A Szirbik Miklós Egyesület 2018. 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 2018. 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 2018. december 31-én: 226.000
Ft. Az egyesület nem végzett gazdasági-vállalkozási tevékenységet és bevétele kizárólag a
tagdíjakból, költségvetési támogatásokból (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 makói Szirbik Miklós Egyesület megnevezésében, székhelyében változás nem történt
2018-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 2018.
évben az egyesület költségvetéséből biztosítottuk.
Az egyesület elnöksége 2018-ban négy ülést tartott: január 18-án, április 18-én, május
22-én, és október 8-án. Az elnökségi döntésekről Határozatok születtek, 2018-ban 17 db,
amelyeket a Határozatok Könyvében tartunk nyilván. Az egyesület dokumentumai
iktatókönyvben vannak nyilvántartva és iktatószámmal ellátva kerülnek lefűzésre. A tavalyi
évzáró közgyűlést február 7-én tartottuk, ahol 5 határozat született, amelyeket szintén a
Határozatok Könyvében tartunk nyilván. Az év során nem változott az egyesület
Alapszabálya.
A 2018. év során a tagdíj emelésére nem került sor, az változatlanul 200 Ft havonta. 1
új tag lépett be, aki a belépési nyilatkozat aláírásával elfogadta az alapszabályt. 2 tagnak
szűnt meg a tagsága. Dr. Tóth Ferenc tiszteletbeli elnökünk halála mindenkit szomorúan
érintett, temetésén az egyesület elnöksége és több tagja is részt vett. 2018. december 31-ig
a Szirbik Miklós Egyesületnek 43 tagja volt. A tavalyi év során az új adatvédelmi előírásoknak
megfelelően kértük a tagokat, hogy járuljanak hozzá, hogy tájékoztatót küldhessünk a
telefonszámukra és az e-mail címükre.
2018-ben is sikerült megjelentetni egy kiadványt a Makói Kincsestár c. sorozatban. A
Makó szobrai. Plasztikák, szobrok és muráliák c. könyvet ezúttal Urbancsok Zsolt
szerkesztette. c. kötetnek 4. A 225 oldalas, részben színes könyv méltó tisztelgés a várost
díszítő alkotások és alkotóik előtt.

Az egyesület három pályázatot nyújtott be 2018-ben és ezekből kettőt nyert meg.
Sikeresen vettünk rész Makó város önkormányzata civil szervezetek számára kiírt pályázatán,
ahol 200.000 Ft-ot nyertünk. Sikeresen pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alapnál, ahol
330 000 Ft-ot nyertünk. Ez a pályázat nagyrészt biztosította a könyv megjelentetését.
A Szirbik Miklós Egyesület 2017-ben az alábbi programokat szervezte:
2018. január 31-én Lonovics József emlékülés és szentmise. Közös szervezés a
Belvárosi Szent István Király Plébániával és a Fájdalmas Szűzanya Templomigazgatósággal és
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat makói csoportjával. Emléktábla koszorúzást követően dr.
Orbán Imre tartott előadást, majd Gyulay Endre ny. megyéspüspök úr celebrált szentmisét.
2018. március 15-ei ünnepségen az egyesület vezetősége koszorúzott.
2018. április 14-én a makói Polgári Védelmi Vezetési Pontot látogattuk meg.
Ismertetőt Urbancsok Zsolt és Forgó Géza tartott. A nagy érdeklődésre való tekintettel ezt a
programot megismételtük. Ekkor Vizi Dávid Máté és Zeitler Ádám vezette az érdeklődőket.
2018. április 27-én országos helytörténeti bloggertalálkozó volt a szegedi levéltárban.
Az egyesületet Vizi Dávid Máté képviselte, sőt a szervezésben is részt vállalt Rotár Krisztina
szegedi levéltárossal. A MarosKultot népszerűsítette, illetve beszélt a makói helytörténetről.
Alelnökünk interjút adott a Szegedi VTV-nek is, amit a Youtubeon lehet megtekinteni. A
találkozó résztvevői voltak az Újkor, a Nagy Háború, a Ritkán Látható Történelem, a Magyar
Roncskutató Egyesület, az Aktakaland, a Fortepan, és a, Napi Történelmi Forrás.
Egyesületünk blogja így országosan is számontartott.
2018. május 11-én a városi könyvtárban Puszta Jánossal beszélgetett Forgó Géza elnök
a nyolcvanas évekről.
2018. június 27-én: Kereszttúra két keréken. Közös szervezés a Belvárosi Szent István
Király Plébániával és Görögkatolikus Parókiával. A programot megtisztelte a város
polgármestere is.
2018. augusztus 22-én Mályusz Elemér történészre emlékeztünk születése 120.
évfordulóján. A bíróság épületén lévő táblánál Forgó Géza emlékezett a történészre, majd a
koszorúk elhelyezése következett. A programot megtisztelte a város polgármestere és
Czirbus Gábor alpolgármester is.
2018. augusztus 30-án a 180 éve született Hajnal Antal mérnökre emlékeztünk, aki a
fiumei kikötőt tervezte. A program fő szervezője az önkormányzat volt és a Belvárosi
Református Egyház, az egyesület közreműködött. A neves mérnökről Czirbus Gábor
alpolgármester emlékezett meg, majd koszorúk elhelyezése következett. A programot
megtisztelte a város polgármestere is.
2018. október 23-ai ünnepségen az egyesület vezetősége koszorúzott.
2018. november 9-én a kopjafánál az 1956-os eseményekre emlékezett Marosvári
Attila történész, majd a megjelentek mécseseket gyújtottak.
2018. november 10-én Pécskára utaztunk, ahol Forgó Géza Klebelsberg Kunora
emlékezett, majd Aradon a vesztőhelynél Zeitler Ádám a 13 vértanú sorsát ismertette.
2018. november 14-én az új levéltár épületében bemutattuk a Makó szobrai című
kiadványunkat a Makói Kincsestár sorozat 4. kötetét. A szerzőkkel Oláh Eleonórával, Zeitler
Ádámmal és Vizi Dávid mátéval, valamint a szerkesztő-szerzővel Urbancsok Zsolttal Forgó
Géza beszélgetett.
A makói Szirbik Miklós Egyesület 8 rendezvényével, kiadványával és a maroskult c.
helytörténeti bloggal vett részt a Makó és térsége kulturális életében. A maroskult-on heti-

kétheti rendszerességgel jelennek meg cikkek. A maroskult-ot Vizi Dávid Máté alelnök
szerkeszti a tagok segítségével.
Új projekt volt idén a marosvlog, amely a város épületeit, szobrait drónfelvételekkel
ismerteti. Halász Tamás birtokában lévő felvételekből Zeitler Ádám szerkesztésében, Forgó
Géza és Halász Tamás közreműködésével, valamint Csikota Vivien és Máté Fehér Anna
segítségévelszülettek meg a kb. 1 perces videók.
Összességében megállapítható, hogy a tagság önzetlen munkájának köszönhetően
2018-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.
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