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Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

1. Elnöki beszámoló a 2017-ben végzett egyesületi munkáról 

Bordás István, az MNE elnöke összefoglalja a 2017-es évben végzett munkát, melynek során az alábbi 

területeket érinti: 

 Szakmai rendezvények 

 Szakmai érdekképviselet 

 Szakmai és szakmaközi együttműködések 

 Kommunikáció 

 Gazdálkodás pályázatok 

A választmány az elnöki beszámolót jóváhagyja. Javasolja, hogy az esedékes évi közgyűlésre az 

elnökség az elhangzottaknak megfelelően készítse el beszámolóját. 

2. A 2018. évi szakmai célok és programok 

Bordás István elnök röviden összefoglalja a 2018. évre esedékes rendezvényeket és szakmai célokat. 

Angyal László elnökségi tag javasolja, hogy az MNE csatlakozzon a Hajdú-Bihar Megyei Egyesület 

kezdeményezéséhez, amely a Közművelődés napja megszervezésére vonatkozik. 

A vita során kialakult konszenzus értelmében az MNE csatlakozik a Hajdú-Bihar Megyei Egyesület 

több megyére kiterjedő kezdeményezéséhez. 2018 szeptemberében a tagegyesület által megszervezett 

közművelődés napjához csatlakozik az MNE. A rendezvény lebonyolításából eredő tapasztalatok 

fényében dönt majd az MNE elnöksége az esetleges további folytatásról. 

Láng Mária javaslata alapján a választmány úgy dönt, hogy a Kulturális Alaptörvény módosításából 

eredő tapasztalatok számbavételére 2018-ban az MNE szakmai konferenciát végez. 

3. A Népművelők XXXV. Vándorgyűlésének előkészületei 

A 2018. május 15-16-17-én megszervezendő hajdúszoboszlói vándorgyűlés tekintetében Berényiné 

Szilaj Ilona tájékoztatja a választmányt az előkészületekről. A választmány jóváhagyja a két 

kategóriában foglalt szálláslehetőségeket. Tudomásul veszi, hogy a szállodai elhelyezésen túl az 

olcsóbb szálláshelyeket mindenki egyéni rendelések útján oldja meg. Elfogadja a Nagyváradra, 

Debrecenbe, Hortobágyra és Hajdúszoboszlóra tervezett kirándulások javaslatát. A választmány 

véglegesíti a Vándorgyűlés lebonyolításának menetét. Ennek megfelelően: 15-én délután 

kirándulások, este társas est Hajdúszoboszlón. 16-án szakmai nap. Délelőtt áttekintő két előadás a 

szakma politika helyzetéről. továbbá az MNE által átadandó kitüntetések ünnepsége. Délután szakmai 

előadások és kerekasztal beszélgetés. Este gálavacsora. 17-én délelőtt szakmabörze, majd az MNE 

közgyűlése. 

4. Egyebek 

Az elnök javaslatára a választmány elfogadja a tagrevízió lefolytatását illetve a címjegyzékek 

pontosítását. A feladattal Gábor Klára elnökségi tagot és Bordás István elnököt bízza meg. A 

választmány úgy határoz, hogy a tagdíjak beszedésével kapcsolatosan az önálló jogi személyiségű 

tagegyesületekkel külön-külön egyeztetni kell. 

Bordás István elnök javaslatára a választmány és az elnökség megkezdi a 2019. éven esedékes 

tisztújításra. 


