A Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület 2009. évről szóló közhasznúsági jelentése

1./ Számviteli beszámoló
A Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület 2009. évi egyszerűsített eredmény levezetése:
Összes közhasznú tevékenység bevétele ezer forintban:
Ebből
Nemzeti Civil Alap és Pro Renovanda pályázat
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjbevétel
Egyéb bevétel
Támogatás és szja 1%
Banki kamat
Közhasznú tevékenység ráfordításai

1.617
850
190
49
400
117
11
4.055

2./ Költségvetési támogatás felhasználása.
A Nemzeti Civil Alaptól 2008-ban pályázat útján 3.000.000 Ft-ot kapott egyesületünk
hagyományőrző és turisztikai együttműködésre. A pályázati megvalósítás második fele 2009ben történt meg, májusi zárással. A pályázat keretében a következő feladatokat végeztük el:
– A Zengővidék Együttműködéssel közösen szerveztük az óbányai Hutzelsonntagot február
utolsó és március első napján. Turisztikai kiadványt szerkesztettünk, valamint Zengővidék
honlapot.
– Május 2-án Püspökszentlászlón megszerveztük a Bazsarózsa-napot. A kastély előtti téren
sátrat állítottunk, itt zajlottak az előadások, s paravánokon itt mutattuk be archív szentlászlói
fotókból készült kis kiállításunkat. A rendezvény szakmai része ezúttal a táj, a környezet
szelíd használatáról, a falvak hagyományos gazdálkodásáról szól. Előadóink Andrásfalvy
Bertalan professzor úr, Ripszám István, a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Erdészetének
vezetője, Závodszky Szabolcs a DDNP igazgatója voltak, valamint Aradi Károlyné és Spéth
Péter meséltek arról, hogyan éltek az őslakosok ezekben a kicsi erdei falvakban.
– A II. Üveges hétvégét 2009. május 29-30-án rendeztük. Csütörtök este Óbányán
megnyitottuk Bakó László Faragott fények c. kiállítását. Pénteken este a hetényi
kultúrházban, a tavaly nyáron elhunyt Jegenyés János üvegművész keramikus feleségének és
lányainak alkotásaiból rendeztünk kiállítást, majd a Fénybánya Alapítvány tagjai az udvaron
látványos üvegfúvás bemutatót tartottak. Szombaton, Pusztabányán Lang Ádám történész
üvegművességről szóló előadása után felavattuk az itt élt hutások emlékkövét. Délután,
Hetényben, folytatódott az üvegfúvás.
A személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ából 117.278 forintot utalt át számunkra az
APEH. Ez előző évben 124.000 Ft volt. Az összeg egy részét a Múltmentő nyomdaköltségeire
fordítottuk, a többit tartalékoltuk. A Pro Renovanda Cultura Hugariae Alapítványtól 50.000 Ft
támogatást kaptunk Múltmentő c. kiadványunk nyomdaköltségeire.
A Ferroelektronics Kft. az üveges szakmai út utazási költségeit 400.000 Ft-tal támogatta, az út
415.000 Ft-ba került.
3./Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás
Az egyesület az előző évben 2.953 ezer forint saját tőkével rendelkezett, melynek döntő
részét pályázati célra fordította. Záró vagyon : 515 eFt

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 300 Eft működési támogatást kaptunk szakmai
programokra, 500 eFt-ot németországi üveges szakmai tanulmányútra. A tanulmányút a
programban együttműködő civil szervezetek és szakemberek közreműködésével októberben
megvalósult. A működési támogatás felhasználása átnyúlik a 2010-es évre.
A Pro Renovanda Coltura Hungariae Alapítványtól 50 eFt-ot kaptunk nyomdaköltségre,
melyet fel is használtunk.
6./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke ill. összege.
Az egyesület tisztségviselői 2009. évben anyagi juttatásban nem részesültek, ez megegyezik
az előző évivel.
g./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Egyesületünk egyik alapcélja a Hosszúhetényi Népi együttes támogatása. Együttesünk 2009ben az alábbi szereplések vállalásával teljesítette színpadi hagyományápoló, bemutató
tevékenységét: Április 4-5. Szerbia (Hetin), május 2. Lovas bál (up.), május 16.
Talicskaolimpia (up.), május 31. Sellye, június 16. Ófalu, augusztus 7. Pécsvárad (up.),
augusztus 9. Népviselet napja, szeptember 5-6. Bogyiszlói találkozó, szeptember 14.
Hosszúhetény szűrőkampány, szeptember 26. Szüreti felvonulás, október 3. Sütő Főző
fesztivál, október 18. Pécsváradi leányvásár, november 7. Pécs népviselet bemutató,
december 4. Komló Kistérségi gála.
Megjelentettük az egyesület a Múltmentő c. kiadványának 3. számát, melyben emléket
állítottunk a helyi Gyöngyösbokrétának.
Előző évi közgyűlésünkön augusztus 9-ét a Népviselet Napjává nyilvánítottuk. Ennek
szellemében ezen a napon népviseleti babákból kiállítást rendeztünk, népviseletben ünnepi
szentmisén vettünk részt, majd a templom melletti téren össztánccal ünnepeltük a Hetényi
Bokréta megalakulásának 75. évfordulóját. Délután a mozi udvarán, az erre az alkalomra
megjelent népzenei cd bemutató ünnepségén vettünk részt műsorral és kézműves
foglalkozásokkal.
Vendégül láttuk a Vajdasági Kishegyes Rizgetős tánccsoportját.
Az elmúlt évhez hasonlóan a továbbképzéshez támogatást adtunk Katonánénak és
Horváthnénak úgy, hogy a költségek egyharmadát átvállaltuk.
Hosszúhetény, 2010. március 3.
Papp János elnök

