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A 2009. évben végzett tevékenységeink az alapszabályban rögzített céloknak megfelelő 

közhasznú tevékenységek voltak. 

 

„Erdélyi kulturális és gasztronómiai hét” című rendezvényünk lebonyolítására 2009.07.06 és 

07.10.-e között került sor az Alcsiszigeti vendégház- és étteremben. 

Szolnok- Alcsiszigeten ilyen jellegű kulturális rendezvényre még nem került sor. 

 

Az első napon, 2009.07.06-án Lőrinczi László „Erdélyi tájak” című fotókiállításával 

nyitottunk. Közreműködött a szolnoki „Tiszavirág” daloskör 10 fős férfi tagja, Sóki Ferenc 

tárogatós kíséretével. 

Az ízletes és bőséges erdélyi jellegű ételek elfogyasztása után a daloskör tagjainak valamint a 

tárogatós közreműködésével közös énekléssel töltötte az est hátralévő részét a 74 fős 

közönség.  Népdalokat, magyar- és Kossuth nótákat énekeltünk. 

 

2009.07.08-án este Sebestyén István bukovinai székely mesemondó műsora került 

bemutatásra 94 fő előtt. Az egy órás előadás nagy sikert aratott. A vacsora után a közönség 

felkérésére Sebestyén István bukovinai balladákat énekelt és ismét mesélt 22 óráig. Az 

előadóval a szolnoki Új Néplap újságírója riportot készített, amely a 2009. július 19-i 

számban jelent meg. 

 

2009.07.09-én a szolnoki Damjanich J. Múzeum időszaki kiállító termében nyitottuk meg 

Mátyás József erdélyi festő és grafikus művész emlékkiállítását. A megnyitón közreműködött 

Sebestyén István és Keresztes Enikő sepsiszentgyörgyi ének tanárnő, a művész unokahúga. 

A kiállítás megnyitóról a Szolnok Tv esti híradója számolt be, valamint egy hosszabb 

terjedelmű rész sugárzására került sor a tévé 2009.07.15.-i „Kultúrkorzó” című magazin 

műsorában. 

 

Az egész heti rendezvény zárásaként, 2009.07.10-én a szolnoki „Tisza Táncegyüttes” 15 fős 

társaságának néptánc bemutatójára került sor az udvaron rögtönzött színpadon, hisz akkora 

volt az érdeklődés, hogy kénytelenek voltunk túllépni a befogadóképességünk keretét. 

A vacsora után Simon Gyula művészeti vezető irányításával, valamint a táncosok 

közreműködésével az érdeklődök a néptánc lépéseit gyakorolták több mint két órán keresztül. 

 

A rendezvény lebonyolítására pályázati úton 40.000 Ft-ot nyertünk Szolnok Megyei 

Jogú Város Önkormányzatától és 90.000 Ft-ot a Művészeti és Szabadművelődési 

Alapítványtól. 

A pályázaton nyert összegek elszámolása a törvényes előírásoknak megfelelően 

határidőben megtörtént. 

 

December 09-én megtartottuk a már hagyományossá vált erdélyi advent műsoros 

estünket. A helyszín ezúttal is a szolnoki Ifjúsági Ház volt ahol 147 fő tekintette meg Antal 

István nyugdíjas református lelkipásztor a „A bardoci református egyházközség székely népe” 

című könyvének a bemutatóját. Barabás Botond színművész részleteket olvasott fel a 

könyvből. A könyvet bemutatta Dr Nemes András főorvos, önkormányzati képviselő. 

 

Az Új Néplap egy egész oldalas cikket jelentetett meg a könyvről.  
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A műsoros est folytatásaként a szolnoki „Tiszavirág” daloskör „Békesség a Földön az embernek” 

című műsora került bemutatásra. Közreműködött: Kiss Ferenc citera, Sóki Ferenc tárogató, Sóki 

Dávid néptánc, Tóth Pál Zoltán tekerő lant.  

 

Az erdélyi advent műsoros est költségeit idén az adventi vacsorán résztvevők befizetéseiből 

fedeztük ugyanis a fellépők tiszteletdíjat nem kértek csak meghívottként részt vettek a közös 

vacsorán. Itt került sor a könyvek dedikálására és a daloskör újabb előadására. 

A vacsorán a fellépők közül négyen nem vettek részt ezért részükre egy-egy 2500 Ft-os 

könyvutalványt postáztunk köszönőlevél kíséretében. 

 

Egyesületünk bevétele 2009-ban 431.118 Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Szolnok város Önkormányzatnak Kulturális Alapjától 40.000 Ft. 

 A Művészeti és Szabadművelődési Alapítványtól 90.000 Ft 

 Magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásából 100.660 Ft. 

 Adomány Varga Imre 10.000 Ft 

 Adomány Vidra Annamária 23.000 Ft 

 Adomány Vidra Sándor 9.800 Ft 

 NCA működési támogatás 150.000 Ft 

 Tagdíjakból és kamatjóváírásokból befolyt összeg 7.658 Ft. 

 

Egyesületünk kiadása 2009-ben 261.838 Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Anyag áru beszerzés 41.559 Ft 

 Egyéb termelési, kezelési költség 64.339 Ft 

 Egyéb ráfordítás 155.880 Ft. 

 

Egyesületünk pénzügyi eredménye 2009. évben:  +169.280 Ft. 

 

2009. december 09-én a bankszámlánk egyenlege: 446.358 Ft, a pénztárban lévő összeg: 

52.589 Ft. 

 

A 2009 évben a Nemzeti Civil Alapprogramtól 150.000 forintot nyertünk a működési 

költségek fedezetére, amelyet 2010. május 31-ig kellett felhasználnunk.  

 

Egyesületünk nem fizetett tiszteletdíjat a vezető tisztségviselőinek.  

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 

Tartós adományra szerződést nem kötöttünk. 

 

Örömmel tölt el, hogy 2009.01.01.-el 4 fővel bővült tagjaink száma. Szűcs Ferenc, ifj. Préda 

István, Erdélyi István és Hamar Lajosné adta le belépési nyilatkozatát. Említésre méltó a 

szajoli támogatók erősödése, amely elsősorban Kerékjártó Tibor szervezésének köszönhető. 

  

 

Szolnok, 2009. december 28. 

 

         Dr. Parádi Levente 

           egyesületi elnök 

 


