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Felelős szerkesztő: Gyulavári András egyesületi elnök
Szerkesztő: Dr. Szitó János

ELNÖKSÉGI KÖZLÉSEK
Köszöntjük olvasóinkat a Hírlevél VIII. évfolyamának első számával!
Az Egyesület nyolcadik éve adja közre hírlevelét, amit az elnökség továbbra is szükségesnek lát
fenntartani, mint a kommunikáció fontos, alkalmas és lehetséges eszközét. Az egyre növekvő
postaköltség miatt azonban mindössze két (2) szám megjelenését tervezzük, viszont számonként akár
nagyobb terjedelemben is.
Az idei első számunkat arra használjuk fel, hogy tájékoztassuk Önöket a 2018. évet záró
közgyűlésről.
ADÓBEVALLÁSAKOR
KÉRJÜK, TÁMOGASSON MINKET ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
A Tessedik Öreggazdász Egyesület adószáma:
1 8 3 9 2 8 3 4 - 1 - 0 4

Tagdíját, továbbá az Egyesület támogatására szánt összeget befizetheti az Egyesület számlájára
Tessedik Öreggazdász Egyesület 53900014-16001213
Köszönjük a támogatást!
A Közgyűlés, miután a napirend szerinti témákat megtárgyalta, határozatokat hozott. Összesen 7 (hét)
közgyűlési határozat született, amelyből három a demokratikus ügyenddel kapcsolatos, ezért azok
közlésétől eltekintünk, a 4 – 7 számú határozatokat itt tesszük közzé.
A Közgyűlés KGY. 4/2019. (04. 27) számú határozata:
A Közgyűlés elfogadta az Egyesület 2018. évről szóló pénzügyi beszámolóját a mérleg eszköz-forrás
oldalát, amely 2.429-eFt, valamint a pénzügyi eredményét 54.877-eFt értékben, amelyet a közhasznú
tevékenység tárgyévi eredményébe helyezi plusz előjellel.
A Közgyűlés KGY. 5/2019. (04. 27) számú határozata:
A Közgyűlés elfogadta az Egyesület 2018. évről szóló közhasznúsági jelentést és mellékletét
A Közgyűlés KGY. 6/2019. (04. 27) számú határozata:
A Közgyűlés elfogadta az Egyesület 2019. évi költségvetési tervét és munkatervét.
A Közgyűlés KGY. 7/2019. (04. 27) számú határozata:
A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2018. évben végzett ellenőrzéseiről elfogadta.

Gyulavári András
elnök
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EMLÉKEZZÜNK!
Tessedik Sámuel a maga idejében megalapozta a szarvasi agrároktatást, melynek későbbi korhoz
igazítását a szakmai utódoknak kell elvégezni. Idézzük fel büszkeséggel az iskolatörténeti
eseményeket és azokat a nagy tudású tanárokat, akik munkája nyomán ez az intézmény nem csak az
országon belül, de egész Európában ismertté vált. A háború sújtotta mezőgazdaságot rövid időn belül
azok virágoztatták fel, akik Szarvason kaptak szakképesítést. Maga a szarvasi agrároktató intézmény
látványos fejlődést mutatott fel a 60-as évektől, amikor a középfokú szakképzésről áttérhetett a
felsőfokú képzésre.
50 ÉVE INDULT A HÁROMÉVES FELSŐFOKÚ TECHNIKUS KÉPZÉS SZARVASON
1969. OKTÓBER 11-ÉN

Az 1927-től újra induló középfokú gazdasági oktatás betöltötte küldetését, amely alapvetően a kis és
középbirtok méret középvezetői igényeinek kiszolgálására épült. A háború után új politikai és
gazdasági rendszer új földtulajdoni és földhasználati viszonyokat teremtett: nagyméretű állami
gazdaságok és földjeiket közös használatú eszközökkel művelő termelőszövetkezetek gazdálkodását
szervező irányító gazdászokra volt szükség, akik akár több száz hektáron képesek ellátni a szakmai
irányítást.
A Mezőgazdasági minisztérium az 1960/61-es tanév során megkezdte az érettségire épülő
felsőfokú technikumok szervezését. Tíz mezőgazdasági technikumot választott ki az áttérésre.
Szarvast nem véletlenül választották, hiszen egyrészt közel három és fél évtizedes tapasztalattal
rendelkezett az oktatás területén, másrészt bázisgazdaságként mögötte állt az Öntözési és
Rizstermesztési Kutató Intézet (ÖRKI). A technikum tanári karának és az ÖRKI kutatóinak szakmai
képzettsége, szaktudása biztosította a felsőfokú oktatás magas színvonalát. A tárgyi és személyi
feltételek tehát rendelkezésre álltak.
A létesítményt 1969. október 11-én adták át hivatalosan (ekkor indult a hároméves felsőfokú
technikusi képzés). Hamarosan megtörtént a felsőfokú technikumok egységes rendszerbe foglalása.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 12/1962. (V. 5.) számú rendelete kimondta, hogy a
különböző tárcákhoz tartozó és különböző szakirányú „felsőfokú technikumok tanszéki rendszerrel
működő felsőoktatási intézmények”. A következő tanszékek jöttek létre:
Földméréstani és Kultúrtechnikai Tanszék, Géptan-Műszaki Tanszék, Mezőgazdasági Kémia és
Talajtani Tanszék, Növénytani-növényvédelmi Tanszék, Növénytermesztéstani Tanszék,
Társadalomtudományi és vállalatgazdaságtani Tanszék, Üzemszervezési és Számviteli Tanszék +
Állattenyésztési Oktatási csoport
A hivatkozott kormányrendelet hatályba lépése óta 1969. október 11-ét a felsőoktatásra való
áttérés napjaként tartjuk nyilván, és tudatosítjuk az intézményen belüli és kívüli kapcsolatainkban,
hogy ez a nap iskolai ünnep!
Igen, talán ez az emlékeztető váltja valóra azt a szándékot, hogy az agrárképzés továbbra is
folytatódjon Szarvason a Vízkultúra fejlesztésre koncentrálva…
Soha nem szégyen szakmai tapasztalatszerzés céljából a szakma elismert nagyjaihoz fordulni
tanácsért, esetleg csak egy picinyke ötletért. Csak sajnos a mostani rohanó világban erre nem jut idő
– mondjuk ezt magunknak, Pedig a régiek tudása, életfelfogása sok tekintetben ma is használható.
Különösen igaz ez a természeti környezet tisztelete, az emberek egymás iránti tisztelete, a kölcsönös
bizalomra alapozott merész kezdeményezések, vállalkozások területén.
Azért is mutatjuk be azokat az embereket, mert ők itt tanították a gazdász növendékeket, ez már
önmagában tiszteletet kell, hogy ébresszen bennünk, másrészt egyik-másik nagy embernek a nevén
és a hozzá kapcsolódó anekdotákon kívül semmi sem maradt meg. A születésnapokra emlékezés vagy
az elhalálozás évfordulója, esetleg az iskola történetében kiemelkedő esemény dátuma alkalmat ad
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nagyobb embercsoport találkozására, amikor van rá esély, hogy a már-már feledésbe merülő
ismereteket megtartsuk.
Nagyon üdvös lenne minél több 100 évest köszönteni évforduló tárunkban. Adat híján legalább a
nevük hangozzék el gyakrabban, olyan tanárokról van szó, mint dr. univ Szűcs Lajos tanár úr, Rákos
Zoltán tanár úr, Fehér Mihály tanár úr…
Abonyi Imre 25 éve távozott a földi világból, ami ugyancsak felkeltheti az érdeklődést iránta.
A mostani palettánkon van Rákos Zoltán tanár úr, aki szintén 25 éve költözött más
vadászmezőkre.

Dr. Ubrizsy Gábor (1919 – 1973)
Kossuth-díjas növény patológus, c. egyetemi tanár, kutatóintézeti ig., az MTA tagja
Kossuth-díjas növénypatológus, mikológus, botanikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja. Az egyes növénybetegségek hátterében álló mikroszkopikus gombák kutatásán, növényvédelmi
módszerek kidolgozásán túlmenően a 20. századi magyarországi mikológia (gombatan) kiemelkedő
alakja volt. Két évtizeden keresztül, 1950-től 1969-ig irányította alapító igazgatóként a
Növényvédelmi Kutatóintézetben folyó tudományos munkát.
Rövid, de termékeny élete során a háború után néhány éven át a Szarvason újjászerveződött
mezőgazdasági középiskolában is oktatott rendes tanárként. Minden bizonnyal ennek is köszönhető,
hogy az évek során főiskolává fejlődött agrároktató intézmény egyik előadó terme „UBRIZSY” nevét
kapta1, és azóta is viseli.
Ubrizsy Gábor, az akkor Csehszlovákiához tartozott Ungváron született 1919. szeptember 23-án.
Apja irodatiszt volt, anyja Morgen Ilona, felesége Csanádi Mária.
Nagy ívű pályát futott be, munkájáért magas szintű társadalmi elismerést kapott. Síremléke
védettnek minősített, és felvételt nyert a Nemzeti sírkertbe Budapesten a Farkasréti temetőben (6/1.
(akadémiai) parcella 1-53 sír.). A posztamensen álló mészkő stilizált fejet Borsos Miklós
szobrászművész készítette. Az eredeti alkotás 1963-ban készült 'Napbanéző' címmel, ennek a
másolata található a síremléken.
Bővebben: A Szarvasi Agrárképzés Arcképcsarnoka I. bővített kötetében, továbbá
Nyolc évtized agrárszakoktatás Szarvason 1927-2007 Pilishegyi József (szerk.) Szarvas; Bp.: Tessedik Öreggazdász Egyesület; őgazda KiadóMez;
2007. p. 137–138, 146.

Abonyi Imre (1919 – 1994)
Képesített gazda, a magyar fogathajtó sport világ- és Európa-bajnoka
A szarvasi gazdász társadalom, az 1927-ben újraindított szarvasi agrárképzés többször átalakított és
átnevezett jogutód intézményével egyetértésben őrzi egykori növendéke, Abonyi Imre, „a fogathajtó
király” emlékét, és a Tessedik Öreggazdász Egyesület elnöksége büszkén ajánlja felvételét A szarvasi
agrárképzés arcképcsarnokába.
Egykori szarvasi iskolatársára emlékezve dr. Szitó Balázs A hajtókirály2 c. versében formálta meg
emlékeit, és egyben üzen az újabb korok gazdász növendékeinek.
Lovas pályafutásáról, kivételes fogathajtó teljesítményéről sokan írtak, ezek közül Herneczky
Frigyes, Dr. Pál János: Abonyi Imre: Emlékezés a hajtókirályra c. írás szolgált legfőbb forrásul e
méltató szöveg összeállításához. Sajnálattal kellett tudomásul venni, hogy Abonyi (Greskovics) Imre
családi adatai nagyon hiányosak, az írásokban megtalálható adatok pontatlanok, vagy tévesek. Ezek
közül néhányat kijavítottunk a hitelt érdemlő forrás megjelölésével. Bugacon halt meg 75 éves
korában 1994. március 21-én.

1
2

Valószínűsíthető az 1999-es dátum, születésének 80. évfordulója kapcsán.
In Nem vagyok költő / Szitó Balázs versei: Szerk.: Molitorisz Pál, Tessedik Öreggazdász Egyesület, Szarvas, 2016. 30 p.
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FŐHAJTÁSSAL TISZTELGÜNK SZÜLETÉSI, ÉS UGYANÚGY ELHALÁLOZÁSI ÉVFORDULÓJÁN A JELES
TANÁRAINK ÉS KIVÁLÓ ÖREGGAZDÁSZAINK ELŐTT, AKIK HOZZÁJÁRULTAK AZ ISKOLA
JÓHÍRNEVÉNEK ÖREGBÍTÉSÉHEZ

100 éve születtek

Ubrizsy Gábor

Abonyi (Greskovics)
Imre
(1919. 10. 30. Bócsa – 1994)
képesített gazda, a magyar
fogathajtósport világ- és Európa
bajnoka. A kép a tablóról
(1940/41) reprózva

Dr. univ Szűcs Lajos
(1919 – 1991) főiskolai tanár

(1919. 09.23. Ungvár – 1973. 05. 25.
Bp.)
Kossuth-díjas növénypatológus,
mikológus, botanikus, a MTA r.
tagja. néhány éven át a Szarvason
újjászerveződött mezőgazdasági
középiskolában is oktatott rendes
tanárként. Az egyik előadó terem
„UBRIZSY” nevét viseli.

Abonyi (Greskovics) Imre képesített gazda
"Én egy tájba illő ember
vagyok. – Paraszt, és a paraszt
nem engedheti meg magának,
hogy megvénüljön. Élteti őt a
föld, és ha szerelme is van,
mint nekem a ló, nem fog ki
rajta az idő."1 (Abonyi Imre)

ABONYI IMRE VÁNDORDÍJ
AUGUSTE Dubay /Svájc/ az első
négyesfogat-hajtó világbajnok /Münster,
1972/ barátja, a magyar fogathajtás
kiemelkedő személyének emlékére,
ABONYI Imre nevével fémjelzett
vándorserleget alapított. A díjat a
Magyar Lovassport Szövetség éves
közgyűlésén, ünnepélyes keretek között
adják át a tárgyév legjobb magyar
fogathajtójának.

Egykor Szarvasi gazdász volt
Vidám ifjú, gondtalan, álmodozó.
Akkor még nem sejtette, hogy életéhez
Szorosan kapcsolódik a sport és a ló.
Hajtókirály. A lovassport imádói
Csak így hívták és szerették őt
E néven ünnepelték és becsülték
Tisztes polgárok és koronás fők
(Részlet Szitó Balázs: A hajtókirály c. versből)
4
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Rákos Zoltán (1920 – 1994)
„Teljesült fiatalkori álmom és vágyam, az
emberiség legősibb foglalkoztatásait: a vadászatot és a
halászatot nemcsak művelni, hanem tanítani is volt
lehetőségem.”

Elhunyt 25 éve 1994

Rákos Zoltán főiskolai docens

TÁJÉKOZTATÓ
A TESSEDIK ÖREGGAZDÁSZ EGYESÜLET ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Összeállította: Gyulavári András – Antal György – Schubert Henriett – Dr. Szitó János

Az itt közölt anyag nem jegyzőkönyv, hanem tömör számadás a választott Elnökség és a Felügyelő
bizottság előző évi munkájáról, továbbá a 2019. évre elfogadott munka- és pénzügyi terv közzététele.
Gyulavári András elnök 2019. április 27-én 10 órára hívta össze a Tessedik Öreggazdász Egyesület
évzáró közgyűlését Szarvason. Az ülés levezető elnöke Szebegyinszki János köszöntötte a megjelent
tagságot, az elnökséget, meghívott vendégeket, név szerint is Boross Bencét, az önkormányzat
képviseletében, Antal Györgyöt, az egyesület felügyelőbizottságának elnökét és Gyulavari Andrást,
az egyesület elnökét. Kiemelt figyelemmel és tisztelettel pedig dr. Köhler Mihály tiszteletbeli elnököt,
akinek a közgyűlés idejére jelent meg az egyesület gondozásában az Állandó változások árnyékában
c. önéletírása. Az eseményeket
követte a Szarvas és Vidéke
önkormányzati hetilap, valamint az
Eseményrögzítő
televízió
Videókrónika.
Az elvégzett feladatok között
szó esett a gazdászszoborról, az
iskolatörténeti
kiállításról,
az
Agrártörténeti füzetekről, egyéb
kiadványokról,
az
egyesület
digitalizálási programjáról.
A pénzügyek bemutatásából
kiderült, hogy hogy 1 millió 53 ezer
forint bevétel és 998 ezer forint
kiadás mellett 55 ezer forint
eredménnyel zárta az évet az
Egyesület.
Gyulavári András elnök az évet
úgy
jellemezte, hogy megfeleltünk
Gyulavári András elnök tartja beszámlóját
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az értékteremtő hagyományápolás követelményének.
Megemlékezett a 2018-ban elhunyt három tagtársról, s megállapította, hogy az egyesület
taglétszáma a beszámolás időszakában 90 fő, ebből 5 fő pártoló tag. Elhunyt 3 tagtársunk:
Beszterczey László (Gyula), Klimaj Pál (Szarvas) és Komár János (Szarvas). Felszólította a
jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással tisztelegjünk elhunyt tagtársaink emlékére.
A tervek kőzött hangzott el a fiatalítás igénye, az emléktáblák gondozása, a digitalizációs program
folytatása, a vagyonleltár elkészítése.
A szebb jövő képe rajzolódott ki Gyulavári András szavaiból, midőn idézte a minisztérium
képviselőjének egy szarvasi tanácskozáson vázolt vízióját, miszerint Öntézési központ 1étesitését
tervezik Szarvason. Az elnöki beszámolót követően Antal György a felügyelő bizottság jelentését
ismertette, melynek summázata az, hogy az egyesület megfelelt a közhasznúság feltételeinek.
Megállapította azt is, hogy a nagyívű öntözési tervek —amellett, a bizakodás kötelező — sokan
magukba fojtott derültséggel fogadták, hiszen ötven éve is hasonló tervek adtak okot a bizakodásra.
A hozzászólások között volt 100 ezer forintos felajánlás a digitalizálási program folytatására, volt
felajánlás az internetes jelenlét növelésére, közösségi oldal működtetésére és volt kritika is, miszerint
a ma már vállalkozó által működtetett honlapon oda nem illő kommentekkel „szennyezik” a
gazdászok szentként tisztelt dolgait. Miután a tagság elfogadta az elnöki beszámolót és a
felügyelőbizottság jelentését, átadták az idei Kiváló közösségi munkáért okleveleket dr. Müller
Tibornak, Molnár Györgynek, Szebegyinszki Jánosnak, Tatai Lászlónak és dr. Bagi Lászlónak. A
közgyűlés a szokásos ebéddel és baráti beszélgetéssel ért véget.
A tennivalók sorában továbbra is szerepel az iskolatörténeti kiállítás gondozása és működtetése
a Tessedik Campussal összhangban.
A kiállításhoz közvetve kapcsolódik a Szarvasi Gazdász emlékmű-együttes, valamint az egykori
tanintézet fő épülete a szarvasi agrároktatás jelképe és a volt Bikazugi Tangazdaság épületei, ezen
objektumok az egyesület javaslata alapján ma már műemléknek minősülnek.
2017-ben a tablók és festmények vonatkozásában digitalizálási programot indított az Egyesület. A
munkát szakaszoljuk és ütemezzük. Most fejeztük be az évfolyamtablók digitalizálását két kötetben
(1930 – 1965, valamint 1962 – 2009), ezután pedig a festmények következnek.
Az Egyesület, úgy is, mint kiadó fenntartja jogát arra, hogy indokolt esetben nyomtatott formában
is közreadja a digitalizált munkákat.
Tablókönyv I. (1930-1965) 8 db előrendelés történt
Tablókönyv: II. (1965-2009) Előrendelések száma:14 db
Az Agrártörténeti füzetek kiadása szintén alapvető feladat. 2018-ban a mai napig az értékteremtés
jegyében három számmal gazdagítottuk az Agrártörténeti füzetek sorozatot:
54. Dr. Patay István: Egy élet a felsőoktatásban / önéletírás
55. Válogatott TDK munkák 2018-ban
56. Gyulavári András: Hagyományőrző családi gazdálkodás Örménykúton
A Tessedik Öreggazdász Egyesület elnöksége 2019. február 22-én tartott ülésén egyhangúan arról
döntött, hogy dr. Köhler Mihály saját maga által megírt szakmai életútját, figyelembe véve a szerző
kötödését az egyesülethez, önálló, színes kiadványban adja ki. Lektorálta és átszerkesztette:
Dr. Bukovinszky László. Köszönjük áldozatos munkáját.
Egyéb tevékenységekkel kapcsolatban Gyulavári András elnöki beszámolójában tájékoztatott
arról, hogy megalakulása óta az Egyesület mindenkor részt vett a díszoklevelek átadásával
kapcsolatos előkészítésben, így most is vállalja a közreműködést. Egyébként Dr. Futó Zoltán
megbízott dékán úr tájékoztatása szerint a 2018-ban és 2019-ben esedékes díszoklevelek átadására
összevontan, a Kar diplomaátadó ünnepsége keretében, 2019-ben kerül sor, amelynek pontos dátuma: 2019.
június 28-án délután 13 óra. Helyszíne: Evangélikus Ótemplom, Szarvas. A tudományos diákköri munka

támogatása 2010-óta folyamatos. Abban nyilvánul meg, hogy a helyi tudományos diákköri
konferencián nyertes dolgozatok oklevelet és különdíjat kapnak. Ehhez még az Egyesület publikálási
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lehetőséget ajánl fel a Campuson meghirdetett TDK konferencián szereplő legjobb dolgozatok
közzétételére a Karral közös kiadásban megjelenő Agrártörténeti füzetek kiadványban.
A Tessedik Öreggazdász Egyesület elnöksége emléktáblát kívánt elhelyezni Lászlóffy István
emlékére, halálának 50. évfordulóján, és a
munkát el is végeztette határidőre.
Októberben már a sírjánál és az
emléktáblánál is koszorút elhelyezve
tisztelegett az Egyesület nevében koszorúzó
csoport.
Lászlóffy István 1930-ban a m. kir.
Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági
Tanintézet első 12 fős végzős hallgatóival
megalapította a belügyminisztérium által is
jóváhagyott Tessedik Sámuel Öreggazdák
Szövetségét, mely szervezetet jogelődjének tekint az Egyesület.
Az emléktábla 2018. május 22- én került elhelyezésre a régi tanügyi épület Ny-i falán, a már ott
lévő emléktábla mellett.
Az Elnök ezek után szólt még a tagsággal történő kapcsolattartás helyzetéről
 Megújult honlap az interneten, egyesületünk a világhálón.
 http://szarvasigazdasz.hu/ számtalan sok friss információ
Van egy mondás: „Ami nincs a neten, az nem is létezik!”
 Hitünk szerint a fiatalítás egyik eszköze lehet.
Honlap fejlesztés: 2019-ben: Opauszki István egyéni vállalkozó, Szarvas, Sport u 9 sz. alatti lakos
végzi, melyben benne foglaltatik a weboldal üzemeltetés, karbantartás és az adatvédelem.
Folytattuk a Hírlevél kibocsátást. 2019-ben költségcsökkentés érdekében éves szinten 2 számot
adtunk ki, de számonként nagyobb terjedelemmel. Majd közölte, hogy az Egyesület honlapja
megújult a világhálón, melynek címe: http://szarvasigazdasz.hu/
Honlapunkon elérhetők iskolatörténeti anyagok is digitális formában. Megtalálják az
Agrártörténeti füzetek sorozat E-kiadását, továbbá engedélyezett kapcsolt helyeken elérhetők az
iskola egyes eseményét rögzítő video anyagok. De az Egyesület Hírlevele is megtalálható.
A SZERVEZET MŰKÖDÉSE
2014-ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben a
közhasznúság feltételeit módosító rendelkezések is változást okoztak a civil szervezetek működésében. Ennek
megfelelően módosítottuk az alapszabályunkat.

Az új civil törvényből adódó feladatok
A jogszabályi követelmények betartása; közhasznúsági feltételek; megfelelő erőforrás és
támogatottság
A legfontosabb költségvetési alapelv a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi
eredménye) nem negatív
Kettős könyvvitel bevezetése
A könyvvezetési feladatokat 2013. január 1-től Kopcsjak Jánosné könyvelő látja el.
Az ügyviteli és egyéb adminisztrációs feladatokat, a házi pénztár kezelését 2018. november 1-től
Schubert Henriett tagtársunk végzi, térítésmentesen, köszönjük munkáját.

Ismét egy eredményes évet zárunk, köszönet a támogatóknak.
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RÖVIDÍTETT PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2018
Bevételek, Ft
Tagdíj
Adó 1%
Önkormányzati támogatás
Tagi támogatás (adomány)
Vállalkozói támogatás
Kiadvány támogatás
Kamat jóváírás

Kiadások, Ft
Telefon
0
Posta
50 000
Utazási költség
0
Könyvvezetés +adm.
186 000
anyagköltség
62 000
kiadványok nyomtatási költsége
228 000
megbízási díj
ügyintézési díj
támogatás
0
Irodaszer
80 000
Könyvkötészet
Weboldal fejlesztés
119 000
Lászlóffy emléktábla
139 000
Tablók fotózása
98 000
bank költség
36 000
Összes közhasznú bevétel 1 053 000 Összes költség
998 000
2018. évi eredmény
55 000
236 000
59 000
40 000
561 000
135 000
22 000

MUNKATERV 2019

Agrártörténeti füzetek kiadása: cél további három szám kiadása 2019-ben,
Elképzeléseink szerint az Agrártörténeti füzetek számai szólhatnának a meglévő szarvasi és környéki nagyobb
mg.-i üzemek történetéről. Teljesen átalakult tulajdoni, birtok és üzemszerkezet az elmúlt negyedszázadban.

Iskolatörténeti kiállítás
Cél: digitális kiállítás létrehozása. (koncepció a részleteket külön kell kidolgozni egy munkacsoport
keretében)
Az elnökség célul tűzte ki, hogy a kiállítást minél teljesebb módon digitális formában is váljon
megismerhetővé. Ehhez szükséges a tárgyak, fotózása és szkennelése
Az így rendszerbe állított (fotózott és szkennelt) kiállítási anyagot az egyesület hozzáférhetővé tenné
a http:/szarvasigazdasz.hu honlapon is –
A civil és a számviteli törvényben előírtak, de a felelős vagyongazdálkodás is megköveteli a szakszerű
vagyonleltárt a kiállítás vonatkozásában is, amit digitális leltárkönyvvel (katalógussal) kívánunk megvalósítani
2019- ben.

Jogszabályi alap 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet
Egyéb tevékenység
1. Egyesület fiatalítása.
2. Az emléktáblák megtisztítása
3. A megrongálódott koszorúkat lecserélni
4. Október 23-án javaslom a koszorúzást (temető, emléktábla, gazdászszobor, évforduló naptár követése.
TAGSÁGI VISZONY RENDEZÉSE

Költségvetési terv 2019 (tervezet)
BEVÉTELEK, Ft
Tagdíj
Támogatás
Adó 1%
Kiadványok bevételei (AF)
Pályázat: (Önkorm.támog.)
Összesen

KIADÁSOK, Ft
Honlap
80 000
Postaköltség
40 000
Könyvelés
156 000
Irodaszer
40 000
Banki költségek
50 000
Nyomdaköltség
268 000
egyéb
66 000
700 000
700 000
240 000
350 000
30 000
40 000
40 000

A következő számunk várhatóan 2019. december hónapban jelenik meg!
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