
JEGYZŐKÖNYV  

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége 2021. december 13-i elnökségi 

üléséről 

 

Helyszín: KMO Művelődési Központ  

Jelen vannak: 

Személyesen: 

● Bordás István elnök 

● Gábor Ilona elnökségi tag 

● Gazdik István felügyelő bizottsági tag  

● Margittai Katalin meghívott 

● Détári-Lukács Ágnes meghívott 

Online: 

● Gábor Klára, Orbán Hédi elnökségi tagok 

● Lángné Nagy Mária, Fróna Katalin, a felügyelő bizottság tagjai 

● Kovács Lászlóné pénzügyi vezető 

 

1. Az MNE XXXVII. vándorgyűlésének értékelése 

Az elnökség tagjai megállapították, hogy a ceglédi vándorgyűlés jól szervezett és szakmailag 

is jó színvonalú esemény volt. Az első napon 91 részvevő volt jelen. A másodikon 198 fő, a 

harmadikon 54-en voltak jelen.  

A szerdai szakmai nap színvonala elégedettségre adott okot. A vendégek fogadása, a szervezés, 

a vendéglátás szívélyessége minden igényt kielégített. Egyedül az étkezés minősége nem volt 

mindenben kielégítő.  

Az MNE elnöksége köszönetét fejezte ki Détári-Lukács Ágnes igazgatónak és a Kossuth 

Művelődési Központ dolgozóinak a munkáért és az odaadásért. 

2. A közművelődés hungarikummá való előterjesztésének helyzete  

Az egyesület elkészítette és benyújtotta a közművelődés ágazati értéktárba való bekerülésének 

pályázatát. 

A további lépések eredményessége érdekében újabb ajánlások kérését tartja hatékonynak. 

Lehetséges ajánlók: Szörényi Levente, Bródy János, Kaláka Együttes, Muzsikás Együttes. 

Az elnökség köszönetét fejezi ki Margittai Katalinnak az előkészítésben végzett eddigi 

munkájáért. 

 

3. A népművelők XXXVIII. vándorgyűlésének ideje és helyszíne 

Az elnökség úgy határozott, hogy a népművelők XXXVIII. vándorgyűlését újra a szokásos 

időpontban, 2022 májusában rendezi meg. A konkrét tervezett időpont május 17-18-19. A 

helyszínről a későbbiekben születik majd döntés. 

 



4 A Kultúrházak éjjel-nappal akció 2022-es megrendezése 

Az elnökség úgy határozott, hogy a Kultúrházak éjjel-nappal akciót 2022 szeptemberében 

rendezi meg. A konkrét tervezett időpont szeptember 23-24-25.  

 

4. A MNE pénzügyi vezetői feladatainak ellátása 2022-től 

Az MNE eddigi pénzügyi vezetője, Kovács Lászlóné 2022-től nem tudja vállani a pénzügyi 

vezetői feladatok ellátást. A feladat ellátása komplex megoldást igényel, hiszen nem csupán 

könyvelésről, hanem olyan tevékenységről van szó, amely megába foglalja a pályázatok 

kezelését, elszámolást, a pénzügyi döntések előkészítését. Mindezen túl a közművelődési szak 

részletes ismeretét is. 

Az elnökség köszönetét fejezi ki Kovács Lászlónénak az elvégzett munkáért. 

Az elnökség úgy határozott, hogy a feladatellátás tekintetében alaposan tájékozódik. 

Amennyiben lehetséges a feladatot szakmai körökből kívánja megoldani. A feladatok 

komplexitása miatt lehetséges, hogy a könyvelést és a pénzügyi vezetést nem egy személy oldja 

meg. 

 

 


