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HATÁROZATOK TÁRA 
 

A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület  

(7346 Bikal, Rákóczi u. 22.) 

a 2012. évben 

a következı határozatokat hozta: 

 
 

 
1/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 

 
A közgyőlés levezetı elnöknek Kollár Lászlót, jegyzıkönyvvezetınek Nagyági Bernadettet, 
hitelesítıknek Vida Viktóriát és Jordánné Laufer Editet választotta meg. 

 
 
 

2/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
 
A közgyőlés napirendje: 
 
1., Új tagok felvétele 
2., Az alapszabály módosítása 
3., Tisztségviselı választás 
 

 
 

3/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
 
A közgyőlés dr. Berta Evelin (sz.: Dombóvár, 1983.01.28, an.: Kovács Jolán) 7200 Dombóvár, 
Búzavirág u. 14. sz. alatti lakos, valamint Kollár Márk (sz.: Budapest, 1989.07.19., an.: Krahulecz-
Lovász Ildikó) 2376 Hernád, Köztársaság u. 39/a. sz. alatti lakos  tagjelölteket ezúton tagként 
felveszi az egyesületbe. 
 
 
 

4/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
 
Az egyesület tevékenységi körei és az egyesület fıtevékenysége az alábbiakra módosul: 
 
Az egyesület tevékenysége: 
 

3 Az Egyesület célja és célja elérése érdekében folytatott tevékenysége: 
3.1. Az Egyesület célja: 
− kulturális, azon belül mővészeti tevékenység; színházi, zenei egyéb mővészeti elıadások 

tartása elsısorban a középkor kultúrájának bemutatására, másodsorban a magyar kortárs 
színház és kortárs zene, kortárs opera, tánc, musical, összmővészeti elıadások mindennemő 
formája, szabadtéri színházi elıadások (színházi, hagyományırzı elıadások), mővészeti 
fesztiválok, ezek létrehozása, támogatása, hazai és nemzetközi népszerősítése 

− az egyesület kulturális tevékenységéhez kapcsolódó mővészeti, hagyományırzı és 
ismeretterjesztı kiadványok megjelentetése, gondozása, terjesztése 
-  nemzetközi tevékenység: kapcsolattartás hasonló tevékenységő külföldi szervezetekkel, 

csere-programok, közös pályázatok és projektek megvalósítása, vendégjátékok szervezése és 
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fogadása 
 

3.2. A 3.1. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület fıbb tevékenységei: 
 

Az egyesület közhasznú kulturális tevékenységet folytat, tagsággal rendelkezik, de nem zárja 
ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Fıbb 
tevékenységek: 

a) a középkor kultúráját bemutató, ill. középkori szerzık mőveit feldolgozó színházi, zenei, 
opera elıadások és szabadtéri elıadások létrehozása, továbbjátszása, hazai és külföldi 
utaztatása 

Az egyesület színházi elıadásainak célja elsısorban a középkori kultúra bemutatása, akár 
interaktív elıadások formájában is. Elıadásainak témáját és szereplıit ezért fıképp a 
középkorból és annak híres alakjai közül meríti, ill. a középkorban alkotó szerzık mőveit 
dolgozza fel. 

b) kortárs színházi, zenei, musical, opera, összmővészeti elıadások, szabadtéri színházi 
elıadások létrehozása, továbbjátszása, hazai és külföldi utaztatása, hazai és 
nemzetközi mővészeti fesztiválok szervezése, népszerősítése 

Színházi tevékenységén belül az egyesület kortárs szerzık mőveit is bemutatja. 
c) a középkor kultúrájának bemutatásához kapcsolódóan történelmi hagyományırzés, az 
épített és természetes környezet megóvása, állatmenhely létrehozása és fenntartása. 
Az Egyesület a céljai elérése érdekében, a középkor kultúrájának bemutatására színházi 
elıadásokat és történelmi hagyományırzı bemutatókat tart. A történelmi 
hagyományırzéssel foglalkozó egyéb szervezetekkel kapcsolatot teremt, kulturális 
rendezvényeket, hagyományırzı fesztiválokat, bemutatókat szervez.   
Az egyesület a céljai elérését tanfolyamok, ismeretterjesztı elıadások megszervezésével, 
szakmai tanácskozásokon, konferenciákon való részvétellel valósítja meg, ismeretterjesztés 
céljából életmód-táborokat szervez és bonyolít, oktatási tevékenységével oktatási 
intézmények számára partnereként elısegíti a történelmi hagyományırzést, a 
képességfejlesztı oktatást. 
Állatmenhelyet üzemeltet elhagyott és/vagy sérült házi és nem háziasított állatok ellátására, 
tartására. 
d) Az általa végzett tevékenységrıl történı híradás, tevékenysége ismertetése, az általa 
támogatott kulturális célok erısítése érdekében az egyesület ismeretterjesztı kiadványokat 
(booklet, fotóalbum, könyv, CD, DVD) jelentet meg, gondoz és terjeszt. 

e) nemzetközi tevékenység a 3.1. pontban rögzítettek szerint. 
 

3.3.Az egyesület az alábbi közhasznú feladatokat látja el céljai elérése érdekében:  
c) kulturális tevékenység, 
d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
e) kulturális örökség megóvása, 
f) nemzetközi tevékenység 
g) természetvédelem, állatvédelem, 
h) környezetvédelem, 
i) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység 
 
 
 

5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
 
A közgyőlés az egyesület alapszabályát teljes egészében hatályon kívül helyezi, és helyébe a 
melléklet szerinti alapszabályt lépteti. 
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6/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
 
A közgyőlés az egyesület elnökhelyetteséül megválasztja Jordánné Laufer Edit tagot, titkárául pedig 
dr. Berta Evelin tagot. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Kollár László 
elnök 

 
 
 


