
A Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése 
 

 
1./ Számviteli beszámoló 
 
A Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület 2008. évi egyszerűsített eredmény levezetése: 
 
Összes közhasznú tevékenység bevétele ezer forintban:    3.371 
 Ebből 
: Nemzeti Civil Alap pályázat NCA-ÖNSZ-08-A         3.000 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel      120 
Tagdíjbevétel                       87 
Egyéb bevétel                         5  

 Támogatás és  szja 1%        159 
 
Közhasznú tevékenység ráfordításai        801 
  
 
2./ Költségvetési támogatás felhasználása. 
A Nemzeti Civil Alaptól pályázat útján 3.000.000 Ft-ot kapott egyesületünk hagyományőrző 
és turisztikai együttműködésre. A pályázat átnyúlik az idei esztendőre, ezért a támogatást csak 
részben használtuk fel 2008-ban. Az együttműködő szervezetekkel elkezdtük a pályázatban 
vállaltak megvalósítását. Novemberben Kisújbányán a népi építészetről rendeztünk 
előadásokat, közös túrát szerveztünk Óbányára. Elkezdtük  a honlap és a kiadvány 
szerkesztését.   
A személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ából 124.000 forintot utalt át számunkra az APEH. 
Ilyen támogatásunk előző évben nem volt. Az összeg egy részét a Múltmentő 
nyomdaköltségeire fordítottuk, a többit tartalékoltuk. Kaptunk 35.000 Ft-ot a Ferroelektronics 
Kft-től, amelyet a 2009-ben megjelenő Múltmentő nyomdaköltségeire, és működési 
kiadásokra szeretnénk fordítani. 
 
3./Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás 
Az egyesület az előző évben 40 ezer forint saját tőkével rendelkezett, ez jelentősen megnőtt 
2.953 ezer Ft-ra, melynek döntő része pályázati célra fordítandó. 
 
4./ Cél szerinti juttatások kimutatása 
Szervezetünk nem nyújtott juttatást, így e soron nem történtek kifizetések 
  
5./ Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzat társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. 
A Nemzeti Civil Alapprogramtól 3.000 Eft támogatást kaptunk szakmai programokra. A 
tárgyévet megelőző évben a fenti forrásokból nem kaptunk támogatást. 
 
6./  A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke ill. összege. 
 Az egyesület tisztségviselői 2008. évben anyagi juttatásban nem részesültek, ez megegyezik 
az előző évivel. 
 
g./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:  
 
A Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület tagjai felismerték, hogy a népzene és néptánc 
helyi kincseinek megőrzésén túl nagyon fontos a település tárgyi emlékeinek, fotó- és írásos 
dokumentumainak összegyűjtése is. 



Az elmúlt évben az egyesület tagjai több – településtörténeti szempontból fontos – fotót, 
írásos dokumentumot és használati tárgyat gyűjtöttek össze.  
Saját székház, iroda híján a papír alapú anyagok (fényképek, oklevelek, birtoklevelek, 
könyvek) a helyi könyvtár raktárában kaptak helyet ideiglenes megőrzésre.  
A tárgyakat egyik tagunk házának istállójába hordtuk össze, amelyet közös munkával 
alakítottunk raktárrá. 

Az év legnagyobb sikere a néptáncosok országos minősítőjén, Kapuváron szerzett 
kiváló minősítés volt, amelyet. Papp János: Hajnaltájban c. összeállításával vívtunk ki a 
szakmai zsűri előtt.  

Februárban egyesületünk fiataljai Szabó Emese vezetésével felléptek az iskolai 
farsangi bálon, következő héten eleget tettünk a Muharay Szövetség meghívásának, nagy 
sikerrel vettünk részt a hagyományőrző együttesek Néptáncantológiáján, melyet a Fővárosi 
Művelődési Házban rendeztek.   Májusban a Talicskaolimpián, júniusban a 
Püspökszentlászlói Búcsún szerepeltünk. 

Augusztusban Csarnótára, Tolnára, Pécsváradra kaptunk meghíváts, szeptemberben 
Hirden vendégszerepeltünk. Októberben a Határon Túli Magyarok Fesztiválja keretében 
vendégül láttuk a kárpátaljai Dercen népi együttesét. Az őszi szereplések sorát a Pécsváradi 
Leányvásár zárta. A vidéki szereplések költségeit a mindig a meghívó fedezte. 

A Baranyai Emberekért Szövetség és a Hosszúhetényi Német Kisebbségi 
Önkormányzat támogatásával 2008-ban is megjelentettük Múltmentő c. kiadványunkat, 
melyet minden hetényi házhoz eljuttattunk.  

Gyöngyfüzér – Zengővidék Hagyományőrző és Turisztikai Együttműködés címmel 
közös pályázatot készítettünk a Hosszúhetényi Vendégvárók Egyesületével, a Kisújbányai 
Baráti Kör Alapítvánnyal, a Püspökszentlászló Barátainak Egyesületével és az Óbányai 
Német Olvasókör Egyesülettel, melyből az említett települések hagyományőrző programjait, 
turisztikai rendezvényeit tudjuk megvalósítani. Évzáró közgyűlésünkön a Hetényi 
Gyöngyösbokréta 1934-ben készült alakuló ülési jegyzőkönyve alapján, augusztus 9-ét a 
Hosszúhetényi Népviselet Napjává nyilvánítottuk.  
 
 
Hosszúhetény, 2009. március 10.    
                                                         Papp János elnök 


