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ERDÉLY BARÁTAINAK KÖRE KULTURÁLIS EGYESÜLET 

 

KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A 2010. ÉVRE 
 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  

 

Az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 527 ezer Ft, a saját tőke 527 ezer Ft. A részletes 

kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti 

eredmény kimutatásból.  

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

A Nemzeti Civil Alapprogramtól 150.000 Ft támogatást kaptunk működési célra. Ebből 

88245 Ft felhasználásra került a 2010. évben s a fennmaradó részt átvisszük 2011-re 

tekintettel arra, hogy az elszámolási határidő 2011.06.30. 

 

Közhasznú tevékenységünk fedezetére 125860 Ft-ot kaptunk a magánszemélyek SZJA 1% -

ból, amelyet a következő évben szeretnénk felhasználni. 

 

„Szolnok Város Jövője” Közalapítványtól 40.000 Ft támogatást kaptunk programjaink 

megvalósítására. A kapott összegről határidőre és pontosan elkészítettük az elszámolást. A 

kapott támogatások felhasználását és változását a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

 

Előző évhez képest az egyesületünk vagyona 24 ezer Ft összeggel nőtt. Ara törekszünk, hogy 

az adott évben kapott bevételeket fel is használjuk a közhasznú céljainak elérése érdekében.  

 

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.  

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  

 

Szervezetünk nem nyújtott más szervezeteknek sem magánszemélyeknek támogatást, így e 

soron továbbra sem történtek kifizetések 

 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  

 

 

Egyesületünk a 2010. évben 315860 Ft támogatásban részesült különböző jogcímeken, amely 

107600 Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A csökkenés oka, hogy a Városi Önkormányzat 

Kulturális Alapja, valamint a Művészeti és Szabadművelődési Közalapítvány nem írt ki 

pályázatot. 

A kapott támogatások felhasználását és változását a 4.sz. melléklet tartalmazza. 
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Egyesületünk bevétele 2010-ban 334.913 Ft –ot tett ki, amelyből: 

 „Szolnok Város Jövője Közalapítványtól 40.000 Ft. 

 Magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásából 125.860 Ft. 

 NCA működési támogatás 150.000 Ft 

 Tagdíjakból és kamatjóváírásokból befolyt összeg 19.053 Ft. 

 

Egyesületünk kiadása 2010-ben 290.702 Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Anyag áru beszerzés 45326 Ft 

 Egyéb termelési, kezelési költség 155496 Ft 

 Egyéb ráfordítás 89880 Ft. 

 

Egyesületünk pénzügyi eredménye 2009. évben:  +44211 Ft. 

 

2010. december 31.-én a bankszámlánk egyenlege: 500384 Ft, a pénztárban lévő összeg: 

26774 Ft. 

 

 A kapott támogatások felhasználását és változását a 4.sz. melléklet tartalmazza. 

 

.6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  

 

 Egyesületünk nem fizetett tiszteletdíjat sem költségtérítést a vezető tisztségviselőinek. 

 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  

 

A 2010. évben végzett tevékenységeink az alapszabályban rögzített céloknak megfelelő 

közhasznú tevékenységek voltak. 

 

2010. június 15-én nyílt meg a Szolnoki Helyőrségi Művelődési Házban, Körtesi Károly 

(1907-1979) marosvásárhelyi fényképészmester képeiből készült „Erdélyi pillanatok 1933-

1994” című kiállítása. A kiállítás megszervezését egyesületünk tagjainak önkéntes 

munkájával támogattuk. A kiállítás megnyitón 53 érdeklődő vett részt. 

 

„Kárpátaljai kulturális és erdélyi gasztronómiai napok” című rendezvényünk lebonyolítására 

2010.06.28 és 2010.07.02. között került sor az Alcsiszigeti vendégház- és étteremben. 

Szolnok- Alcsiszigeten ilyen jellegű kulturális rendezvényt második alkalommal rendeztünk 

meg. 

 

Az első napon, 2010.06.28. -án Vári Fábián László kárpátaljai író, költő, főiskolai tanár a 

Magyar Írószövetség tagjának „ Jég és korbács” című kötetének a bemutatásával nyitottunk. 

A könyvet bemutatta Dr Nemes András főorvos önkormányzati képviselő. 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. 

 

2010.06.30-án este Sebestyén István bukovinai székely mesemondó műsora került 

bemutatásra 90 fő előtt. Nagy sikert aratott az egy órás előadás, amely a Rákóczi  
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szabadságharchoz kapcsolódó történetekre valamint kárpátaljai népdalokra épült. A vacsora 

után a közönség felkérésére Sebestyén István bukovinai balladákat énekelt és ismét mesélt 22 

óráig. 

 

Az egész heti rendezvény zárásaként, 2010.07.02-án a beregszászi Tanítók Házának 

„Ludovika” néptánccsoportja mutatta be produkcióját.  

Közben Bakos Kis Károly költő saját költeményeit adta elő nagy sikerrel. Közreműködött 

még „Pitkin” a beregszászi humorista énekes és konferanszié. 

A vacsora után a táncosok irányításával valamint a szolnoki „Sodrás” népzenei együttes 

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

 

A rendezvény lebonyolítására pályázati úton nem nyertünk pénzt. Az egyesületi tagok és 

szimpatizánsok példás összefogásával, s önkéntes munkájával egy felejthetetlen 

rendezvényt sikerült megvalósítanunk. 

 

A beregszászi barátaink meghívására 2010. szeptember 22. és 26. között egyesületünk 18 

tagja kirándulást szervezett Kárpátaljára, ahol olyan szeretetteljes fogadtatásban részesültünk, 

amelyet elfeledni soha nem lehet. Az öt nap alatt sikerült meglátogatni nemzetünk jelentős 

történelmi helyszíneit, a munkácsi vártól egészen a Vereckei hágón állított emlékműig. Az 

egész kirándulás alatt Nagy György, Csetfalva nyugalmazott polgármestere tartalmas és 

szórakoztató idegenvezetése kísért bennünket. 

 

2010.10.21-én „ Erdély, Kárpátalja, Plitvice Képekben című fotókiállítást nyitottuk meg a 

Szajol község Közösségi Házban. A fotókat Lőrinczi László, egyesületünk tagja készítette. A 

megnyitón 52 érdeklődőt köszönthettünk. 

 

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

estünket. A helyszín ezúttal is a Szolnoki Ifjúsági Ház volt ahol 159 fő tekintette meg az 

„Angyalok szózata minket is hív” című előadást, amelyet a „Tiszavirág” daloskör és a 

Szolnoki Népdalkör mutatott be nagy sikerrel. Közreműködött még: Cserfalvi József (vers) 

Horváth Róbert (harmonika) Kacsó Hanga (ének) Kóródi Luca (mese, ének) Kiss Ferenc 

(citera) Sóki Ferenc (tárogató) Sóki Dávid (néptánc). 

A műsoros est lebonyolítására egyesületünk pályázati úton 40000 Ft-ot kapott a „Szolnok 

Város Jövője” Közalapítványtól. 

 

A kapott összegről határidőre és pontosan elkészítettük az elszámolást 

 

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 

Tartós adományra szerződést nem kötöttünk. 

 

 

Szolnok, 2011. január 30. 

 

         Dr. Parádi Levente 

           egyesületi elnök 

 

 

Záradék:  

 

E közhasznúsági jelentést az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület közgyűlése 2011. 

február 09-ei ülésén elfogadta.  


