megalakult. 

március 8. Szerződést írunk alá a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák 

Szövetségével egy ifjúsági tanácsadó központ létrehozására. Ez a kezdeti lelkesedés 

után azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és tevékenysége idővel 

abbamaradt. 

április 14. Újabb OKJ-s számítógép-kezelő (-használó) tanfolyam indult. 

május 5. 21 fő tett eredményes vizsgát számítástechnikai szoftver üzemeltető szakmában. 

május 22. Közgyűlést és egyesületi majálist szerveztünk. A közgyűlés célja az volt, hogy 

alapszabályunkat a nonprofit törvény rendelkezéseinek megfelelően átalakítsuk, 

valamint Felügyelő-bizottságot válasszunk. Az egyesületi majálison kötetlen kulturális 

programot szerveztünk tagjaink és szimpatizánsaink számára. 



május 25. Kérjük a nonprofit törvény értelmében Egyesületünk kiemelten közhasznú szervezetté 

nyilvánítását. 

június 2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság végzésében kiemelten közhasznú 

szervezetté nyilvánítja egyesületünket. 

június 11. Sikeres OKJ-s számítógép-kezelő (-használó) szakmai vizsgát tett 22 hallgató. 

június 22-július 3. Nyári napközis tábort szerveztünk gyermekeknek angol és számítástechnikai 

szabadfoglalkozásokkal. 

július 4-12. IX. nyári népfőiskola megrendezése határon túli és informatikai szekcióban. 

augusztus 24. Útjára indul az MNT szervezésében az a PHARE-LIEN program, amelynek célja 

alacsony képzettségű felnőttek tudáshiányának pótlása. A programban a nemzetközi 

együttműködésben dolgozó dán és szlovén partnereken kívül négy hazai népfőiskolai 

szervezet vesz részt. Ez az első olyan nemzetközi program, amelyben egyesületünk 

szakmai munkát vállal. 

szeptember 1. Újabb OKJ-s számítógép-kezelő (-használó) tanfolyam indult. 

szeptember 15. A Mikroszol KFT-vel együttműködésben pedagógus-továbbképző tanfolyamot 

indítunk a Vay Miklós Szakképző Iskolában. 

október 16-18. “A közművelődés – felnőttoktatás – népfőiskolák a Kárpát-medencében” című szűk 

körű szakmai konferencia, amelyen körvonalazódik a kárpát-medencei népfőiskolai 

együttműködés új szervezeti formája. E megbeszélés a kiindulópontja annak, hogy a 

kulturális kormányzat hivatalnokai Egyesületünket tekinti a határon túli magyar 

népfőiskolai mozgalom összekötőjének.  

október 17. Együttműködési megállapodást kötünk a Comenius Tanítóképző Főiskolával. 

december 4-5. A Magyar Népfőiskolai Társaság éves közgyűlése, amelyet Egyesületünk a Comenius 

Tanítóképző Főiskolán, annak aktív közreműködésével szervezett meg. 

december 11. 20 fő sikeres számítógép-kezelő (-használó) OKJ-s vizsgát tett. 

 

1999.  

január 29. Évi rendes – beszámoló és tervegyeztető – közgyűlést tartottunk. 

március 3. 19 fő sikeres számítógép-kezelő (-használó) OKJ-s vizsgát tett. 

április 12. Újabb számítógép-kezelő (-használó) OKJ-s tanfolyam indult. 

április 22. A Megyei Munkaügyi Központ megkeresésére több képzési ajánlatot nyújtottunk be 

humánszolgáltatás és reintegrációs program megvalósítására. A nyertes programok 

kezdetét jelenti egy több mint két éves együttműködésnek, amely a Megyei Munkaügyi 

Központ komplex közhasznú és reintegrációs programjaiban való részvételt jelenti. 

Ezek a programok jelentős szakmai és anyagi eredményt hoztak Egyesületünknek.  

április 30. Kezdetét veszi az az előadás sorozat, amelyet Szülők Népfőiskolája címen futtatott a 

Népfőiskolai Egyesület. A kisgyermekes szülők számára szervezett programok 

résztvevőiből az év végén megalakul a Fehérlófia Egyesület. 

július 3-11. X. nyári népfőiskola megrendezése, amelyben művészeti és határon túli magyar 

szekciót szerveztünk. 

július 7-9. A Halmaji Önkormányzat megkeresésére munkaerő-piaci reintegrációs tréningeket 

tartottunk az általuk megpályázott képzési programban. A Halmaji Önkormányzattal 

ezt követően még két ilyen program megvalósításában működtünk együtt. 

július 9. 22 fő sikeres OKJ-s vizsgát tett számítógép-kezelő (-használó) szakmában. 

október 12. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 740.000 Ft. támogatásban részesíti 

Egyesületünket a határon túli konzultációs programok megvalósításában. Ez az első 

olyan pénzügyi támogatás, amely ahhoz az elismeréshez kötődik, amelyet a 

Minisztériumtól kaptunk a határon túli munkánkkal kapcsolatosan. 

november 19. Tisztújító közgyűlés. Ezen az összejövetelen újabb alapszabály módosításra került sor, 

ennek értelmében a tagság 3 tagú elnökséget választott. Az elnökség saját soraiból 

nevezte ki az elnököt. Az új elnök Stóka György, alelnök Balázsi Károly, elnökségi 

tag Bordás István, aki egyben az ügyvezetéssel megbízott elnökségi tag is. 

november 25-27. Népfőiskolai szervezők képzését valósítottuk meg, amelyre mintegy 30 résztvevő 

érkezett Kárpátaljáról, Erdélyből és a Felvidékről. A konferencia résztvevői 

együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá egy folyamatos együttműködési fórum 

megvalósítására. 

december 3-4. Közgyűlést tartott a Magyar Népfőiskolai Társaság, ahol az elnökség javaslata alapján 

az MNT elnökségi tagjává választották Bordás Istvánt, a Tudományos Munkabizottság 



elnökévé Balázsi Károlyt, a Számítástechnikai Munkabizottság elnökévé pedig Stóka 

Györgyöt nevezte ki a közgyűlés. 

 

2000.  

január 18. Beadjuk a Socrates Grundtvig programhoz azt a pályázatunkat, amely a későbbiek 

során egy nagy nemzetközi program megvalósítását teszi lehetővé. 

február 2. A Megyei Munkaügyi Központ meghosszabbítja a szakképzésre jogosító 

tanúsítványunkat. 

március 3. 21 fő sikeres számítógép-kezelő (-használó) vizsgát tett. 

március 10. Évi rendes közgyűlést tartottunk, ahol elfogadtuk a 99. évi szakmai beszámolót és a

   2000. évi munkatervet. 

május 5. Jóváhagyták az MNT és az Egyesületünk közös IP cím igénylését, majd bejegyezték a 

nepfoiskola.hu domain nevet. Ez képezte annak az alapján, hogy ez év szeptemberben 

elindítsuk a Népfőiskolai Társaság internetes honlapját, ezzel párhuzamosan 

létrehozzuk saját honlapunkat is. A közös működtetésről májusban szerződésben 

állapodtunk meg. 

június 1-3. Népfőiskola szervezők képzése a határon túli együttműködés jegyében Párkányban. A 

3 napos programot az Ipolyvölgyi Népfőiskolai Társasággal közösen szerveztük. 

július 1-9. XI. nyári népfőiskola megrendezése. Az egy csoportos művészeti témájú rendezvényt 

a Nagyváradi Ady Társasággal közösen valósítottuk meg. 

július 7. 19 fő sikeres számítógép-kezelő (-használó) OKJ-s vizsgát tett. 

július 21. Egyesületünk szerződést köt Dr. Bolvári-Takács Gábor tagtársunkkal, aki mint 

lapalapító, a Zempléni Múzsa című folyóirat kiadói feladatait átadja szervezetünknek. 

E szerződés az alapja annak, hogy a társadalomtudományi és kulturális folyóirat a mi 

kiadásunkban jelenik meg. 

szeptember 3. Beindult a www.nepfoiskola.hu internetes portál, melyet a Magyar Népfőiskolai 

Társasággal közösen valósítottunk meg. 

augusztus 22. Megalakult a Zempléni Múzsa szerkesztő bizottsága. 

szeptember 29. Átvesszük a Sárospataki Teleház működtetését Törő Gábor vállalkozótól. 

október 12. Együttműködési megállapodást kötünk a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnel. A 

szerződés az alapja annak, hogy Egyesületünk együttműködik a Fegyintézettel 

felnőttek alapképzésének lebonyolításában. 

október 13. Konzorciumi megállapodást kötünk az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai 

Társasággal, valamint a Magyar Népfőiskolai Társasággal az alapképzés 

továbbfolytatására az Oktatási Minisztérium pályázatának keretei között. 

október 28. Tagságunk a hagyományok ápolása céljából diófát ültet a Szinyei-ház kertjében. Ezzel 

szimbolizáljuk a sárospataki népfőiskolai hagyományok továbbfolytatását. 

október 29-31. Szervezetünk képviseletében Csetneki József részt vesz az MNT által szervezett 

Culture in Use szemináriumon, amely egy nemzetközi program része. 

november 13. Egyesületünk kiadásában megjelenik Ködöböcz József: Lakóhelyünk Sárospatak és 

körzete című könyve. 

november 16. Beadjuk a “Képzettség és boldogulás” című alapképző pályázatunkat az Oktatási 

Minisztérium Phare programjához. 

december 2. Tisztújító közgyűlést tart a PADISZ, ahol Egyesületünk elnökét, Stóka Györgyöt 

elnökségi taggá választják. 

december 12. Megérkezik az Európai Bizottság értesítése arról, hogy elfogadták és támogatják az 

Állampolgári minőség javítása hátrányos helyzetű térségekben című nemzetközi 

programunkat. Az elnyert támogatás 129.590 euró, amely a három nemzetközi partner 

között oszlik meg. Parnereink a dán Munkásművelődési Szövetség Givei 

kirendeltsége, valamint a Karel de Grote Főiskola Antwerpenben 

 

2001.  

január 15. Megkezdjük és 3 nap alatt be is fejezzük azt a beruházást, amelynek  

eredményeképpen a Szinyei ház fűtését gázüzeműre állítjuk át. 

január 19-től Egyesületünk képviseletében két fő vesz részt az MNT nemzetközi szakreferens 

képzésében. 

február 6. Megszervezzük Ködöböcz József könyvének bemutatóját a Városi Könyvtárban. 

február 9. OKJ-s számítógép-kezelő (-használó) szakmai vizsga, 15 fő tett eredményes vizsgát. 



február 9-11. “Az állampolgári minőség javítása..:” című programunk első nemzetközi koordinációs 

megbeszélése. 

február 23-24. “Az állampolgári minőség javítása..:” című programunk első magyarországi 

koordinációs megbeszélése. 

március 3. Megjelenik a Zempléni Múzsa 1. száma. A megjelenés alkalmából a lapot bemutató 

rendezvényt szervezünk a Rákóczi Várban. 

március 3. Évi rendes közgyűlését tartja Egyesületünk. 

március 9-11. Többszöri halasztás után a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségével együtt 

megszervezzük az első kárpátaljai népfőiskolát, amelynek témája “A gazdálkodás 

lehetőségei Kárpátalján”. 

április 15. A PADISZ-szal kötött szerződés értelmében elkezdjük kidolgozni a szervezet 

hivatalos honlapját. A honlap május végétől látható az Interneten a www.padisz.hu 

címen. 

április 20. Megérkezik a hivatalos értesítés az Oktatási Minisztérium Phare Irodájától azzal 

kapcsolatban, hogy elfogadták a “Képzettség és Boldogulás” című alapképző 

programunkat. A megvalósítandó projekt 113.443 euró támogatásban részesül. 

április 23. Külső megrendelésre 50 órás számítógépes tanfolyamot indítunk az Észak-

Magyarországi Vízügyi Igazgatóság Szakaszmérnöksége megbízásából. 

május 3-8. Egyesületünk képviseletében két fő vesz részt az MNT által szervezett tanulmányúton 

Dániában, a Holstebroi Népfőiskolán. 

május 4-5. Egyesületünk képviselői részt vesznek a Kolozsvárra tervezett első népfőiskolai börze 

előkészítő megbeszélésén Válaszúton. 

május 10. 18 fő tett eredményes számítástechnikai szoftver üzemeltető szakmai vizsgát. 

május 11-13. Útjára indul az “Állampolgári minőség javítása…” című program tanárképző 

tanfolyamsora. A tavasz és a kora ősz folyamán összesen 4 hétvégén találkoznak a 

projektben résztvevő tanárok. 

június 10. Elkészül az “Állampolgári minőség javítása…” című programunk első köztes 

jelentése. 

június 25. Megjelenik a Zempléni Múzsa 2. száma. 

június 30. “Képzettség és boldogulás” című programunk első koordinációs megbeszélése. 

július 8-14. XII. nyári népfőiskola megrendezése. Ez évben két csoportot szerveztünk a határon 

túliak számára képzőművészeti és társadalomismereti témákban. 

július 15. Aláírják a “Képzettség és boldogulás..:” című programunk támogatási szerződését. 

augusztus 17. Megjelenik a Zempléni Múzsa 3. száma. 

augusztus 18-26. “Az állampolgári minőség javítása…” című programunk tanárai egyhetes 

tanulmányúton vesznek részt Dániában és Belgiumban.  

szeptember 7-9. Megkezdődik a “Képzettség és boldogulás” című programunk tanárképzése, melyet a 

Magyar Népfőiskolai Társaság szervez, és amelyet még további három alkalommal 

valósít meg Nyíregyházán. 

október-november Útjára indulnak a tanfolyamok mind az “Állampolgári minőség javítása…”, mind 

pedig a “Képzettség és boldogulás..:” című programunkban. A Grundtvig programban 

2002. május végéig 18 településen kell lebonyolítani a 200 órás tanfolyamokat. A 

“Képzettség és boldogulás…” programban 6 helyszínen 12 tanfolyamot kell befejezni 

június közepéig. 

november 9-11. A Romániai Magyar Népfőiskolai Társasággal közösen szervezendő népfőiskolai 

börze második egyeztető megbeszélése Kolozsváron. A népfőiskolai börze 2002. 

március első napjaiban sikeresen lezajlott. 

november 28. Megjelenik az “Állampolgári minőség javításának kézikönyve”, amely 

alapdokumentuma a Grundtvig programunknak. A kiadott könyv iránt az első 

pillanattól kezdve nagy az érdeklődés. 

december 7. Az Országos Foglalkoztatási Alap 800.000 Ft-tal támogatja az Állampolgári minőség 

javításának kézikönyve kiadását. 

december 10. 20 fő sikeres számítógép-kezelő (-használó) szakmai vizsgát tett. 

december 12. Elkészül a Népfőiskolai Egyesület 2001. évi nem végleges pénzügyi elszámolása, 

ennek értelmében a 2001-es évben az Egyesület közel 38 millió forint és 52.094 euró 

bevételt könyvelhetett el. Kiadási oldalon közel 25 millió forint és 51.000 euró jelent 

meg. 

 


