
National Democratic Institute és a House of Democracy Partnership

keretében oktatóként szolgálja a parlamentarizmus fejlesztésének

ügyét Kelet-Timortól Ghanáig, Pakisztántól Koszovóig. 
10 Magam Francis Mikó példájának köszönhetem, hogy 45 évesen ne-

kiláttam újra tanulni, a külügyi diplomámat akár neki is ajánlhatnám.

Õ mutatott rá arra, hogy egy parlamenti könyvtáros számára mennyi-

re fontos legalább egy parlamenti érdekeltségbe tartozó specializáció

megszerzése, és aztán az adott területen ismeretségi hálózat kiépítése.

Francis Mikó kutatói ismereteit, tanácsait gyakran vették igénybe

kongresszusi képviselõk, számos delegációt készített fel és kísért el

külföldi missziókra. Francis Mikó – akárcsak Bill Robinson – ma is

aktív, a fent említett (USA-Kongresszus közeli) szervezetek keretében.
11 A washingtoni kiképzés hivatalos része az angolszász parlamenta-

rizmus elveirõl és USA-beli kétkamarás gyakorlatáról szólt. Ennek a

parlamenti életnek természetes része a képviselõi tájékoztatási szolgál-

tatás a maga összetettségében: információk az adott parlament min-

denkori, aktuális munkájáról, történeti kutatások a korábbi jogalkotási

és egyéb tevékenységérõl; könyvtári támogatás a beszédekhez, felszó-

lalásokhoz; kutatások az érvelésekhez, indítványokhoz stb. 

A tréningek kísérõ programjai igen változatosak voltak: meghívások

saját lakásban, családi körben tartott vacsorákra – a beszélgetés, a kap-

csolatteremtés kedvéért. Tisztességes ellátmányt kapott a CRS minden

kelet-európai vendége, ebbõl bõven telt a saját élelmezésünkre. Még-

is, ezek a meghívások sokkal többet adtak. Amerikai kollégáink bepil-

lantást engedtek saját belsõ köreikbe, megismerhettük lakáskultúráju-

kat, étkezési szokásaikat. Rokonszenvek, tartós baráti kapcsolatok ala-

kultak ki, amelyekben már mi sem féltünk attól, hogy hazatérve mit is

szabad majd bevallani ezekrõl a találkozásokról. És persze, gazdag kí-

nálatot kaptunk kiállításokból, koncertekbõl. Az egyik élményt hadd

idézzem ide, annak okán, hogy a nemrég Budapesten is járt „hermeli-

nes hölggyel” hol és hogyan találkozhattunk, Washingtonban, 1991

õszén Amerika felfedezésének ötszáz éves évfordulóját ünnepelték, a

National Gallery of Art Circa 1492 címmel áttekintõ kiállítást rende-

zett a XV. század végének világáról - annak kultúrájáról, mûszaki fej-

lettségérõl, lokális világképeirõl. Csodálatos volt az idõutazás.
12 Ma már visszavonult képviselõ.
13 A varsói katolikus ellenzék egyik vezéralakja volt a nyolcvanas

években. Szenátusbeli tisztsége után az Európa Tanács magas rangú

tisztségviselõjévé választották. E posztján is sokat tett a régió parla-

mentjeinek fejlõdéséért.
14 Ne feledjük, hogy a NATO légiereje a balkáni háború idején, a ki-

lencvenes évek végén(!) bombázta a Délvidéket – olyan sikerrel, hogy

az újvidéki és a mostari hidakat is újjá kellett építeni. 
15 Ilyen volt az ideológiailag irányított nemzetközi csere minõsége a

nemzeti könyvtárak között.
16 Ezek az országok az USA-külpolitika ún. demokráciaépítési prog-

ramjának jelenlegi részesei, befogadói. Az oktatásban részt vevõk kö-

rét meghatározza az a szemlélet, hogy „ha Európa nem engedi be az

oktatási piacára az amerikai szakembereket, akkor az amerikai

National Democratic Institute sem foglalkoztat európai trénert”. Ez azt

a különleges helyzetet teremti meg, hogy az új koszovói állam parla-

menti tájékoztatási rendszerének kialakításához nem az azonos nyelvet

beszélõ albán parlamenti könyvtárosok tapasztalatát veszik majd

igénybe, hanem az amerikai szakértõkét. 
17 http://www.agora-parl.org/
18 Kathy Gest Maturing and Developing Democracies Share

Experiences on Parliamentary Research Services címmel írt a varsói

rendezvényrõl beszámolót. Lásd: http://hdac.house.gov/pdf/maturing-

developing-democracies-share-experiences.pdf
19 L. pl. a II. világháborúban porig rombolt Óváros újjáépítését.
20 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____21432.aspx
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Jó-fej pár pályázat

A legtöbb sikeres ember mögött áll egy társ, és minden jó társ
mellett egy sikeres ember áll. Mi lehet nagyobb siker az életben,
mint megtalálni Õt és együtt maradni vele éveken, évtizedeken
keresztül? Mit érhet többet, mint évek múltával is, mint látni a
csillogást párunk szemében, amikor ránk néz?

A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom célja, hogy
a fiatalok felismerjék, céljaikat egy jófej társ mellett, egy jófej
pár tagjaként is elérhetik, sõt úgy érhetik el igazán. A pártalálás,
tudjuk, nem könnyû feladat, de még mindig könnyebb, mint
jófejnek maradni hosszú-hosszú éveken át. Nem könnyû, de le-
hetséges, és ami a legfontosabb, megéri. Ám hinnünk kell ebben,
és tenni is érte. Például azzal, hogy másokat is ráébresztünk, mi-
lyen fontos a család, a társ, és ezzel együtt a gyerek, akit szeret-
nénk, akit felnevelnénk, és akiben mi magunk élünk tovább.

Hogy Te is tehess valamit ezért, kiírtunk egy pályázatot rö-
vidfilmek készítésére, amivel Te is elmondhatod, bemutathatod,
mit tartasz fontosnak és miért. Hogy miért érdemes egy jófej párt
találni, és miért érdemes kitartani mellette – és hogyan lehetsé-
ges ez ma is.

De nem akarjuk megmondani, mit gondolj fontosnak, csak
annyit kérünk, készíts egy legfeljebb háromperces rövidfilmet,
amiben megmutatod, mi mozgat meg Téged, mi indítja be a ba-
rátaidat. Mi jut eszedbe a jó házasságról, a kapcsolatról és a gye-
rekekrõl? Mit szeretnél látni magad körül, milyen világot, mi-
lyen társat, milyen gyerekeket? Ne felejtsd, nem a film minõsége
lesz a legfontosabb, hanem az, mit üzen és hogyan!

Ötletnek néhány téma, de minden olyan témát elfogadunk,
amely megfelel a mozgalom céljainak: jófej-pár, a jó párkapcso-
lat titka, a boldogságkeresés útjai a párkapcsolatban.

Természetesen lehetõségeink szerint díjazzuk is az alkotá-
sokat, bár hisszük, a legfõbb, hogy másoknak is elmondhasd, mi
az, amit Te látsz magad körül, és amit Te vársz az élettõl. A díja-
zás szerény, inkább jelképes, ám terveink szerint ezen felül a be-
érkezett alkotások közül mindazokat, amelyek szerintünk segíte-
nek a célok elérésében, nyilvános vetítés keretében mutatjuk
majd be az érdeklõdõ közönségnek.

A pályázat jeligés. Az elkészült kisfilmeket DVD-n, bármi-
lyen elterjedt formátumban lehet küldeni az alábbi címre:
Dr. Kopp Mária
Három Királyfi, Három Királylány Intézet Nonprofit Zrt.
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

A film végén a következõ mondatot feltüntetése kötelezõ:
A film a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által

kiírt, a Richter Gedeon Nyrt. által támogatott pályázat felkérésé-
re készült.

A filmek beküldési határideje 2010. október 15. Az ered-
ményhirdetés december közepére várható a beérkezõ alkotások
számától függõen. A zsûri tagjai a mozgalom vezetõi, illetve az
általuk felkért szakemberek.

A pénzjutalmak:
I. díj: 300 000 forint
II. díj: 200 000 forint
III. díj 100 000 forint
De nem akarjuk elfelejteni azokat sem, akiknek nincs lehe-

tõségük filmet készíteni, pedig van, amit megmutatnának, el-
mondanának nekünk, a kortársaiknak, a világnak. Õket arra kér-
jük, írjanak egy rövid, legfeljebb féloldalas szinopszist egy pár
perces rövidfilmhez, amelyet egy elõzetes válogatás után elhe-
lyezünk a honlapunkon, és a legjobbakat, ha tudjuk, segítünk
megvalósítani. Hiszen az ötlet, az üzenet, a mondanivaló a leg-
fontosabb.

A szinopszisokat Keresztes Juliannának címezve küldjétek
el e-mailben (info@haromkiralyfi.hu) vagy postai úton (1016
Budapest, Mészáros u. 58/a).


