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ERDÉLY BARÁTAINAK KÖRE KULTURÁLIS EGYESÜLET 

 

KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A 2012. ÉVRE 
 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  

 

Az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított 

össze. A mérleg főösszege 661 ezer Ft, a saját tőke 661 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 Együttműködési Alap Közösségi Kollégiumától 250.000 Ft támogatást kaptunk 

működési célra, amelyből felhasználásra került 120.000 Ft. A fennmaradó részt az 

egyesületünk magalapításának 22 éves évfordulójának a megünneplésére, a könyvelői díj, 

valamint az internet előfizetés fedezetére fordítjuk.  

 

Közhasznú tevékenységünk fedezetére 260018 Ft-ot kaptunk a magánszemélyek SZJA 1%-

nak a felajánlásából, amelyből 115978 Ft felhasználásra került a tárgyévben a fennmaradó 

részt pedig a következő évben szeretnénk felhasználni. 

 

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

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

 

Előző évhez képest az egyesületünk vagyona 159 ezer Ft összeggel nőtt. Ara törekszünk, 

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

érdekében. A növekedés oka, hogy a működésre kapott pályázati összeget nem használtuk fel 

teljes egészében, mert az elszámolás időpontja 2013.04.20. 

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

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  

 

Egyesületünk nem adott cél szerinti juttatást más civil szervezetnek. 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  

 

Egyesületünk a 2012. évben 560018 Ft támogatásban részesült különböző jogcímeken, amely 

közel a felére csökkent az előző évhez képest. A jelentős csökkenés a szakmai programokra 

megítélt támogatás elmaradására vezethető vissza. A magánszemélyek személyi 

jövedelemadójának 1%-os felajánlása az előző évi szinten alakult. 
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A kapott támogatások felhasználását és változását az 5.sz. melléklet tartalmazza. 

 

Egyesületünk összes pénzügyi bevétele 2012-ben 583.484 Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásából 260.018 Ft. 

 NEA működési támogatás 250.000 Ft. 

 Szolnok Város Jövője Közalapítvány programtámogatás: 50.000 Ft 

 Tagdíjakból és kamatjóváírásokból befolyt összeg 23.466 Ft. 

 

Egyesületünk kiadása 2012-ben 424.966 Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Anyag áru beszerzés 43.709 Ft 

 Igénybe vett szolgáltatások 238.945 Ft 

 Egyéb szolgáltatások költségei 142.312 Ft 

 

 

Egyesületünk pénzügyi eredménye 2012. évben: +158.518 Ft. 

 

2012. december 31.-én a bankszámlánk egyenlege: 650.771 Ft, a pénztárban lévő összeg: 

10.204 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  

 

Az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület 1991. évi megalakulása óta arra törekedett, 

hogy minél több szolnoki civil szervezettel ápolja és mélyítse kapcsolatait és 

együttműködését. Az elmúlt évben sikerült elérni, hogy a HEMO Kulturális Egyesület 

valamint a Keresztény Kulturális Egylet tagjai ténylegesen is bekapcsolódjanak a 

rendezvényeink népszerűsítésébe és szervezésébe. Viszonzásként mi is segítettük programjaik 

megvalósítását tagságunk önkéntes munkájával. 

 

2012. évi tevékenységünk: 

 

2012.01.30.: Helyszín: Szolnok, Helyőrségi Művelődési Ház: 

 Hagyományosan tavasz köszöntő találkozót szerveztünk és egyben megtartottuk az egyesület 

éves közgyűlését. Erre az eseményre újabb ismerősöket hívtunk meg ismerkedési, 1% 

gyűjtési, valamint tagsági toborzás céljából. Ennek a rendezvénynek köszönhetően tagságunk 

újabb 2 fővel bővült. 

 

2012.03.07., Helyszín: Szolnok, Helyőrségi Művelődési Ház: 

„A harmadik ág. Magyarok a szétszóratottságban” Gazda József könyvének bemutatója 

 

A könyvet bemutatta Dr Nemes András, író főorvos. A könyvből részleteket olvasott fel 

Barabás Botond színművész a szolnoki Szigligeti Színház tagja. A rendezvényen több mint 50 

fő vett részt. Az eseményről tudósítás jelent meg az Új Néplap-ban, valamint a Szolnok 

Televízió híradójában 
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Idézet az előszóból: „Gazda József jelenségeket összegező, néha meditatív, máskor érzelmi, 

lírai elemektől gazdag könyvében ezer ember vall életéről, sorsáról. A közismert író, a híres 

kovásznai világjáró-anyaggyűjtő 1997-es svédországi útja óta a világ csaknem minden 

magyarlakta vidékét bejárta, félszáz országban folytatott hangszalagra rögzített 

beszélgetéseket. Kézirathegyekké nőtt anyagából készült e drámaian súlyos könyv, amellyel a 

nemzet lelkiismeretéhez fordulva világgá kiáltjuk: sorsunk a saját kezünkben van! Csak akkor 

tudunk megmaradni, ha akarunk! S teszünk is érte.” 

 

Egyesületünk közreműködésével további könyvbemutatókra került sor Szegeden, 

Kecskeméten, Tápiószelén és Pécsett. 

 

2012.06.16. Helyszín: Szolnoki Református Egyházközség Gyülekezeti Háza. 

„ A Katedrától a Pódiumig” Zenés, verses beszélgetések Lukácsi Hubával, a Szolnoki 

Tiszaparti és Verseghy Gimnázium egykori tanárával 

 

Közreműködött Zsarnóczayné Marjai Annamária zongoraművész 
 

Vendégünk pályáján fontos szerephez jutott a magyar és észak-amerikai népzene 

tolmácsolása mellett a műfordítás.  

1986 óta a budapesti Latinovits Zoltán Diákszínpad alapító és vezető tanára 

 A rendezvényen résztvevők megtöltötték a gyülekezeti ház nagytermét. Körülbelül 80 fő vett 

részt az előadáson. 

 

„Civil Kavalkád” 

2012. szeptember1. Szolnok város napja alkalmából újból megrendezésre került a „Civil 

Kavalkád” a civil szervezetek egész napos felvonulása, bemutatkozása. Részt vettünk a 

felvonuláson de még önálló standot nem tudtunk állítani. 

 

2012.10.04-2012.10.12. I. Szolnok Alcsisziget Alkotótábor.  

Az alkotótáborban 14 képzőművész vett részt. Egyesületünk tagjai a programok 

szervezésében, valamint a záró kiállítás megnyitójának a lebonyolításában vettek részt. A 

tábor résztvevői között volt többek között Dudás Gyula nagybányai festőművész, a tábor 

művészeti vezetője, Bitay Zoltán nagybányai festőművész, Kis Béla festőművész és Petrovits 

István szobrászművész Sepsiszentgyörgyről. 

 

 

2012.10.20., Helyszín: Szolnok, Helyőrségi Művelődési Ház 

Tamási Áron: Tündöklő Jeromos, -színjáték 3 felvonásban – 

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium „Latinovits Zoltán” Diákszínpadának előadása 

Rendező. Lukácsi Huba 

 

Tamási Áron az Erdélyi Szépmíves Céh és a Kolozsvári Magyar Színház drámapályázatát 

nyerte el ezzel a darabbal. Az egyszerű de virtuóz módon megszerkesztett történetről így 

hangzik a korabeli értékelés: „Székely falusi miliő. Első tekintetre reális, sőt naturalisztikus 

történet, amely mögött azonban csakhamar hatalmas misztikus háttér alakító erejét érezzük. 

Az alakok hús-vér figurák ugyan, de mégis többek, mint való személyek. A mi korunkat, 

egyéni és történelmi sorsunkat eldöntendő nagy eszmék képviselőinek mutatkoznak be az 

egyszerű emberek.” 

Az előadásnak óriási sikere volt. A nézők között sok középiskolást láthattunk. A 

színházteremben lévő összes széken ültek, ami közel 200 nézőt jelent. Az előadásról a 
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Szolnok Televízió felvételt készített, amelyet egy későbbi időpontban fognak sugározni. Az 

Új Néplapban valamint a Szolnok Televízióban interjú és tudósítás jelent meg a 

rendezvényről. 

 

„Erdélyi advent” 

Az év végén, 2012. december 9-én és 12-én a már hagyományossá vált „Erdélyi advent” című 

műsoros estet szerveztük a Keresztény Kulturális Egylet, a HEMO Kulturális Egyesület, 

valamint a Vivaldi Keresztény Kamarazenekar közreműködésével. 

2012. december 9-én a Vivaldi Keresztény Kamarazenekar bemutatkozó hangversenyére 

került sor a szolnoki Vártemplomban. 

A műsor: Vivaldi: Négy évszak opus 8. „Esti dal” Kodály Zoltán feldolgozása alapján, 

vonószenekari kísérettel előadja Lukácsi Huba, vezényel Bali József. 

 

2012.12.12. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház. 

"MOST MÁR JÖHETSZ, JÉZUSKA!" Karácsonyi műsor az elfelejtett Karácsony 

szellemében. Megemlékezés az ősi kerecseny ünnepről és a Karácsony keresztényi üzenetéről, olyan 

magyar írók, költők műveivel, mint Dutka Ákos, Farkas Árpád, Juhász Gyula, Kányádi Sándor, 

Móra László, Nyirő József és Wass Albert. 

 
Előadta: MEISTER ÉVA marosvásárhelyi színművésznő Közreműködött: „Vivaldi” Keresztény 

Kamarazenekar vonósnégyese. 
Az előadóművész tiszteletdíját a 2011. évben felajánlott 1%-ból fedeztük. 

A műsoros est folytatásaként szervezett közös vacsorára 95-en jelentkeztek. 

 

A zentagunarasi „Petro Kuzmjak” egyesület meghívásának eleget téve augusztus végén 

egyesületünk 4 tagja részt vett a Zentagunarasi „Új kenyér” ünnepségen, ahol újból 

megtapasztalhatták a honfitársaink vendégszeretetét és barátságát. Az Ünnepség zárónapján 

több órán keresztül csodálhattuk meg a környező magyarlakta településekről érkezett tambura 

zenekarok néptánccsoportok és hagyományőrzők előadásait. 

 

A 2012. évben végzett tevékenységeink az alapszabályban rögzített céloknak megfelelő 

közhasznú tevékenységek voltak. 

 

 

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 

Tartós adományra szerződést nem kötöttünk. 

 

 

Szolnok, 2013. január 19. 

 

         Dr. Parádi Levente 

           egyesületi elnök 

 

 

Záradék:  

 

E közhasznúsági jelentést az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület közgyűlése 2013. 

január 19.-ei ülésén elfogadta.  
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