
Szakmai beszámoló a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének a 

2016. évi munkájáról 

 

Megyei egyesületünk januári elnökségi ülésén határoztunk a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából adományozott díjakról. Ózd város ünnepségéhez csatlakozva került sor a díjak 

átadására. „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” díjat Bordás István elnökségi tagunk 

és az ÓMI Zenés Színház vette át az Ózdi Olvasóban tartott megemlékezésen. 

Februárban a megyében működő intézmények is részt vettek a Kultúrházak éjjel-nappal 

országos akcióban, melynek mottója „az élő zene bűvöletében” volt. A február 5-7. között 

lebonyolított programsorozatra ismét szép számmal regisztráltak az intézmények és változatos 

programokat valósítottak meg. Az országos rendezvénysorozat záró konferenciájára 2016. 

március 1-jén került sor Budapesten, a Nemzeti Művelődési Intézet székházában. A szakmai 

tanácskozáson Csatlósné Komáromi Katalin tartott előadást „Élő zene szerepe a művelődési 

házakban” címmel. 

A Nemzeti Kulturális Alap 2016. január 1-től új kollégiumi rendszerrel működik. A 

Közművelődés Kollégiuma ismét önálló szakterületként jelenik meg. A 2016 márciusában 

felálló 6 fős kuratóriumban két megyei kolléga is lehetőséget kapott: Grúz Attilát, a Kisgyőri 

Faluház vezetőjét a Magyar Művészeti Akadémia, Csatlósné Komáromi Katalint a Magyar 

Népművelők Egyesülete delegálta a forráselosztó szervezetbe. A kollégium elmúlt évi 

statisztikája alapján megállapítható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye - a főváros után - a 

benyújtott és elnyert pályázatok tekintetében a megyei ranglista élén áll, megelőzve Pest, 

Baranya és Hajdú-Bihar megyét.  

Március 15-én a Nemzeti ünnep alkalmából Bordás István tagtársunk Magyar Bronz 

Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Balogh Zoltán EMMI minisztertől. Elismeréséhez ezúton 

is szívből gratulálunk, megköszönve a szakma és az egyesület érdekében is végzett 

eredményes munkáját. 

Megyei egyesületi napot szerveztünk április 21-én a sárospataki A Művelődés Háza és 

Könyvtárában. Az egyesületi napra 29 tagtársunk jött el, annak érdekében, hogy értékeljük az 

elmúlt évet, illetve megvitassuk a tevékenységünk aktuális kérdéseit. A szakmai nap 

keretében nyitottuk meg a Kerekes László Emlékkiállítást az intézmény emeleti galériájában. 

Több megyei kolléga idézte fel Kerekes Laci alakját, munkásságát. Az egyesületi rendezvény 

hercegkúti kirándulással zárult, ahol a település látnivalóit tekintettük meg, majd látogatást 

tettünk a Világörökség részét képező Gombos-hegyi Pincesoron. 

A Magyar Népművelők Egyesülete 2016. évi Vándorgyűlését Vecsésen rendezte meg, 

amelyen egyesületünk tagjai is részt vettek. A május 10-12. közötti esemény ismét 

segítségünkre volt abban, hogy a megyei feladatellátók pozícionálják magukat a 

közművelődés országos nagy rendszerében, új tapasztalatokat szerezzenek, szakmai 

megbeszéléseket folytassanak. 



A Nemzeti Művelődési Intézet B-A-Z megyei irodája egyesületünk részvételével május 25-én 

szakmai fórumot szervezett Tiszaújvárosban, ahol a „Minősített közművelődési intézmény” 

cím felkészülésével kapcsolatos gyakorlati napot tartott. A programon elsősorban a helyi és 

környékbeli kollégák vettek részt. 

2016 szeptemberében folytatódott az egyesület Pest megyét megismerő szakmai kirándulása. 

2015 után ismét olyan Pest megyei településeket választottunk a kirándulás helyszínéül, ahol 

hasznos tapasztalatokat, jó, vagy rossz gyakorlatokat ismerhettünk meg. A Veresegyháza – 

Erdőkertes – Nagymaros - Vác programon 15 fő vett részt a megyei intézmények munkatársai 

közül. A szeptember 21-22. dátumot időben meghirdettük, így a tagtársak számára 

tervezhetővé vált az egyesületi rendezvény. 

Ugyanebben az időpontban zajlott Tamásiban a Nyugalmazott Népművelők Találkozója, 

amelyen több megyénkben élő nyugdíjas kolléga is részt vett. Örömteli, hogy aktív éveik után 

is megmaradt kapcsolatuk, az évente megrendezésre kerülő program számukra is jó alkalom a 

találkozásra. 

Megyei egyesületünk számára is elismerést jelent, hogy 2016. október 5-én a Magyar 

Népművelők Egyesülete elnökévé választottuk Bordás Istvánt. Nagy örömünkre szolgál, hogy 

Sajó Attila hosszú időn át végzett eredményes munkáját Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

kolléga folytatja. Sajó Attilának köszönjük, hogy a Magyar Népművelők Egyesülete 

elnökeként sokat fáradozott a közművelődési szakma érdekében, szem előtt tartva a közösség 

erősítését, megújítását. 

Novemberben került sor a Népművelő Polgármesterek Találkozójára Hajdúböszörményben, 

ahol Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ igazgatója képviselte szervezetünket. 

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete - úgy vélem - eredményes évet zárt, noha a 

településeken és intézményekben zajló munka egyre több feladatot jelent számunkra. Az 

egyéni leterheltségek miatt kevesebb idő jut a közös együttlétekre, de a telefonos és 

elektronikus kapcsolattartások segítik a párbeszédeket, az együttműködéseket. 

Szervezetünk tagnyilvántartásában változást jelentett, hogy Kaszás Ildikó, a Bodrogkeresztúri 

Faluház munkatársa kilépett, míg Lengyel-Béres Klára, az Alsózsolcai Közösségi Ház és 

Könyvtár vezetője csatlakozott egyesületünkhöz. 

Egyesületünk a kulturális közfoglalkoztatás keretében továbbra is alkalmazta Törökné Abonyi 

Andreát. Munkájára a jövőben is számítunk, hasonló foglalkoztatási keretek között. 

Megköszönve az egyesület tagjainak aktív munkáját, kérem a szakmai beszámoló elfogadását. 

  



Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének gazdálkodási 

adatairól a 2016 évre 

 

 

Az egyesület bevételei a következőképen alakultak: 

 

Az összes bevétel: 163.552 Ft, részletezve: 

- tagdíjak: 163.500 Ft 

- bankszámlán jóváírt kamat: 52 Ft 

 

A kiadások a következőképpen alakultak, összesen 317.712 Ft értékben: 

- anyagköltség: 70.072 Ft 

- bérleti díjak: 40.300 

- tagdíjak: 21.000 Ft 

- utazási költségtérítések, belépők: 20.768 Ft 

- gazdasági szolgáltatás: 80.000 Ft 

- postaköltség: 1.185 Ft 

- bankköltség 44.478 Ft 

- rendezvények étkezési költségei: 39.600 Ft 

 

Év végén az egyesület bankszámla pénze: 480.372 Ft, pénztárának egyenlege: 22.855 Ft.  

A 2016 évi gazdasági eredménye -154 e Ft. 

 

Sárospatak, 2017. április 4. 

 

                                                                               Csatlósné Komáromi Katalin 

                                                                      B-A-Z Megyei Népművelők Egyesület elnöke 

 



 

  



 


