A Szirbik Miklós Egyesület 2017. évi szakmai
és közhasznúsági beszámolója
Az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései szerint, az éves beszámoló
elkészítésével együtt a szervezetek közhasznúsági mellékeltet is kötelesek tenni, amelynek elfogadása a
közgyűlés hatásköre. A közgyűlés által elfogadott beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Civil tv.
előírásai szerint letétbe helyezzük a bíróságon és közzé tesszük az egyesület honlapján
(szirbikegyesulet.hu). A szakmai beszámolót Forgó Géza az egyesület elnöke, a Kettős könyvvitelt vezető
egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági mellékletét a 2017. évről Lengyel István titkár és
Somogyváriné Tősér Tünde könyvelő készítette.
A Szirbik Miklós Egyesület nem rendelkezik immateriális javakkal, sem pedig befektetett
pénzügyi eszközökkel. Forgóeszközeink értéke 2017. december 31-én: 114.500 Ft. Az egyesület nem
végzett gazdasági-vállalkozási tevékenységet és bevétele kizárólag a tagdíjakból, költségvetési
támogatásokból (megyei és városi), egyéni támogatásokból és pályázatokból származott. Cél szerinti
juttatást nem adott az egyesület. A vezető tisztségviselők semmiféle juttatásban, ill. tiszteletdíjban nem
részesültek, feladataikat társadalmi munkában végezték. Az egyesület vezetősége sem útiköltséghez, sem
telefonköltséghez sem egyéb, általuk vállalt feladat ellátásához nem kért és nem kapott költségtérítést.
A Szirbik Miklós Egyesület nem közhasznú, de a tv. előírásai szerint közhasznúsági beszámolót
köteles tenni. Ezzel kapcsolatban alapszabályunk az irányadó. Az egyesület célja: „Szirbik Miklós
emlékének ápolása. A helyismereti, helytörténeti kutatás és egyéb tevékenység koordinálása, támogatása.
Az eddigi kutatási eredmények rendszerezése. Az iskolai oktatás támogatása. Tevékenységében kiemelt
helyen szerepel az iskolákkal való kapcsolattartás, és a helytörténet iránt érdeklődő tehetségek
gondozásának támogatása. A tudományos kutatás támogatása. A közművelődés segítése. A helyi
hagyományok ápolása, a kulturális értékek őrzése, gazdagítása, a várostudat és a lokálpatriotizmus
erősítése. Állandó és rendszeresen frissülő internetes portál létrehozása, ahol a szervezeti élet mellett a
friss tudományos eredményeket is publikálni lehet. Időszakos jelleggel tudományos publikálás
nyomtatott formában is. Helyi kulturális intézmények és szervezetek működésének összekapcsolása. Az
emléktáblák és szobrok állításának támogatása. Évfordulók, ünnepek alkalmával rendszeresen koszorúz
a városi rendezvényeken. Kapcsolatot tart más települések hasonló jellegű civil szervezeteivel.”
A makói Szirbik Miklós Egyesület megnevezésében, székhelyében változás nem történt 2017-ben.
Az elnökség háromtagú, kiegészítve a pénzügyeket kezelő titkárral. Számlát változatlanul az OTP
Banknál vezeti, könyvelője Somogyváriné Tősér Tünde.
Az egyesület az előírásoknak megfelelően rendelkezik önálló honlappal – szirbikegyesulet.hu,
önálló e-mail címmel szirbikegyesulet@gmail.com, amelyeken keresztül tarja a kapcsolatot a tagsággal.

A honlapot és a facebook oldalt az egyesület alelnöke Halász Tamás kezeli – munkájáért tiszteletdíjat
nem kap –, amelynek tárhely költségeit a 2017. évben az egyesület költségvetéséből biztosítottuk.
Az egyesület elnöksége 2017-ban négy ülést tartott: január 26-án, április 5-én, július 7-én, és
december 22-én. Az elnökségi döntésekről Határozatok születtek, 2017-ban 32 db, amelyeket a
Határozatok Könyvében tartunk nyilván. Az egyesület dokumentumai iktatókönyvben vannak
nyilvántartva és iktatószámmal ellátva kerülnek lefűzésre.
A 2017. február 15-én tartott éves közgyűlésen 6 db Határozat született, amelyeket szintén a
Határozatok Könyvében tartunk nyilván.
Az egyesület 2017. június 30-án tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen Forgó Gézát 2 évre
elnökké. Halász Tamást és Urbancsok Zsoltot 2 évre alelnökké és Lengyel Istvánt 2 évre titkárrá
választotta. A közgyűlésen 4 db Határozat született, amelyeket a Határozatok Könyvében tartunk
nyilván.
Az év során változott az egyesület Alapszabálya is a civil törvény változása miatt. Az alapszabály
4.1.3.3. és a 4.1.4.2. pontjait módosultak. Ezek szerint a közgyűlést 15 nappal korábban kell összehívni,
valamint érvénytelenség esetén 3 nappal későbbre lehet csak újra összehívni. Szintén változott az
alapszabály 3.3.1. pontja, amely szerint az egyesületi tagság megszűnik, ha a tagdíjat tárgyév március 1-ig
a tag nem fizeti meg. A változtatásokat a Szegedi Törvényszék 2017. szeptember 6-án hagyta jóvá. Az
érvényes Alapszabályt az egyesület honlapján lehet megtekinteni.
2017. szeptember 3-án Urbancsok Zsolt alelnök beadta lemondását. Az új alelnök megválasztása
a közgyűlés jogköre. Az elnökség Vizi Dávid Máté levéltárost jelölte. A tagság sorából két jelölés
érkezett: Kómár Mátyás és Oláh Gyuláné személyére, azonban a jelöltek nem vállalták a jelölést.
A 2017. év során a tagdíj emelésére nem került sor, az változatlanul 200 Ft havonta. 8 új tag lépett
be és 3 fő mondta fel tagságát. A jelentkezők a belépési nyilatkozat aláírásával elfogadták az
alapszabályt. Az egyesület elnöksége egyhangúan megszavazta felvételüket. 2017. december 31-ig a
Szirbik Miklós Egyesületnek 44 tagja volt. 2017. január 26-án Mendei Árpád alapító tag hunyt el.
2017-ben is sikerült megjelentetni egy kiadványt a Makói Kincsestár c. sorozatban. A Tanulmányok
a Magyarországi Református Egyház makói gyülekezeteinek történetéből c. kötetnek 9 szerzője volt, akik 14
cikket írtak. Szerkesztője Forgó Géza muzeológus, az egyesület elnöke. A 168 oldalas, színes könyv
méltó tisztelgés volt a Reformáció 500. évfordulóján.
Az egyesület négy pályázatot nyújtott be 2017-ben és ezekből hármat nyert meg. Sikeresen
vettünk rész Makó város önkormányzata civil szervezetek számára kiírt pályázatán, ahol 200.000 Ft-ot
nyertünk. Sikeresen pályáztunk a Csongrád Megyei Önkormányzatnál a Civil szervezetek a Maros mentén c.
konferenciára. 100.000 Ft támogatást kaptunk a rendezvényre. Sikeresen vettünk részt a Refomáció500
Emlékbizottság könyvkiadásra kiírt pályázatán, ahol 265.000 Ft-ot nyertünk nyomdaköltségre. Egy
sikertelen pályázatunk volt szintén a Reformáció500 Emlékbizottságnál
A Szirbik Miklós Egyesület 2017-ben az alábbi programokat szervezte:

2017. január 14.:

Antal József atyára, a makói volt Szervita kápolna templomigazgatójára

emlékeztünk halála 20. évfordulóján. Közreműködött Gyulay Endre ny. püspök, Pálfai Zoltán
plébános, dr. Barna Gábor professzor és Jámborné Balog Tünde író-tanár.
2017. február:

Balogh Gábor: A Körös-Maros köze természeti értékei c. kiállítása Kiszomboron.

Közös program a Kiss Mária Hortenzia Körrel.
2017. február 15.:

A 2016. évet záró közgyűlés.

2017. március 15.:

Koszorúzás a városi ünnepségen.

2017. április 2.:

Megemlékezés Szirbik Miklós sírjánál.

2017. április 8.:

Kerékpáros túra Jángorba. A túrát vezette: Urbancsok Zsolt levéltáros.

2017. április 20.

Elindult a maroskult.blog, az egyesület helytörténeti blogja Apjok Vivien és Vizi

Dávid Máté szerkesztésében.
2017. május 6.:

Kirándulás a várpalotai Trianon Múzeumba. A kirándulást vezette Urbancsok

Zsolt levéltáros.
2017. május 15.

A Körös-Maros Köze természeti értékei. Balogh Gábor kiállítása a József Attila

Gimnáziumban. Közös rendezvény a József Attila Gimnáziumban.
2017. május 19.:

„Amiről az Árpád-kori leletek mesélnek.” Rózsa Zoltán régész, múzeumigazgató

és Kerekes György előadása. Közreműködött Forgó Géza muzeológus.
2017. május 28.:

Koszorúzás a Magyar Hősök Napján az 1. vh emlékműnél.

2017. június 10.:

Templomtúra két keréken 1. Kerékpártúra a római katolikus temetőbe és a Szent

István Király Plébániatemplomhoz. Közreműködtek: Gilicze János ny. levéltáros és Pálfai Zoltán
plébános.
2017. június 17.:

Kirándulás Igazfalvára és Bodófalvára. A kirándulást vezette Gilicze János ny.

levéltáros.
2017. június 23.:

Templomtúra két keréken 2. – zsoltárokkal. Esti kerékpártúra a makói

egyházakkal közösen. Közreműködtek: Pálfai Zoltán plébános, Bíró István paróchus, Kotormán István
lelkész, Urbancsok Zsolt levéltáros és Forgó Géza muzeológus.
2017. június 30.:

Tisztújító közgyűlés.

2017. július:

Balogh Gábor: A Körös-Maros köze természeti értékei c. kiállítása a szentesi

városi könyvtárban.
2017. augusztus 12.: Templomtúra két keréken 3. Kerékpártúra a református ótemetőbe és a belvárosi
református templomhoz. Közreműködtek: Urbancsok Zsolt levéltáros és Forgó Géza muzeológus.
2017. október 14.:

Civilek a Maros mentén c. konferencia a múzeumban. A határon túli és a

magyarországi vendégeket köszöntötte dr. Kovács Beáta Csongrád Megyei Önkormányzat alelnöke és
Czirbus Gábor Makó város alpolgármestere.
2017. október 23.:

Koszorúzás a városi ünnepségen.

2017. október 27.:

Szűcs Tibor előadása a múzeumban „Az üvegnegatívtól a memóriakártyáig”.

2017. november 4.: Az 1956-os forradalom és szabadságharc makói emlékhelyei. Várostörténeti séta a
Szikszai György Református Általános Iskolával közös szervezésben. Közreműködött Zeitler Ádám
történész és Forgó Géza muzeológus.
2017. november 9.: Gyertyagyújtás az 1956-os kopjafánál. Közreműködött Marosvári Attila történész.
20017. november 19.: A Makói Kincsestár 3. kötetének bemutatója a Makó Belvárosi Református
Gyülekezet gyülekezeti termében.
2017. november 12.: Kirándulás Pécskára és Tornyára. Megemlékezés Klebelsberg Kuno pécskai
szobránál. Közreműködött Forgó Géza muzeológus és Nagy István a Kálmány Lajos Közművelődési
Egyesület elnöke. Tornyán a Marczibányi-család kriptáját tekintettük meg.
2017. december 15.: Karácsony a Makói Honismereti Körrel közösen.
2017. december:

Megjelent az egyesület tagjainak gyűjteményét felhasználva, Halász Tamás

szerkesztésében az Egyházi ünnepek képeslapokon c. kiadvány.
A makói Szirbik Miklós Egyesület 26 rendezvényével, kiadványaival és 2017-től kiállításaival,
valamit a maroskult c. helytörténeti bloggal vett részt a Makó és térsége kulturális életében. A
maroskult-ot 10 hónap működést követően közel 15000 fő olvasta, amelyért köszönet Apjok Vivien és
Vizi Dávid szerkesztők munkájáért. Örömünkre szolgál, hogy a tagság soraiból is kezdenek publikálni a
maroskul-on pl. Szabó Antalné és Oláh Gyuláné. Balogh Gábor a Körös-Maros köze természetvédelmi
terület felügyelője az egyesület gondozásában állította össze fotókiállítását, amelynek költségeit
képviselői támogatásokból biztosítottuk, és ezzel a különleges összeállítással immár kiállításokat is
tudunk szervezni. Eddig 5 alkalommal mutattuk be. A Halász Tamás szerkesztésében összeállított
Egyházi ünnepek képeslapokon című kiadvánnyal, amelyhez tanulmányt dr. Barna Gábor professzor úr írt
és a makói gyűjtők így a közelmúltban elhunyt tagunk Siket István László, illetve Szilágyi Imre, valamint
a szerencsi múzeum gyűjteményéből megjelentetett kiadvánnyal az országos könyvterjesztői hálózatba
is bekerült az egyesület. Összességében megállapítható, hogy a tagság önzetlen munkájának
köszönhetően 2017-ben is meghatározó civil szervezete volt Makónak a Szirbik Miklós Egyesület.
Ennek bizonyítéka rendezvényeink látogatottsága, hazai és nemzetközi kapcsolathálózata és az írott és
internetes sajtóban rendszeresen megjelenő híradások a Szirbik Miklós Egyesület munkájáról.
Makó, 2017. január 8.
Forgó Géza
elnök

