MEGHÍVÓ
A Magyarországi Tájházak Szövetsége
(székhelye: 3325 Noszvaj, Gárdonyi u. 13.)

tisztelettel meghívja

2019. évi KÖZGYŰLÉSÉRE,
melyet
2019. március 28-án 10.00 órakor
a Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben (Szenna, Rákóczi utca 2,)

ill. határozatképtelenség esetén

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferenciatermében
(Szentendre, Sztaravodai út, Igazgatási Épület)

2019. április 6-án (szombaton) 10.00 órakor tartunk
Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirend
tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend:
Köszöntő - dr. Bereczki Ibolya elnök
1. A közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnöknek, jegyzőkönyvvezetőnek, szavazatszámlálóknak,
jegyzőkönyv hitelesítőnek – a megválasztása
2. Az „Év tájház-vezetője” elismerés átadása
3. Beszámoló a 2018. évben végzett munkáról – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök és az elnökség
4. Közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök
5. A Felügyelő Bizottság 2018. évre vonatkozó jelentése – dr. Vígh Annamária FB elnök
6. Tisztújítás – a lemondott elnökségi tagok helyett új elnökségi tagok választása
7. A Szövetség 2019. évi munkaterve és költségterve – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök
8. Tájékoztató a XVII. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról
9. A Kubinyi Ágoston Program eredményeinek 2018. évi értékelése – Prikler Szilvia (MTKI)
10. A Kubinyi Ágoston Program és a Népi Építészeti Program 2019. évi felhívásai – dr. Bereczki Ibolya elnök
11. Népi építészeti nyári egyetem 2018-ban és 2019-ben – Bihari Ádám elnökségi tag
12. I. világháborús adatbázis létrehozása a Skanzenben - Fancsalszky Noémi és Kmelár Viktória (MTKI)
13. Egyebek
14. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya
A közgyűlés résztvevőit a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szeretettel látja a Skanzen " Élő múzeumi helyszínein "
(http://skanzen.hu/hu/latogatas/programok/aktiv-helyszinek). A közgyűlés napján regisztrált tagjaink, valamint
rajtuk kívül maximum három kísérőjük díjmentesen tekinthetik meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállításait. (A
belépő nem foglalja magában a Skanzen vonatra szóló jegyet, amely 500 Ft/fő.)
Megjelenésükre számítva:
dr. Bereczki Ibolya sk.
elnök

…..…..…..…..…..………..………..….…..…..…..…..…..………..………..…..
Kérjük, részvételi szándékát a tajhazszovetseg2002@gmail.com elektronikus címen, vagy levélben a 3325 Noszvaj,
Honvéd út 4. címre az alábbi szándéknyilatkozat megküldésével legkésőbb 2018. április 2-ig legyen kedves jelezni:
-

Részt kívánok venni a Tájházszövetség 2019. április 6-i közgyűlésén:

igen □

nem □

-

Igényt tartok a SKANZEN ingyenes belépőjére:

igen □

nem □

-

Kísérőim számára igényelni szeretnék díjmentes belépőt:

……………….. db-ot

