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Május 15-én a NIT ünnepi vezetőség választó Küldött Gyűlést tartott az 
óbudai Szindbád rendezvényteremben, annak a helynek a közelében, ahol 30 
évvel ezelőtt Társaságunk alapító ülését rendezték. 

A résztvevők először videó felvételt láthattak, melyen Nagy Erzsébet a NIT 1992 
novemberi alakuló ülésén ismertette a Társaság alapításának előzményeit és 
céljait. 

Ezt követően Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere köszöntő 
beszédében hangsúlyozta: mennyire fontos egyesületünk munkája egy olyan 
társadalmi közegben, melyben nincs méltó helye az 1956-os Forradalom és 
Nagy Imre emlékezetének. Tisztelettel szólt névadónk mártíromsághoz vezető, 
következetes emberi tartásáról, és idézte írását, mely szerint nem ő fordult el 
az eszmétől, hanem a rendszer árulta el az eszmét. 

Jánosi Katalin emlékeztetett arra, hogy szervezetünket Nagy Imre tisztelete 
tartja együtt, és megköszönte a Társaságnak, hogy névadónk szellemiségét 
ápolja. 

Ezután került sor a NIT alapító tagjainak az emléklapok átadására. 

Emléklapot vett át Jánosi Katalin, Jánosi Erzsébet, valamint a Csoma-, a Haas- 
és a Róth házaspár (a többi életben lévő, meg nem jelent alapító tagunknak a 
későbbiekben juttatják el az elismerést). 

A rendezvény következő részében, a koronavírus járvány miatt némi késéssel, 
egykori alelnökünk, Dr. Kopácsi Sándor rendőr altábornagy születésének 100. 
évfordulójáról emlékeztünk meg. 

Besenyei Lajos, a Miskolci Egyetem rektor emeritusa, a Kopácsi Sándor által 
alapított Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagja azt hangsúlyozta, hogy a 
mai magyar társadalom rossz közérzetének egyik oka: az ifjúságnak nincsenek 
igazi példaképei. Ilyen példakép lehetne Kopácsi Sándor, aki minden 
élethelyzetében emberséges magatartást tanúsított. Ezt a meggyőződését 
Kopácsi életéből vett példákkal támasztotta alá. 

Ezután Erdélyi Márta mondta el Kopácsi Juditnak édesapja emlékére írt ”Apám 
elé tükörnek” című versét. 

Farkas György, a Főváros és környéke szervezet elnökségi tagja Kopácsi Sándor 
1990 utáni, a társadalmi bűnmegelőzés területén kifejtett szervezetépítő 
tevékenységéről beszélt, melynek közvetlen munkatársaként személyes 
résztvevője volt. 
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Az emlékezéseket Kopácsi Sándorról, családjáról, a halála utáni 
megemlékezésekről szóló képösszeállítás vetítése kísérte. 

Ezután kerültek átadásra az emlékplakettek és emléklapok Társaságunk 
kiemelkedő munkát végzett tagjainak és segítőinek. 

Emlékplakettben részesült:  

Erdélyi Márta, Hajdu-Bihar megyei szervezetünk tagja, korábbi elnöke; 

Szántó László, Somogy megyei szervezetünk elnöke; 

Besenyi Vendel (jászberényi szervezet), az Országos Elnökség leköszönő tagja. 

Emléklappal ismerték el 

Sallai Józsefnek, (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet), 

Metykó Bélának, (jászberényi szervezet), 

Gomez Róbertnének (Hajdu-Bihar megyei szervezet) 

Veres Enéh Erzsébetnek (Főváros és környéke szervezet, a Nagy Imre 
emlékplakett alkotója) és 

Fehér Rolandnak (a Nagy Imre Emlékház munkatársa) 

Társaságunk érdekében végzett tevékenységét. 

A szünet után került sor a NIT vezetőség választó küldött gyűlésére, melynek 
levezető elnöke Takács Péter (tatabányai szervezet) volt. Megállapította, hogy 
42 szavazásra jogosult tagtársunkból 37-en vannak jelen, így megvan a 
szükséges szavazóképesség. 

A küldött gyűlés résztvevői tiszteletadással emlékeztek az utóbbi két évben 
elhunyt 16 tagtársunkra. 

Az elnökség 2021-ről szóló írásos beszámolójához Balahó Zoltán, pénzügyi 
beszámolójához Haas Péter, a Felügyelő Bizottság állásfoglalásához Széchenyi 
László fűzött rövid kiegészítést. 

 Ezek lényege: Társaságunk 2020-ban és 2021 első félévében a koronavírus 
járvány miatt jórészt online felületre kényszerült, de 2021. második félévében 
tevékenységünk megélénkült, több sikeres központi és helyi rendezvényt 
bonyolítottunk le.  
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Tavalyi bevételünk 5.555.700 forint, kiadásaink összege 5.126 ezer Ft volt. A 
szervezetek vezetői szorgalmazzák: minden tagjuk fizesse be az éves tagdíjat. 
Az FB elnöke hangsúlyozta, hogy a NIT 2021-ben is a jogszabályoknak 
megfelelően működött, és Társaságunk vezetőitől és asszisztensétől minden 
munkájukhoz szükséges segítséget megkaptak. 

A 2022. évi program és költségvetési terv írásos anyagait szintén szóbeli 
kiegészítések tették teljesebbé. 

 2022. évi költségvetésünknek mind bevételi, mind kiadási oldalát 7 millió Ft-ra 
tervezzük, de az előirányzatok teljesítését a növekvő infláció bizonytalanná 
teszi. 

A küldött gyűlés a 2021. évről szóló elnökségi beszámolót, pénzügyi jelentést, 
a főkönyvi kivonatot, az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági 
mellékletet, valamint a 2022. évi program- és költségvetési tervet 
egyhangúlag elfogadta. 

Döntés született arról is, hogy a 2023.  évi tagdíjat változatlanul évi 3.000 Ft-
ban állapítják meg. 

Ezután került sor az új vezetőség megválasztására, melynek megbízatása 
három évre szól. 

Szántó László, a Jelölő Bizottság elnöke előterjesztette a jelöltekre szóló 
javaslatát, akiknek a jelölő listára történt felvételét a küldött gyűlés elfogadta. 

A titkos szavazás eredményét a Jelölő Bizottság tagjaiból átalakult 
Szavazatszámláló Bizottság hitelesítette, majd a küldött gyűlés elnöke 
ismertette a megválasztott tisztségviselők neveit. 

 Eszerint 

A Nagy Imre Társaság elnökévé (2012 óta negyedik alkalommal) Balahó 
Zoltánt (miskolci szervezet), 

alelnökeivé:  

Sáradi Ibolyát (tatabányai szervezet), 

dr. Haas Pétert (Főváros és környéke szervezet) és 

Kudlik Zoltánt (vajdasági szervezet) 

választották. 
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A korábbi alelnök, Nagy Sándor (békéscsabai szervezet) elnökségi tagként 
folytatja munkáját. 

További elnökségi tagok: 

Csizmadia Ferencné (tatabányai szervezet) 

Doszpoly Orsolya (miskolci szervezet) 

dr. Lamperth Mónika (Somogy megyei szervezet) 

Szalkainé Csizmadia Gyöngyi (Főváros és környéke szervezet) 

Oláh László (Hajdu-Bihar megyei szervezet) 

Ormai István (Somogy megyei szervezet) 

 

A Felügyelő Bizottság változatlan összetételű. 

elnöke: Széchenyi László (Főváros és környéke szervezet) 

Tagjai:        

Fakli Károlyné (tatabányai szervezet) 

Szabó Zoltán (vajdasági szervezet) 

A rendezvényt jó hangulatú állófogadás zárta. 

A küldött gyűlés résztvevői köszönetet mondanak Kiss László polgármester 
úrnak a program színhelyének rendelkezésre bocsátásáért, a Szindbád 
rendezvénytér munkatársainak, a szervezésben résztvevőknek.  

Külön köszönet illeti Csizmadia Gyöngyit minden részletre odafigyelő 
munkájáért. 

A honlap szerkesztősége sikeres munkát kíván a NIT új vezetőségének. 

A rendezvény első, ünnepélyes részének videó felvétele rövidesen Társaságunk 
FB oldalán lesz látható. 

A terjedelmi okokból kimaradt egyes fotók a későbbiekben a „galéria” 
rovatunkban jelennek meg.    

   

          


