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A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 
2008. évi tevékenységéről szóló 

Közhasznúsági jelentés 
 

 
 
A közhasznú minősítés bejegyzésére vonatkozó adatok 
 
A bejegyzés időpontja: 2004. november 3. 
 
A bejegyzés jogerőre emelkedése, az Alapítvány tevékenységének kezdete: 2004. november 
24. 
 
Közhasznúsági fokozat 
A bejegyzett közhasznúsági fokozat: közhasznú. 
 
Közhasznú tevékenységek 
Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény 26. §. c.) pontja, valamint az Alapító Okiratalapján: 
 
3. Tudományos tevékenység, kutatás 
 
Határon túli területeket érintő természet- és társadalomtudományos kutatások végzése, 
konferenciák, tanácskozások szervezése, statisztikai adatok gyűjtése és feldolgozása, 
tanulmányok elkészítése, a kutatási eredmények prezentálása iskolai és iskolarendszeren 
kívüli oktatásokon, tanfolyamokon, illetve ilyen jellegű kutatások támogatása. A 
tevékenységgel érintett területek: 

- az erdélyi Mezőség 
- a tágabb értelemben vett Erdély 
- a Gyimesek és Moldva csángómagyar települései 
- egyéb határon túli területek. 

 
 
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 
Határon túli területeken, határon túli diákok számára, és/vagy határon túli területeket érintő 
témakörben mások számára ismeretterjesztő programok, képzések, tanfolyamok szervezése, 
előadások tartása iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási formákban (általános- és 
középiskolák, felsőfokú oktatási intézmények, tréningek, tanfolyamok, ismeretterjesztő 
előadás sorozatok, etc.). Határon túli oktatási-nevelési intézmények fenntartása. A 
tevékenységgel érintett területek: 

- az erdélyi Mezőség 
- a tágabb értelemben vett Erdély 
- a Gyimesek és Moldva csángómagyar települései 
- egyéb határon túli területek. 

 
5. Kulturális tevékenység 
 
Határon túli területekhez kapcsolódó magyarországi és határon túli kulturális rendezvények 
szervezése, kiadványok készítése, illetve ilyenek támogatása. A tevékenységgel érintett 
területek: 
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- az erdélyi Mezőség 
- a tágabb értelemben vett Erdély 
- a Gyimesek és Moldva csángómagyar települései 
- egyéb határon túli területek. 

 
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység 
 
Magyarország határain túli területeken élő nemzetiségek segítése közösségi, kulturális és 
gazdasági céljaik elérésében. Határon túli magyar közösségek támogatása, e célból 
adományok gyűjtése. Csereprogramok, kulturális rendezvények szervezése. A tevékenységgel 
érintett területek: 

- az erdélyi Mezőség 
- a tágabb értelemben vett Erdély 
- a Gyimesek és Moldva csángómagyar települései 
- egyéb határon túli területek 

 
 
1. Számviteli beszámoló (külön csatolva) 
 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása: 
 
 Az Alapítvány 2008-ban 934.897 forintnyi (SZJA 1 %) központi költségvetési 

támogatásban és 227.079 forintnyi önkormányzati támogatásban részesült, amely 
összegeket teljes egészében a vicei Bástya Kollégium működtetésére és fenntartására 
fordította.  

 
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: 

Az Alapítványt az Alapító 2004. szeptember 2-án alapította 50 e Ft alapítói vagyonnal. Az 
Alapítvány vagyona alapítása óta nem növekedett, az adományokból szerzett 
pénzeszközök, valamint az alapítvány alapítói céljainak előmozdítása érdekében végzett 
szolgáltatásokért kapott bevételek és a kiadások különbözetéből fakadó pénzeszköz-
állomány növekedést az elkövetkező időszakban az Alapítvány céljaira (elsősorban a vicei 
Bástya Kollégium működési kiadásainak fedezésére) fordítjuk. 

 
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról: 
 Az Alapítvány 2008-ban az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban: 
 
A támogatott 
szervezet megnevezése 

A támogatás 
nagysága 

Mire használhatja az adományt 

Bástya Egyesület, Vice 1.300.000 HUF Vicei csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium 
működésére 

Bástya Egyesület, Vice 1.000.000 HUF Vicei csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium 
működésére 

Bástya Egyesület, Vice 1.000.000 HUF Vicei csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium 
működésére 

Bástya Egyesület, Vice 200.000 HUF Karácsonyi ajándékozás a Vicén és a Mellyes-
völgyében élő szórványmagyar gyermekeknek 

Összesen 3.500.000 HUF - 
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5. Kimutatás a kapott támogatásokról: 
 Az Alapítvány 2008-ban - az SZJA 1 százalékok kivételével - az alábbi támogatóktól 

kapott adományt: 
 

A támogató típusa A támogatás nagysága 
Települési önkormányzat 
(polgármesteri hivatal) 

227.079 HUF 

Magánszemély 1.074.822 HUF 
Gazdasági társaság 2.670.000 HUF 
Egyéb szervezet 196.780 HUF 

Összesen 4.168.681 HUF 
 
 Az Alapítvány posta- és banki költségekre 56 ezer forintot fordított. 
  
6. Vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatások: 

Az Alapítvány eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek 
nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. Az Alapítvány vezető 
tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként 
végzik. 

 
7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

 
3. Tudományos tevékenység, kutatás 
Ilyen tevékenységet a 2008. évben nem végzett az Alapítvány. 
 
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 
1. Bástya Kollégium működésének támogatása: A vicei csángó-szórványmagyar Bástya 

Kollégium 23 gyermekkel való működésének folyamatos támogatása. A Kollégiumba járó 
gyermekek a vicei Dsida Jenő Magyar Tannyelvű Általános Iskola diákjai, a Kollégium 
kialakítása és fenntartása lehetővé tette az iskola fönnmaradását, ahova jelenleg 101 
kisgyermek jár Vicéből és a Mellyes-völgyéből. 

 
5. Kulturális tevékenység 
 
1. Iskola és kollégium diákjainak anyanyelv-ápolása: A vicei Bástya Kollégium és a vicei 

Dsida Jenő Általános Iskola diákjainak anyanyelv és hagyományápoló, - megismerő 
tevékenységének könyvekkel, CD-kkel, ismeretterjesztő anyagokkal való támogatása.  

2. Fesztiválszervezés: a „Hagyaték – XIII. Vicei Hagyományőrző Fesztivál” 
megrendezésének támogatása. 

3. Könyvismertetés: Lapohos András Zúgó harangok üzenete c. művével kapcsolatos 
magyarországi ismeretterjesztő tevékenység. 

4. Testvériskolai kapcsolatok fejlesztése: közreműködés a vicei Dsida Jenő Általános 
Iskola, valamint az Eötvös Loránd Általános Iskola lakiteleki tagintézménye közötti 
testvériskolai kapcsolat létrehozásában, valamint a vicei általános iskolások lakiteleki 
utazásának és kulturális programjának megszervezésében. 

 
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység 
 
1. Adományok: az Alapítvány rendszeresen könyv- és ruhaadományokat, tartós élelmiszert 

és tartós használat cikkeket juttatott el Vice, Ördöngösfüzes és Mezőzáh településekre.   
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2. Karácsonyi ajándékosztás: az Alapítvány a befolyt pénzadományokból karácsonyi 
ajándékokat is vásárolt. 2008. Karácsonyán Vice és a Mellyes-völgy minden 14 évesnél 
fiatalabb magyar gyermeke karácsonyi ajándékot kapott (200 gyerek). 

3. Weblap és e-hírlevél: az Alapítvány 2007 áprilisa óta működteti a www.orzokor.hu 
weblapot, melyen naprakész információkat közöl az Alapítvány partnereiről és a Bástya 
Kollégium működéséről. A weblap mellett kétheti rendszerességgel küldünk E-hírlevelet a 
levelező-listára feliratkozott 673 e-mail címre, melyben beszámolunk az Alapítvány, a 
vicei Bástya Kollégium és az erdélyi Mezőség aktuális helyzetéről, eseményeiről. 

4. Az erdélyi Mezőség szórványközösségeinek megismertetése a magyarországi írott és 
elektronikus médiában: az Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart magyarországi 
sajtótermékek képviselőivel, újságíróival, tájékoztatja őket az Bástya Kollégium 
működéséről és az erdélyi Mezőség szórványmagyarságának helyzetéről. 

5. A MOL Nyrt. vezetését és a magyarországi Országgyűlés tagjaihoz levélben 
fordultunk az erdélyi MOL-kutak magyar nyelvhasználatának hiányosságaival 
kapcsolatban. 

6. Részt vettünk a 2008. október 6-i aradi megemlékezésen, vértanú tábornokaink 
emlékoszlopánál virágot helyeztünk el. 

 
 
Gyenesdiás, 2009. május 8. 
 
 
 

     Felföldi Zoltán 
a Kuratórium elnöke 
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A 2008. I. 1. és XII. 31. közti Alapítványi tevékenységek eseménynaplója 
 

Dátum Esemény Részletek 
2008.01.09 Levelet írtunk a parlamenti 

képviselőknek  
A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány nevében fordulunk Önhöz, mint a 2007: évi CXVI.   A közellátás biztonsága szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról  szóló törvényt megszavazó országgyűlési képviselőhöz. 
Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy 2007 novemberében e levelünkhöz csatolt kérést juttattuk el Hernádi Zsolt úrhoz, a MOL Nyrt. elnök-
vezérigazgatójához. Levelünkben annak biztosítására kértük a MOL Nyrt. vezetését, hogy a határon túli MOL benzinkutaknál 
  1.  hasonlóan az északi országokhoz (ahogyan pl. Finnországban szokás) dolgozói névtáblákon jelezni kellene, hogy a kútkezelők és a bolti 
eladók milyen nyelveken szólíthatók meg, s tudnak információt szolgáltatni; 
  2. biztosítani kellene, hogy a nyitva tartási idő alatt minden MOL kútnál legyen a fogyasztók rendelkezésére álló, magyar nyelven is 
tárgyalóképes kútkezelő és bolti eladó; 
  3. biztosítani kellene, hogy a határon túli magyar és a magyarországi friss sajtótermékek minden MOL kútnál elérhetőek legyenek; 
  4. biztosítani kellene, hogy minden MOL kútnál a mosdó, a kúthasználat, a légnyomásmérés, az autómosó és egyéb szolgáltatások feliratai 
magyar nyelven is olvashatók legyenek. 
Úgy gondoljuk ugyanis, hogy az európai egyesülés folyamatában a szomszédos országok államalkotó közösségei kellően érettek arra, hogy az 
egymás iránti tolerancia, megértés és elfogadás jegyében a magyarországi turisták, fogyasztók jobb kiszolgálását lehetővé tevő változtatásokat 
elfogadják. 

2008.01.20 Kiküldtük az SZJA igazolásokat 
adományozóinknak 

  

2008.01.21 Megindítottuk SZJA 1 %-os 
kampányunkat 

  

2008.01.28 Kuratóriumi ülés   
2008.02.07 Válaszlevélben fordulunk a MOL-

hoz a kutak nyelvhasználata 
ügyében 

  

2008.02.10 Viceiek a Magyar Országgyűlésben A mai Magyar Hírlap beszámolt Lapohos Ella igazgató-asszony előadásáról, amit a vicei általános iskola és a csángó-szórványmagyar Bástya 
Kollégium igazgatója az Országgyűlés Főrendiházi Termében tartott a hét végén. 

2008.02.18 Cikk jelent meg a Bástya 
Kollégiumról a Magyar Hírlapban 

http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=143164 

2008.04.10 Viceiek látogatása Lakitelken 2008. IV. 10 és 13-ika között a lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola meghívta a vicei Dsida Jenő Általános Iskola diákjait és pedagógusait  
2008.04.26 Megérkezik a MOL Nyrt támogatása   
2008.05.12 Kuratóriumi ülés, elfogadtuk a 

2007-es beszámolót 
  

2008.05.16 Cikk jelent meg a Bástya 
Kollégiumról a Magyar Hírlapban 

http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=147186 

2008.05.20 Délvidéken jártunk   
2008.06.01 Könyvadományokat kaptunk a 

Maholnap Alapítványtól 
  

2008.06.02 Viceiek látogatása Nagykanizsán   
2008.06.02 HATÁROK NÉLKÜL - Jótékonysági 

koncert Székesfehérvárott 
A Lénia2 Kft. szervezésében 

2008.06.03 Zalai Hírlap cikk megjelenése a 
Mezőségi Őrzőkörről 

http://zalaihirlap.hu/kozelet/20080603_segitseg_a_magyar_kollegiumnak 
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Dátum Esemény Részletek 

2008.07.07 Levelet írunk az Őrzőkört 
támogató települések 

polgármestereinek 

  

2008.08.01 Felmértük az erdélyi és 
délvidéki MOL-kutak 

nyelvhasználati gyakorlatát 

  

2008.08.15 Az őrzőkör több tagja 
Csángóföldön járt a 
kisdiákok szüleinél 

2008 augusztusában a vicei Bástya Egyesület tagjaival meglátogattuk a csángóföldi Magyarfaluban, Kisszoloncon, Forrófalván és Pusztinán nyári 
vakáción levő kollégista gyermekeket. Az utunkon készült néhány forót elhelyeztük weblapunkon (Csángóföldi képek: 
http://www.orzokor.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=35). 

2008.09.01 Beindul a Bástya Kollégium 
2. tanéve 

A 2007 szeptemberében a vicei Bástya Kollégium 12 kisdiákkal kezdte meg működését. Az elmúlt évben bebizonyosodott, a Bástya Kollégium 
pedagógusai olyan szeretetteljes és motiváló környezetet tudnak teremteni, amit a gyermekek szülei elfogadnak, elismernek. A Bástya Kollégium jó híre 
a Mezőségben és a Csángóföldön is terjedőben van, így 2008 szeptemberétől 21 csángó és 15 mezőségi szórványban élő kisgyermek nevelését, 
felkészítését tudjuk biztosítani. A kollégium épülete egyelőre több kisdiák befogadására nem alkalmas, így sajnos voltak olyan gyermekek, akiknek 
beiskolázását nem tudtuk biztosítani. 

2008.09.01 Fonyód támogatja az 
Őrzőkört 

Alapítványunk támogatóihoz csatlakozott Fonyód Város Önkormányzata, polgáronként havonta 1 forinttal támogatják a Bástya Kollégium szolgálatát. 
Hálásan köszönjük Fonyód város polgárainak és vezetésének e támogatást. 

2008.09.21 Megérkezett az APEH 1 %-
os felajánlások összege 

Megérkezett az APEH tájékoztató levele, mely szerint idén támogatóink SZJA 1 százalékos fejalánlásai révén 885 ezer forint támogatást kap 
Alapítványunk, s ezen keresztül a vicei Bástya Kollégium. Hálásan köszönjük Önnek/Neked a tavalyihoz képest ötödével több támogatást. Mint eddig is, 
idén is az 1 %-os összeg megérkezését követően eljuttatjuk azt arra a helyre, ahol a legnagyobb szükség van rá: Vicébe, a gyermekek ellátására, 
nevelésére. 

2008.09.23 Látogatás Mádl Dalmánál Köszönetünkkel hadd továbbítsuk Önnek/Neked Mádl Dalma asszony jókívánságait, aki a Bástya Kollégium fővédnöke, s akit épp tegnap tájékoztattunk 
Alapítványunk eredményeiről, gondjairól. Dalma asszonynak megköszöntük eddigi segítségét, s kértük, hogy javaslataival, bíztatásával továbbra is 
támogassa munkánkat. 

2008.09.25 Kuratóriumi ülés   
2008.10.04 Hagyaték - 13. Vicei 

Fesztivál 
Részt vettünk a 13. vicei fesztiválon 

2008.10.06 Koszorút helyeztünk el az 
aradi vértanúk 

emlékoszlopánál 

  

2008.10.21 Csángó naptárak 
megjelenése 

A vicei csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium elhivatott támogatója, a székesfehérvári Lénia 2. Kft. elkészítette Ádám Gyula csíkszeredai 
fotóművész díjnyertes alkotásaival illusztrált 2009. évi naptárajánlatát. A naptárak kiváló karácsonyi ajándékul szolgálhatnak az Őrzőkört támogató 
vállalkozások körében.  A megrendelők a vásárlás összegének 10%-ávala vicei Bástya Egyesületet és a benne tanuló 23 kisdiákot támogatják. 
- A Határok Nélkül című, csángóföldi életképeket tartalmazó falinaptár anyaga a június 2-i, Bástya Egyesületet is támogató fehérvári jótékonysági esten 
is bemutatott csodálatos háttérképekből áll. 
- A Székelyföld című asztali naptár díszítő elemeiként székely varrottasok motívumait és rovásírásos feliratokat is használtak. 
A naptárak egyelőre csak cégesítéssel együtt, intézményes vagy céges megrendelők számára érhetők el. 
A naptáranyagok megtekinthetők és információk találhatók a kiadó honlapján, a www.lenia2.hu címen. 

2008.11.20 MÖKA Alapító Okiratának 
módosítása 

  

2008.11.23 Hévízi Teréz Anya Szociális 
Integrált Intézmény 

adományainak átvétele 

A hévízi Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény dolgozói és az ott élő szépkorúak jóvoltából összegyűlt ajándékcsomagok átadására 2008. november 
23-án került sor Vicében. A hévízi intézmény részéről a névre szóló ajándékokat Kovács Renáta adta át a Bástya Kollégium kisdiákjainak. A kis 
csomagok mellett Hévízről társasjátékok, száraz élelmiszer, labdák és ágynemű is érkezett. A gyermekek viszonzásként maguk által készített 
ajándékokkal köszönték meg a csomagokat. A vasárnapi misén köszönő üzenetet küldtek a hévízieknek, a Teréz Anyában élő szépkorúaknak. Ez úton 
is köszönjük Vági Ferencné, Zita asszonynak, a hévízi Teréz Anya vezetőjének, hogy első megkeresésünkre felkarolta ügyünket, a városban és szerte a 
környéken gyűjtést indított. Reméljük, a tavasz folyamán Hévízről népesebb baráti csapat is meglátogathatja majd a Bástya Kollégiumot. Köszönjük!  

2008.11.30 Kuratóriumi ülés   
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Dátum Esemény Részletek 

2008.12.01 Cipőgyűjtés Gyenesdiáson December elején a vicei Bástya Kollégium kisdiákjai számára télicipő-gyűjtést tartottunk Gyenesdiáson. Csehiné Varga Klára jóvoltából leány és fiú téli 
csizmák, meleg zoknik gyűltek össze, melyeket a vértesi református gyülekezet tiszteletese, Rozsnyai István segítségével juttattunk el a gyerekekhez. 

2008.12.10 Kráter Kiadó karácsonyi 
akciója 

A Kráter Kiadó a vicei csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium támogatói számára 40 %-os árengedményt biztosít könyvek rendelése esetén. Az 
árengedménnyel vásárolt könyvek után beérkező összeg 10 %-át a Kiadó a Bástya Kollégium fenntartására, működtetésére ajánlotta fel. Köszönjük 
Turcsány Péternek és Szutor Ágnesnek nagylelkű felajánlásukat, s kérjük Önt/Téged e kiváló támogatási és vásárlási lehetőség kihasználására. 
Rendelését kérjük, küldje a következő e-mailcímre: szutor@krater.hu üzenetében hivatkozzon az Őrzőkörre. 

2008.12.17 Nagykanizsai Hölgyklub 
adományainak átvétele 

A nagykanizsai Hölgyklub, a Tungsram Klub, a nagykanizsai rendõrkapitányság dolgozói és a nagykanizsai Szociális Foglalkoztató által gyújtött 
ajándékok átadására 2008. december 17-én került sor a nagykanizsai Honvéd Kaszinóban. A gazdag ajándékcsomagokat, köztük új paplanokat, 
könyveket és szárazélelmiszert az Õrzõkör tagjai juttatják el Vicébe. Ez úton is köszönjük Büki Pálné, Erzsébet asszonynak, hogy immár második 
alkalommal karolta föl a vicei kezdeményezést, s kollegáival segítette a Bástya Kollégium munkáját. Köszönjük!  

2008.12.20 Együttműködési 
megállapodás az Apor 

Vilmos Főiskolával 

A főiskola 2009 tavaszától TEMPUS program keretében szociális munkás-hallgató 2-2 diákot küld a Bástya Kollégiumba 2 hónapra 

 


