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Az Újfehértói „Körkép” Kulturális Egyesület
Közhasznúsági jelentése
A 2012-es évről

1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Újfehértói „Körkép” Kulturális Egyesület 2012. évben gazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített
éves beszámolót állított össze, melynek főösszege 4.140 ezer Ft. A részletes
kimutatás jelentésünk melléklete, mely áll a mérlegből (1. sz. melléklet) és a
közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból (2. sz. melléklet).

2.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben szervezetünk nem kapott költségvetési támogatást.
3.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Szervezetünk törekszik arra, hogy a kapott bevételeket közhasznú céljai
érdekében minél hatékonyabban használja fel.
4.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott, ezért nem történtek ilyen kifizetések.
5.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A tárgyévben közösségünk helyi önkormányzat önerő alapjából 200.000 Ft
támogatásban részesült, melyet a magasabb rendű pályázat önerejéhez használta
fel az előírt célra.
6.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt
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7.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
TARTALMI BESZÁMOLÓ

SZÓLÓ

RÖVID

7.1. Kulturális tevékenység
Honlapunkra, a www.korkep.eu-ra kattintva a világhálón pillanatok alatt
értesülhet az érdeklődő egyesületünk életéről. A legfontosabb elvi
alappillérjeink mellett folyamatosan frissített tartalommal találkozhat,
fotóalbumába tekintve pedig mindig újabb események képeiről tájékozódhat
egyesületünk mindennapjairól. Újfehértó város honlapján elhelyezett linkkel
közvetlenül el lehet érni bennünket és fordítva: a miénkről pedig közvetlenül a
város honlapját. Újdonság, hogy a Facebook-on is fent vagyunk, így akár online
kapcsolatba is lehetünk egyesületi tagjainkkal, érdeklődőkkel.
Az Egyesületünk által 2008-ban alapított „Körkép” Városi Vegyeskar 2012-ben
is folytatta tevékenységét. Minden héten legalább egy alkalommal másfél órás
próbát tartunk. Felléptünk a településünkön szervezett Májusi Hangversenyen,
az általunk áprilisban szervezett Tavaszi Kulturális Napok Újfehértói
Kórusfesztivál-ján, a hagyományos Karácsonyi koncerteken. Karnagyunk és
művészeti vezetőnk, Lénárt László vezetésével. 2012 év legemlékezetesebb
eseménye kórusunk életében Pápán a Pedagóguskórusok Országos Találkozóján
való szereplés. Csodálatos és feledhetetlen élmény volt amikor a Kastélyparkban
többszáz énekkaros társunkkal közösen énekelve zenekari kísérettel felzengett a
"Halleluja".
Tavaszi Kulturális Napok…a nyírségi értékekre hangolva – címmel három
napos kistérségi kulturális nagyrendezvényt szerveztünk 2012. április 21-2228-án, nagy sikerrel, egy EU-s pályázat, a LEADER támogatást igénybe
véve, melyet sikerült elnyerni. Tájtermék kiállítás, Kórustalálkozó, Baráti
ismerkedési est és táncház, Templomi hangversenyek és a Városnap
szerepelt programjában.
A Tavaszi Kulturális Napok célja volt, hogy a térségben még teljesebb képet
nyújtson az itt élők kulturális szokásairól és a mindennapok művészetéről az ide
látogatóknak. Egyesületünk tagjai egy-emberként részt vettek a szervezésben,
lelkesen, jókedvűen önkéntesként segítették a rendezvény színvonalas és sikeres
lebonyolítását. A rendezvény részleteiről többet megtudhatunk honlapjáról:
www.korkepfeszt.hu, mely egyesületünk honlapjáról közvetlenül is elérhető.
„Körkép” Kávéházi Esték
A március 15-höz, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójához
kötődő hagyományos kávéházi rendezvényünkön Pilvax Kávéház elnevezéssel
az elmúlt évben is tisztelegtünk az ünnepnek és egy helyi történelemtanár,
Aknay András előadásában idéztük fel a történelmi pillanatokat. A "Körkép"
Városi Vegyeskar közreműködése tette még ünnepélyesebbé a délutánt.
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Színházi előadásokat tekintettünk meg szervezetten, ennek keretében
Budapestre is eljuthattunk kétszer, ahol a Miss Saigon című zenés darabot
láthattunk az Operettszínházban majd decemberben Heltai Jenő: Naftalin című
előadáson szórakozhattunk felhőtlenül. Mindkét alkalommal nagyon kellemesen
időztünk az egykori Párizs Nagyáruház Lótz termében, ahol habos kávét vagy
más frissítőt kóstolgatva hallgattuk a zongorista játékát és gyönyörködhettünk
közben Lótz Károly csodálatos falfestményeiben. A decemberi előadás előtt a
Szent István Bazilika melletti karácsonyi forgatagban élveztük a közelgő ünnep
hangulatát.
Egyesületünk keretében működött ebben az évben is a Tengertánc Városi
Néptáncegyüttes, mely magas színvonalon gyakorolta és hirdette fellépésein a
magyar néptánc és népviselet hagyományait.
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételévvel.
A természetjárás népszerűsítésével az egészséges életmódra nevelés, a természet
szeretete és a sport sokoldalú jótékony hatását hangoltuk össze. Tárgyévben
évszakonként a „Négy évszak” turista szakosztályunkkal kb. 10 km hosszú
egynapos gyalogtúrákat szerveztünk évszakonként, melynek kiemelt feladata a
kitartásra buzdító és egészséges sport-tevékenység mellett a hagyományápolás.
Valamennyi programunk alkalmával a szakosztály vezetői útmutatásával
felkerestük a helyszín környezetében fellelhető természeti, épített, kulturális
vagy néprajzi értékeket is
7.2.

7.3. Környezetvédelem
Természetbarátokként fontos számunkra, hogy összhangban éljünk a
természettel és óvjuk környezetünket. Településünkön egy elhanyagolt, de
forgalmas közterületet gondjainkba vettünk még 2008-ban. Ennek gondozását a
tárgyévben is folytattuk, karbantartottuk és virágokkal, cserjékkel parkosítottuk.
Rendszeres munkánk során a „Birtok” továbbra is városunk egyik dísze.
7.4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése
„Hölgyvilág” szakosztályunk felkarolja a „gyengébb nem” problémáit.
Klubszerű találkozások alkalmával a nők érdeklődésének megfelelően kreatív
kézműves programokkal, hagyományápolással és előadásokkal törekszünk egyre
több lehetőséget nyújtani tagjaink önmegvalósítására. Nagyon népszerű volt a
bográcsos ételek elkészítése, az Ipartestületi sertéspörkölt és a "Tóparti
Vadparty" vadpörköltje és kétfajta csörögefánkja elfeledett ízeket varázsoltak
asztalunkra csodálatos környezetben. Az augusztus 20-i meggyes- és túrós-béles
valamint a házi gyümölcspálinka íze határon túlra is elrepítette hírünket, a
Fehértói családot és a fehértóiakat dícsérve. Örök élmény és érték minden évben
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karácsony közeledtével az Adventi kézműveskedés Zsuzsika vezetésével.
Hölgytagjaink számára ebben az évben is az Egyesülettel közösen elkészített
Adventi koszorú tette még meghittebbé a családi karácsonyt.
7.5.
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
2012 augusztus 20-án Újfehértón a Szent István-nap méltó megünneplésének
megszervezését egyesületünk az Önkormányzat mellett magára vállalta.
A rendezvényt három civil szervezet összefogásával önkormányzati segítséggel
valósítottuk meg. Saját szervezetünk mellett két erdélyi közösséget vontunk be.
Határon túli partnereink: Pro Székelyhíd Egyesület (Székelyhíd, Románia) és
Bihari Fogyatékkal Élők Egyesülete (Kiskereki, Románia) Egyesületünk tagjai
példát mutattak mindenkinek magyaros vendégszeretetből, vendéglátásból.
Egyként ünnepi vendégnek érezhette magát mindenki határon innen és túlról,
fogyatékkal élők és mások. Jó érzés volt tapasztalni búcsúzásnál a kimondott és
ki nem mondott de csillogó tekintetekből kiolvasható köszöneteket. Örök
élmény, hogy 2012-ben szervezésünkben Újfehértó városa partnerszervezeteinkkel együtt ünnepelhette legnagyobb közös nemzeti ünnepünket,
államalapító Szent István királyunk ünnepét.
Újfehértó, 2013. április 11.

Molnár Károlyné
Elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Újfehértói „Körkép” Kulturális Egyesület
közgyűlése 2013. április 11-i ülésén elfogadta.
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