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ERDÉLY BARÁTAINAK KÖRE KULTURÁLIS EGYESÜLET 

 

KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A 2011. ÉVRE 
 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  

 

Az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 502 ezer Ft, a saját tőke 502 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 100.000 Ft támogatást kaptunk működési célra. A teljes 

összeg felhasználásra került, amelynek majdnem a felét az egyesület honlapjának az 

elkészítésére és fenntartására fordítottunk. A kapott támogatás elszámolása határidőben 

megtörtént. 

A 2010. évre kapott NCA működési támogatásból áthozott összeg felhasználása és 

elszámolása 2011.06.30-ig megtörtént. Ebből a részből fedeztük az egyesületünk internet 

hozzáférési kiadását. 

 

Közhasznú tevékenységünk fedezetére 276.856 Ft-ot kaptunk a magánszemélyek SZJA 1%-

nak a felajánlásából, amelyből 10720 Ft felhasználásra került a tárgyévben a fennmaradó részt 

pedig a következő évben szeretnénk felhasználni. 
 

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által meghirdetett 

civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének támogatására kiírt 

pályázaton egyesületünk 550.000 Ft támogatást nyert, amelynek teljes összegét a „Délvidéki 

Kulturális Napok” című rendezvényünk lebonyolítására fordítottunk. 

 

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

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

 

Előző évhez képest az egyesületünk vagyona 25 ezer Ft összeggel csökkent. Ara törekszünk, 

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

érdekében. A csökkenés oka, hogy a pályázatokhoz kötelező a pénzbeli önrész biztosítása és 

felhasználása, s ennek pótlását nem sikerült teljes mértékben megoldani a tárgyévben. 

 

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

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  

 

Egyesületünk 15.000 Ft összeggel járult hozzá a szolnoki civil szervezetek által 

kezdeményezett Mária szobor restaurálásának és újbóli felállításának a kiadásaihoz.. 
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5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  

 

Egyesületünk a 2011. évben 936.856 Ft támogatásban részesült különböző jogcímeken, amely 

közel háromszorosa az előző évinek. A jelentős növekedés az egyesületünk programjaira 

nyújtott támogatás, valamint a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-os 

felajánlásából származó összeg növekedésének a következménye. 

 

A kapott támogatások felhasználását és változását az 5.sz. melléklet tartalmazza. 

 

Egyesületünk összes pénzügyi bevétele 2011-ben 1.042.320 Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásából 276.856 Ft. 

 NCA működési támogatás 100.000 Ft. 

 NCA programtámogatás: 550.000 Ft 

 KEVITERV AKVA Kft, programtámogatás: 40.000 Ft 

 HEGA-WEST KFT programtámogatás: 20.000 Ft 

 MEDI TRADE Bt programtámogatás: 10.000 Ft 

 DR TÓTA ÜGYVÉDI IRODA programtámogatás: 10.000 Ft 

 Dr SZABÓ ATTILA támogatás 10.000 Ft 

 Tagdíjakból és kamatjóváírásokból befolyt összeg 25.464 Ft. 

 

Egyesületünk kiadása 2011-ben 1.067.021 Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Anyag áru beszerzés 33.186 Ft 

 Egyéb termelési, kezelési költség 192.686 Ft 

 Egyéb ráfordítás 841.149 Ft. 

 

Egyesületünk pénzügyi eredménye 2011. évben: -24.701 Ft. 

 

2011. december 31.-én a bankszámlánk egyenlege: 484.604 Ft, a pénztárban lévő összeg: 

17.853 Ft. 

 

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 2011. évben végzett tevékenységeink az alapszabályban rögzített céloknak megfelelő 

közhasznú tevékenységek voltak. 

 

Az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület és a Keresztény Kulturális Egylet meghívta 

Szolnokra az Uzoni (Háromszék Vármegye) „Szivárvány”Asszonykórust, amely részleteket 

mutatott be Bákay Vilma Naplójából, korabeli énekekkel koszorúzva 2011. február 19-én. Az 

előadást 100 fő tekintette meg a helyszínen, amelyről a Szolnok Televízió felvételt készített.  
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Vendégeink 2011.02.18-án 18 órakor érkeztek Szolnokra. A vacsora után városnézésre 

indultunk. Megnéztük a Szigligeti Színházat, majd gyalogosan megközelítettük a 

„Tiszavirág” gyaloghidat és átsétáltunk a Tisza ligetbe. Ezt követően a Szolnokon 

megrendezett Wass Albert 24 órás felolvasó estre mentünk. Az Asszonykórus tagjai is 

bekapcsolódtak a felolvasásokba, majd énekeltek hatalmas siker és elismerés közepette. 

 

Szombaton délelőtt a Damjanich Múzeumba látogattunk, ahol Szathmári István precíz és 

fordulatos tárlatvezetéssel lepte meg a vendégeinket. A Szolnok Tv itt interjúkat készített a 

kórus tagjaival. Innen a művésztelepre mentünk ahol Pogány Gábor Benő a Szolnoki 

Művészeti Egyesület elnöke fogadott minket és tartalmas elődadásban mutatta be a 

művésztelep múltját és jelenét. 

 

Az ebéd után az esti előadásra való felkészüléssel telt a délután. Öt órakor kezdődött a 

„Székely határőrballada” bemutatása, amely nagyon nagy sikert és elismerést hozott a 

fellépőknek. Ezt követően közös vacsorára került sor 23 óra 30-ig. 

Vasárnap délelőtt a vendégeink részt vettek Istentiszteleten, Szentmisén és egy részük 

kipróbálta a Tisza szálló gyógyvizében való lubickolást is. 

A vasárnapi ebéd után indultak haza a vendégek s hajnali 4 órakor szerencsésen haza is 

érkeztek. 

 

 Délvidéki Kulturális Napok 

2011.július 06-án az Alcsi Holt-Tisza Vendégház és Étterem udvarán 18 órai kezdettel a 

"Tiszavirág " Daloskör és a "Szolnoki Népdalkör" "Csantavéren magyar a szó" című zenés 

irodalmi műsorára került sor.  

A műsorban közreműködött Sóki Ferenc tárogatón.   

 

A Délvidék kulturális kincseihez kapcsolódó egyéni műsorszámmal szerepelt Kiss Ferenc 

Gyulán élő citerás. Sóki Dávid szolnoki középiskolás délvidéki magyar táncokat mutatott be.  

 

Az Országos Népdal Éneklő Verseny győztesei Kispál Anikó, Magyar Fanni és Székely Virág 

népdalokat adott elő. 

 

Meghívásunknak eleget téve a szolnoki "Szeres" Népzenei együttes meglepetés előadása is 

nagy sikert aratott a 120 fős közönség körében. Összességében az előadás közel két órásra 

sikeredett, amelyet a nézők vastapssal köszöntek meg.  

 

Az előadásról a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplap 2011.07.07-i számának első 

oldalán jelent meg fényképes beszámoló valamint a Szóljon.hu hírportálon további fényképek 

kerültek bemutatásra. 

 

2011. júl. 8-án (péntek) Alcsi Holt-Tisza Vendégház és Étterem udvara.. 

 

A Zentagunarasi „Petro Kuzmjak” együttes előadása a 9 éves Nagy Lehel mesemondásával 

kezdődött majd az együttes ifjúsági tagozata délvidéki magyar táncokat mutatott be. A felnőtt 

tagozat pedig ruszin és szerb táncokat adott elő.  

A repertoárból nem hiányoztak a népdalok sem. Az 50 éves Govlja Ljubo ruszin népdalokat 

énekelt. A táncosok az előadás során többször átöltöztek, mert a különféle néptáncok 

bemutatására ennek megfelelő ruhákban került sor. Az átöltözési időszakot Dudás Ramona és 
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Triznya Dóra valamint Nagy Kinga magyar népdalok éneklésével töltötte ki. A szépszámú 

közönség az előadást vastapssal köszönte meg. 

 

A közös vacsora után a fellépők és az együttes zenekara 2 órás táncház keretében tanították az 

érdeklődőknek a délvidéki néptáncok lépéseit. 

Az együttessel érkező zenekar magyar, ruszin és szerb dalokat énekelt. 

 

Az est folyamán annyira egymásra talált a zenekar és a kb 20 fős kitartó közönség, hogy még 

éjjel kettőkor is csak arra való tekintettel hagyták abba a közös éneklést, hogy a vendégeknek 

korán reggel indulni kellett haza. Sorra csendültek fel a magyar és a ruszin népdalok. 

 

A közösen eltöltött idő rövidsége ellenére őszinte barátságok jöttek létre, amelynek 

leghitelesebb bizonyítéka az, hogy meghívást kaptunk egy viszontlátogatásra. 

 

Rendezvényünket a városban kihelyezett plakátokon, valamint a 

http://petrokuzmjak.com/indexhu.htm honlapon reklámoztuk. A kulturális napok 

eseményeiről készült fényképfelvételek az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület 

www.erdelybaratai.tk honlapján, valamint a www.alcsifood.hu honlapon tekinthetők meg.  

 

Szolnok- Alcsiszigeten ilyen jellegű kulturális rendezvényt harmadik alkalommal rendeztünk 

meg. 

 

A rendezvény lebonyolítására pályázati úton 550.000 Ft összegű támogatást nyertünk, 

amelyhez egyesületünk 18.000 Ft önerőt, valamint 240.000 Ft értékű önkéntes munkát 

biztosított. 

A kapott támogatásnak köszönhetően az elmúlt évek hasonló rendezvényeihez képest idén 

egy sokkal színvonalasabb és gazdagabb programot kínálhattunk a közel 330 fős érdeklődő 

számára. A környező utcákban lakó emberek nagy számban tekintették meg az előadásokat és 

köszönetüket fejezték ki amiatt, hogy ilyen közel hoztuk hozzájuk ezt a kulturális eseményt 

mert sokuknak nem áll módjában a hasonló előadásokra beutazni a városközpontba. A 

szabadtéren felállított színpadon zajló műsorokat ingyen tekinthették meg az érdeklődök mert 

az előadások után kezdődő erdélyi gasztronómiai napok keretében szervezett vacsorára az 

étteremben került sor és nem volt kikötés arra vonatkozóan, hogy a nézők kötelezően részt 

kell vegyenek a vacsorán is. 

 

A Szolnokon tevékenykedő Tiszavirág daloskörnek (10 férfi tagja van) és a Szolnoki 

Népdalkörnek (egy férfitól eltekintve a tagjai mind nők) közös fellépési lehetőséget tudtunk 

biztosítani,  

Ugyancsak a helyi középiskolában tanuló és a néptáncot, valamint a népdalokat éneklő 

diákoknak is szereplési lehetőséget kínálhattunk. Ezek a fiatalok szemmel láthatólag hamar 

összebarátkoztak a zentagunarasi fiatalokkal, amely hosszan tartó kapcsolatokat is 

megalapozhat. 

 

A rendezvény lebonyolításában nem csak az egyesületi tagok vettek részt, hanem a még nem 

tagok közül is többen önkéntes munkájukkal segítették a program sikeres lebonyolítását. A 

beszámoló mellékletében csak 10 fő önkéntes munkáját dokumentáltuk de itt még meg kell 

említenünk a szereplést is vállaló középiskolásokon kívül Cora Krisztina nevét is aki elkísérte 

a zentagunarasi fiatalokat a szolnoki termál strandra ahol önfeledten lubickolhattak a több 

mint 30 C fokos júliusi hőségben. 
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Miközben a fiatalok strandoztak az idősebbekkel városnézési programot bonyolítottunk le. 

Megmutattuk Szolnok nevezetességeit és átsétáltunk a nemrég átadott "Tiszavirág" 

gyaloghídon. A közös városnézési séta alkalmat adott közelebbi ismerkedésre is, Így 

szereztünk tudomást arról, hogy a vendégeink közül hárman már letették a magyar 

állampolgársági esküt és a többiek is készülnek erre a felemelő pillanatra. 

 

December 11-én megtartottuk a már hagyományossá vált erdélyi advent című műsoros 

estünket. A helyszín ezúttal a HEMO színházterme volt ahol közel 200 fő tekintette meg a 

„Zeng a lélek” című előadást, amelyet a kakasdi „Sebestyén Ádám” Székely Társulat mutatott 

be nagy sikerrel. 

 

A társulat több, mint 40 tagját elkísérte Kakasd polgármestere is. Bányay Károly 

megköszönte a szívélyes fogadtatást és a rendezést. 

A műsor első részében bemutatásra kerültek a kakasdi „Csillagösvény Székely Népdalkör” 

által kiadott „Zeng a lélek” című könyvben szereplő bukovinai székely népdalok. 

A második részben pedig az „Andrásfalvi betlehemes”-t adták elő a társulat tagjai,  

Vendégeink nem kértek tiszteletdíjat a fellépésért, csupán az útiköltséget kellett megtéríteni 

az egyesületünknek.  

A műsoros estet követően egy közös vacsorát szerveztünk, amelyre 127-en jelentkeztek. Az 

adventi vacsora ára úgy lett meghatározva, hogy annak egy részével a jelentkezők támogatták 

a vendégeink vacsora költségét. A hiányzó részt az Alcsi-Holt Tisza Vendégház és Étterem 

egészítette ki. 

 

 

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 

Tartós adományra szerződést nem kötöttünk. 

 

 

Szolnok, 2012. január 30. 

 

         Dr. Parádi Levente 

           egyesületi elnök 

 

 

Záradék:  

 

E közhasznúsági jelentést az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület közgyűlése 2012. 

február 01-ei ülésén elfogadta.  
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