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A 2008. évben végzett tevékenységeink az alapszabályban rögzített céloknak megfelelő közhasznú 

tevékenységek voltak. 

 

„ Barangolás Erdélyben” címmel, Lőrinczi László fotókiállításának megnyitójára  került sor  

2008. február 22-én a Borostyán Művelődési Házban, amely szép számú érdeklődőt vonzott.  

 

December 10-én megtartottuk a már hagyományossá vált erdélyi advent műsoros estünket. A 

meghívott művészek: Mátyás László kolozsvári grafikus és Sebestyén István bukovinai székely 

mesemondó. A kiállítás megnyitón valamint az előadáson kb. 120 fő volt jelen. Sebestyén Istvánnal a 

szolnoki Televízió interjút készített és rögzítette az előadást is, amelyet 1 órás terjedelemben 

sugároztak december 25-én és 27-én. Az Új Néplap újságírója is kérdéseket tett fel a meghívott 

előadónak, amelyről az újság egy egész oldalas cikket jelentetett meg.  

Az erdélyi advent műsoros est költségeinek egy részét a Szolnok, Megyei Jogú Önkormányzatának 

Kulturális és Sport Bizottsága által kiírt pályázaton elnyert 50000 forintból fedeztük. 

 

Egyesületünk bevétele 2008-ban 176.500 Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Szolnok város Önkormányzatnak Kulturális Alapjától 50.000 Ft. 

 Magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásából 106.159 Ft. 

 Tagdíjakból és kamatjóváírásokból befolyt összeg 20.341Ft. 

 

Egyesületünk kiadása 2008-ban 300.173 Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Anyag áru beszerzés 0 Ft 

 Egyéb termelési, kezelési költség 145.365 Ft 

 Egyéb ráfordítás 154.808 Ft. 

 

2008. december 31-én a bankszámlánk egyenlege: 294.659 Ft, a pénztárban lévő összeg: 35.018 Ft. 

 

A 2007 évben a Nemzeti Civil Alapprogramtól 300.000 forintot nyertünk a működési költségek 

fedezetére, amelynek egy részét 2008.május 31-ig kellett felhasználnunk. Ennek a hatására a 2008. évi 

pénzügyi eredményünk -123673 Ft.  

Egyesületünk a 2008. évben elesett a működési célú támogatástól, mivel saját hibánkból a határidőt 

követően nyújtottuk be a pályázatunkat 

Egyesületünk nem fizetett tiszteletdíjat a vezető tisztségviselőinek.  

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 

Tartós adományra szerződést nem kötöttünk. 

 

Szeretnénk, ha a jövőben bővíteni tudnánk tagságunk létszámát, valamint a kapcsolatainkat a 

határainkon túli magyar közösségekkel. Emiatt a pályázati céljaink között szerepel az Internet 

hozzáférés anyagi fedezetének a biztosítása.  

 

Szolnok, 2009. február 18. 

 

         Dr. Gábori József 

          egyesületi elnök 

 


