
 

Szakmai Beszámoló a Borsod – Abaúj- Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének 2014. évi 

munkájáról 
 

Az Egyesület elnöksége 2014. január elején Miskolcon ülésezett, ahol döntött a Magyar 

Kultúra Napja alkalmából átadandó kitüntető díjakról. Az Egyesület ünnepi alkalma 

csatlakozott a Sárospatakon rendezett városi ünnepséghez. A Borsod Abaúj Zemplén Megye 

Kultúrájáért díjat a népművelők közül Csatlósné Komáromi Katalin a Művelődés Háza és 

Könyvtára igazgatója, a Borsod- Abaúj- Zemplén Megye Kultúrájáért díjat alkotó közösséget 

közül a Miskolci Mazsorett Csoport kapta. A miskolci együttes vezetőségével és négy táncos 

lánnyal képviseltette magát az ünnepségen. A díjazottak hagyományosan Varga Éva 

szobrászművész alkotását kapták egy–egy díszoklevéllel együtt. A díjak költségét az 

egyesület és a Kult-Túra Alapítvány fele-fele részben finanszírozta.  

 

A Magyar Népművelők Egyesülete által hirdetett „Kultúrházak éjjel nappal 2014” országos 

akcióban több mint tíz megyei intézmény vett részt a farsangi időszakban. 

 

Az egyesület tisztújító közgyűlését 2014. március 27-én a Miskolci Kulturális Központ 

Ifjúsági Házában tartotta. A közgyűlés elfogadta az előző évi szakmai és pénzügyi 

beszámolót. 

 

Stumpf Gábor elnök úr, aki 1996 óta töretlen lelkesedéssel végezte munkáját, bejelentette, 

hogy nem kíván újra indulni az elnöki tisztségért. A közgyűlés megköszönte hosszú időn át, a 

megye közösségéért végzett szakmai, munkáját. A jelöltállítás után titkos szavazással 

megválasztotta a közgyűlés az új elnökséget:  

Elnök: Csatlósné Komáromi Katalin, Sárospatak 

Elnökségi tagok: Pappné Szalka Magdolna Ózd, Bordás István Sárospatak, Mátyás Zoltán 

Tiszaújváros, Tánczos Tamás Miskolc. A közgyűlést baráti beszélgetés zárta.  

 

A Magyar Népművelők Egyesülete soron következő Vándorgyűlését 2014 májusában 

Nagykanizsán rendezte. A megyei szervezet 11 fővel vett részt a szakmai konferencián. A 

találkozó ismét jó lehetőséget adott arra, hogy a megyében működő intézmények helyét és 

szerepvállalását pozícionáljuk az országos helyzethez viszonyítva. A szakmai kirándulások 

alkalmával betekintést nyertünk a Zala megyei és határon túli intézmények munkájába is. 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet, a Magyar Népművelők Egyesülete és egyesületünk közös 

szakmai napot rendezett Sajószentpéteren. Az „Újra öltünk, örökítünk” országos program 

megyei áttekintésére, lehetőségeinek megvitatására került sor. Több, megyénkben működő 

nagy múltú varróműhely vett részt a szakmai tanácskozáson. A tárgyalkotó közösségek 

markánsan megfogalmazták véleményüket a programról. 

 

A szeptemberi más megye közművelődési munkáját és értékeit megismerő hagyományos 

szakmai kirándulás elmaradt. Az új elnökség az átállás évében nem volt elég aktív ennek 

megszervezésében. A jövőben szeretnénk a szép hagyományt folytatni a nehéz anyagi 

körülmények ellenére is.  

 

A Nyugalmazott Népművelők Találkozóján Celldömölkön szintén ott voltak kollégáink. 

 

A Magyar Népművelők Egyesülete az ősz folyamán több dunántúli megyében 

szervezetfejlesztési műhelyt rendezett, azzal a szándékkal, hogy erősítse az ottani 

munkatársak közösségét. Ezen alkalmakon megyei kollégáink is bemutatkozási lehetőséget 



kaptak jó gyakorlataikkal, példa értékű tevékenységükkel. (Tatabánya 3 fő, Zalakaros 1 fő, 

Komló 1 fő) 

 

A november hónapra tervezett Kultúraközvetítők Bálja érdeklődés hiányában elmaradt. 

 

Az elnökség célja, hogy a megváltozott, gazdasági, társadalmi, fenntartói és szervezeti- 

körülmények ellenére is megtartsa és lehetőség szerint fejlessze a megye fontos szakmai 

közösségét. 

 

A 2014. évi szakmai beszámoló elfogadását kérem a tagságtól. 

 

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének gazdálkodási 

adatairól a 2014-es évben. 

 

 

Az egyesület bevételei a következőképen alakultak: 

 

Az összes bevétel: 656.531 Ft, részletezve: 

- tagdíjak: 145.000 Ft 

- cél szerinti tevékenység bevétele (számlás bevételek): 261.500 Ft 

- kapott támogatás NEA: 250.000 Ft 

- bankszámlán jóváírt kamat: 31 Ft 

 

A kiadások a következőképpen alakultak: 

 

- anyagköltség: 20.000 Ft 

- bérleti díj: 150.000 Ft 

- tagdíj: 25.000 Ft 

- utazási költségtérítések: 56.828 Ft 

- gazdasági szolgáltatás: 130.000 Ft 

- egyéb szolgáltatások: 20.000 Ft 

- bankköltség 53.103 Ft 

- rendezvények étkezési költségei: 57.130 Ft 

- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: 90.000 Ft 

 

Év végén az egyesület bankszámla pénze: 321.698 Ft, pénztárának egyenlege: 0 Ft.  

 

A 2014 évi gazdasági eredménye 54.470 Ft. 

 

 

Csatlósné Komáromi Katalin 

elnök 


