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Tamás Péter az Erdélyi Világszövetség elnöke megnyitotta a szervezet 2014. évi közgyűlését.
Fekete Bálint a közgyűlés levezetője ismertette a napirendi pontokat:
1.
Elnöki jelentés a 2013-as év tevékenységeiről, a 2014-es év lezajlott
eseményeiről.
2.

Pénztári beszámoló.

3.

Jelentés a könyvvitel ellenőrzéséről. (Fekete Bálint)

4.

A vezetőség felmentése és a pénztáros tehermentesítése.

5.

Új vezetőség megválasztása.

6.

Folyó évi tevékenységek ismertetése (új elnök):
•

Adakozási tevékenységek megerősítése

•

Klub

•

Disznótor

•

Színicsapat

•

“Kárpát-medence kincsei” sorozat

7.

Névváltoztatás: Javaslatok: Stuttgarti Magyarok “Kós Károly” Egyesülete.

8.

A “Vereinsstatut” megváltoztatása.

9.

Egyéb

Soltész Lili javaslatára a jelenlevők egyhangúlag elfogadták, hogy a 7. napirendi pontot az 5.
napirendi pont után vitassuk meg.
1. Elnöki jelentés a 2013-as év tevékenységeiről, a 2014-es év lezajlott eseményeiről
Tamás Péter, részletesen ismertette az Erdélyi Világszövetség legutóbbi közgyűlése óta tartott
programjait.
2. Pénztári beszámoló
Simon Klaudia, pénztáros távolléte miatt Tamás Péter mutatta be a jelenlévők számára a
Szövetség 2013-ban és 2014-ben elkönyvelt kiadásait és bevételeit. A táblázatból kiemelte,

hogy nem lehet mindig anyagilag nyereséges esteket szervezni, mint erre példa volt a 2014.
februárjában megrendezett Csáky est, mely anyagilag veszteséges, szellemileg viszont igen is
nyereséges volt. Emellett kiemelte a Szövetség Forum der Kulturen-en való részvételét,
ugyanis ez az a rendezvény, mely nagyban megemlete idén egyesületünk bevételét (kb. 2500
€ nyereség). Ennek a nyereségnek természetesen három nap megfeszített munka volt az ára az
önkéntesektől, melyet ezúton is köszönünk nekik.
3. Jelentés a Könyvvitel ellenőrzéséről.
Simon Klaudia pénztáros Fekete Bálintot bízta meg, hogy a könyvvitel ellenőrzését végezze
el, aki a közgyűlésen elmondta, hogy a pénzügyi vezetésben nem talált számítási hibát.
4. A vezetőség felmentése a pénztáros tehermentesítése.
Fekete Bálint, a közgyűlés vezetője megállapította hogy a közgyűlés 13 tag jelenlétével
szavazóképes.
Fekete Bálint a közgyűlés vezetője szavazásra bocsátotta a közgyűlés tagjai számára a
jelenlegi vezetőség felmentését és a pénztáros tehermentesítését eddigi feladataik alól. Ezt a
közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
5. Új vezetőség megválasztása
A közgyűlésen részt vevők megállapodtak abban, hogy a következő tisztújító közgyűlés 2016
februárjában kerül megrendezésre.
Fekete Bálint a közgyűlés vezetője megkérte a jelen lévőket, hogy jelöljenek valakit az elnöki
pozíció betöltésére. Kemény József Tamás Pétert jelölte, több jelölés nem érkezett. A jelöltre
12 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat érkezett, így a közgyűlés Tamás Pétert választotta a
Szövetség elnökévé.
Az alelnöki pozícióra Tamás Péter Kemény Józsefet jelölte. A pozíció betöltésére több jelölés
nem érkezett. A jelöltre 12 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat érkezett. A szavazatok
értelmében Kemény József lett az alelnöki pozícióra megválasztva.
Tamás Péter tolmácsolta Simon Klaudia üzenetét, miszerint szívesen elfogadja a
továbbiakban is a pénztárosi pozíció betöltését, ha a közgyűlés bizalamt szavaz neki. Tamás
Lászlóné a pénztárosi pozícióra Simon Klaudiát jelölte, akit a közgyűlésen résztvevők 13 igen
szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal, egyhangúlag elfogadtak.
További vezetőségi tagoknak Tamás Péter Zsigmond Anikót, Bálint Zsoltot és Ádám Éva
Enikőt ajánlotta. Majd tolmácsolta Fülöp Erika üzenetét, miszerint a továbbiakban nem

szeretne vezetőségi pozíciót betölteni nemrég megszületett gyermekük és új családjukra
hivatkozva.
Zsigmond Anikó 11 igen, 2 tartózkodás és 0 nem szavazattal vezetőségi tag lett.
Bálint Zsolt 11 igen, 2 tartózkodás és 0 nem szavazattal vezetőségi tag lett.
Ádám Éva Enkiő 12 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal vezetőségi tag lett.
6. Névváltoztatás.
A közgyűlés elején megbeszéltek alapján a 7. napirendi pontot felcseréltük a 6. napi rendi
ponttal. Tamás Péter ismertette a névváltoztatás okait és az eddigi elképzeléseket: egyrészt
főként magyarországi állampolgárok kifogásolták az Erdélyi Világszövetség kizáró jellegét,
másrészt a globális hangzású „Erdélyi Világszövetség” név értelmetlenné vált hiszen csak egy
Stuttgartban bejegyzet magyar egyesőletről van szó!
Egyesületünk továbbra is ragaszkodik a régi elvi alappillérekhez, méghozzá:
1. A kárpátmedencei magyarság politikai, kultúrális és szociális életének követése,
támogatása.
2. A kárpát-medencei magyarság anyagi támogatása segélyakciók és adományok formájában.
3. A stuttgarti illetve a baden-württembergi magyarság képviselete, a magyar kultúrális élet
ápolása és szervezése.
Az új név lehetőségeinek és a címer/logó lehetőségeinek megvitatása után három lehetséges
névben állapodtak meg a jelen levők:
- Stuttgarti Magyarok Kós Károly Egyesülete

4 igen

- Stuttgarti Magyarok Egyesülete

7 igen

- Stuttgarti Magyarok Széchenyi István Egyesülete

1 igen szavazattal

a Stuttgarti Magyarok Egyesülete (SME) név alatt fog tovább működni szervezetünk. A
közgyűlés megállapodott, hogy a szervezet új logóját Kós Károly neve fogja fémjelezni. A
címer és a logó további tervezésében és létrehozásában Fenyvesi Péter tagtársunk ajánlotta fel
segítségét.

7. Folyó évi tevékenységeink
Fekete Bálint ismertette a 2014-es éveben még hátralevő programokat, majd ismertette az
ilencfalvi és lukafalvi lelkész segélykérő levelét, miszerint a közösségi házuk az árvizek és a
tehergépkocsiforgalom miatt nagy mértékben megrongálódott. A lelkész szeretné kérni az
Erdélyi Világszövetség támogatását, a közösségi ház felújításában. A döntést a közgyűlés az
elnökség tagjaira bízta. Ezek mellett Tamás Péter ismertette, hogy a tavalyi évben az Erdélyi
Világszövetség támogatott egy délvidéki gyerekotthont, és a marosvásárhelyi Filoteát. 2014ben támogatásra került egy temesvári könyvkiadás, illetve egy miskolci női otthon. Ezek
mellett támogatni fogjuk a jelenlegi kérést is. Szervezetünk az évek során több hátrányos
helyzetben élő erdélyi, magyarországi fiatal tanulását, kollégiumi ellátását is támogatta. Ezen
fajta támogatásait a jövőben is szeretné folytatni. Tamás Péter megjegyzete, hogy ha
lángossütéseknek a továbbbiakban is ilyen nyereségesek lesznek, akkor azt az összeget
fordíthatná szervezetünk a rászoruló magyarok támogatására. Zsigmond Anikó meglátása
szerint a fiatalok taníttatását kéne első sorban támogatnia szervezetünknek.
Tamás Péter elmondta, ismertette a Klub felújításának részleteit, falak újrafestését, padlózat
csiszolását, lakkozását, új, egységes bútorzat beszerzését, egységes design kialakítását. A
felújítási munkálatokat viszont jelenleg háttérbe kell tennünk, ugyanis a főkonzulátus az
épületbe való visszaköltözésével nem tudjuk, hogy megtarthatjuk-e klubhelységünket.
8. Vereinstatut megváltoztatása
A közgyűlés megállapodott, hogy a a Vereinstatut változtatásait az elnökség legjobb belátása
szerint fogja elvégezni!
9. Egyéb
Fenyvesi Péter felvetette, hogy nem megfelelő a szervezet kommunikációja. A tagokkal való
kapcsolattartás fontosságát hangsúlyozta. Szükség lenne valakire, aki Tamás Péternek besegít,
mert egymaga nem tud mindent megcsinálni. Továbbá javasolta, hogy rendezvényeinken nem
helyezünk ki belépési nyilatkozatokat, melyekkel akár növelhetnénk szervezetünk tagságát.
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