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Közhasznúsági jelentés 

Beszámoló a 2017-es gazdasági év eseményeiről 

Költségvetési támogatás felhasználása: 

A személyi jövedelemadó 1 %-ából 2135 Ft-ot kaptunk. Ezt az összeget az egyesület 

működési kiadásaira használtuk fel. 

Beadott pályázataink közül a NEA-NO-17-m-0689 azonosítóval ellátott lett nyertes. A 

250000 Ft-ot a pályázatban megjelölt területekre részben felhasználtuk. A teljes 

összeg felhasználásának határideje 2018. márc. 31. A felhasználás területei: 

tisztítószerek, könyvelés díja, bankköltség, posta és telefon díjai, kiküldetés, 

vendéglátással kapcsolatos kiadások, formaruha alapanyagának megvásárlása, színes 

nyomtató, főzőkályha. 

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

Az egyesület 2017-ben csak közhasznú tevékenységet folytatott, bevételei a 

magánszemélyek adományából és az adó 1 %-ából keletkeztek. A teljes összeget a 

működés biztosítására, és a programok megvalósítására fordítottuk.  

A cél szerinti juttatások kimutatása: 

A magánszemélyektől kapott adományokat a közhasznú tevékenységek költségeire 

használtuk föl. 

Nyilatkozat:  

Egyesületünk más központi szervtől, civil szervezettől támogatást nem kapott. 

Vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatások: 

Egyesületünk sem anyagi, sem egyéb juttatást nem nyújtott a vezető 

tisztségviselőknek. Az egyesület tisztségviselői az egyesületi munkájukat 

ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes munkaként végzik. 

Taglétszám alakulása: 

A 2017-es évben taglétszámunk 4 új taggal bővült. 

 Jelenlegi taglétszámunk (2017. 12. 31-i állapot): 28 fő. 
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A megvalósított programok, rendezvények összefoglalása: 

A 2017-es évet újra nagyon aktívnak mondhatjuk. Bár az év eleje a hideg és a sok, 

adminisztrációs munka miatt kevesebb együtt töltött időt tartalmaz, de márciustól 

mindig sok a feladatot oldunk meg. 

Az előző évet egy, februári farsangolós táncházzal kezdtük, majd április elején a 

húsvéti kézműves foglalkozással folytattuk. A résztvevők jól érezték magukat, de 

kevesebben jelentek meg, mint az előző években. A Községi Könyvtárral 

együttműködve, a közösségi ház előtti fát kineveztük a falu tojásfájának. Sok szép 

tojás gyűlt össze, a gondolat, folytatást érdemel. 

Áprilisban a fáklyás felvonulás aktív résztvevői voltak a néptáncosok, mind a 

felvonulásnál, mind a táncházban szépen képviselték az egyesületet. 

Májusban nagytakarítást szerveztünk a kézműves háznál. Majd folyamatosan 

végeztük ezt a tevékenységet, a téli időszak beálltáig. 

Kézműves foglalkozást tartottunk a gyermeknapon a SZK felkérésére. 

A nyári tábor előkészítése már májusban megkezdődött. Folyamatosan gyűjtöttük a 

jelentkezőket, felkért a foglalkoztatókat, beszereztük a szükséges anyagokat. Az idei 

tábor alatt kezdtük el építeni, Boda Péter irányítása mellett, a kültéri kemencét. Már 

az előkészületek is sok feladatot adtak. És ez a munka még nem befejezett. Bár még 

szépíteni kell, de a próbasütés beváltotta a hozzá fűzött reményeinket. Ebben az 

évben is foglalkozni kell vele.  

Az augusztusi VIII. Kézműves tábor megint nagyon jól sikerült. Átlagosan, napi 32 

gyerek vett részt, és naponta 15 felnőtt segítette a munkát. Ehhez minden 

résztvevőnek gratulálok. 

Augusztusban részt vállaltunk a helyi falunap programjaiban. A néptáncosaink 

felléptek az esti műsorban. Nagy érdeklődés mellett szerveztük meg és bonyolítottuk 

le a Vida Sándor nyugdíjas festő-tanár kiállítását. 

A hagyományos kenyérszentelő istentisztelet a református templomban történt.  

Szeptemberben egy kis csapatépítési kiránduláson vettünk részt, Szentendrén. Jól 

éreztük magunkat, de a távolság miatt elég fárasztó volt. A Skanzenben látottak 

megerősítettek bennünket abban, hogy jól népszerűsítjük a régi szokásokat.  

A Szent-Mihály napi rendezvényen egy halom fánksütéssel színesítettük a programot. 
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A már összeszokott társaság jól szervezetten végezte a munkát. Mindezt még a 

kívülállók is megjegyezték. 

Közben nem feledkeztünk el arról a fontos dologról, hogy az egyesületünk 2017-ben 

ünnepelte létrejöttének 10. évfordulóját. Összeállítottunk egy kis brossúrát, mellyel 

az elődeink munkáját is méltattuk, és keresztmetszetet adtunk az eltelt időszak 

eseményeiről. 

Októberben megrendeztük a II. Csigakészítő versenyt és csigavígtaposó bált. Egyre 

nagyobb az érdeklődés. Rövid idő alatt betelt az a létszám, amely még a teremben 

elfért. Sok és nagy értékű támogatás tette lehetővé, hogy a rendezvény színvonala 

emelkedjen. 

 

A falu emlék ünnepségein is részt vettünk. Márciusban a kopjafa koszorúzásán, 

szeptemberben a világháborúban elesettekre és az 1956-os mártírokra emlékeztünk, 

helyeztük el a megemlékezés koszorúit. Október 6-án a civil szervezetekkel 

összefogva koszorút helyeztünk el a kopjafánál. 

Mindez nem jöhetett volna létre az egyesület tagjainak önzetlen, egész éven át tartó 

munkája nélkül. Ki-ki a szerint, hogy mikor tudta szabaddá tenni magát, sokat segített 

a programok megvalósításában, vagy az adminisztrációs munkában. 

Köszönöm a munkátokat, és lelkesítő szavaitokat. 

Bucsa, 2018. 02. 20.                                                                Majoros Gyuláné 

                                                                                                                 elnök 


