A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány
2009. évi tevékenységérıl szóló
Közhasznúsági jelentés

A közhasznú minısítés bejegyzésére vonatkozó adatok
A bejegyzés idıpontja: 2004. november 3.
A bejegyzés jogerıre emelkedése, az Alapítvány tevékenységének kezdete: 2004. november 24.
Közhasznúsági fokozat
A bejegyzett közhasznúsági fokozat: közhasznú.
Közhasznú tevékenységek
Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI.
törvény 26. §. c.) pontja, valamint az Alapító Okiratalapján:
3. Tudományos tevékenység, kutatás
Határon túli területeket érintı természet- és társadalomtudományos kutatások végzése,
konferenciák, tanácskozások szervezése, statisztikai adatok győjtése és feldolgozása,
tanulmányok elkészítése, a kutatási eredmények prezentálása iskolai és iskolarendszeren kívüli
oktatásokon, tanfolyamokon, illetve ilyen jellegő kutatások támogatása. A tevékenységgel érintett
területek:
- az erdélyi Mezıség
- 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 érintı
témakörben mások számára ismeretterjesztı programok, képzések, tanfolyamok szervezése,
elıadások tartása iskolarendszerő és iskolarendszeren kívüli oktatási formákban (általános- és
középiskolák, felsıfokú oktatási intézmények, tréningek, tanfolyamok, ismeretterjesztı elıadás
sorozatok, etc.). Határon túli oktatási-nevelési intézmények fenntartása. A tevékenységgel érintett
területek:
- az erdélyi Mezıség
- 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 Mezıség
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 élı nemzetiségek segítése közösségi, kulturális és
gazdasági céljaik elérésében. Határon túli magyar közösségek támogatása, e célból adományok
győjtése. Csereprogramok, kulturális rendezvények szervezése. A tevékenységgel érintett
területek:
- az erdélyi Mezıség
- 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 2009-ben 3.042.752 forintnyi központi költségvetési támogatásban (melybıl
az APEH 1 % 1.342.752 Ft, NCA támogatás 1.600.00 Ft és Bács-Kiskun megyei közgyőlés
100.000 Ft) és 1.501.079 forintnyi önkormányzati támogatásban részesült, amely összegeket
a vicei (Erdély) Bástya Kollégium mőködtetésére és a horgosi (Délvidék) Szent István szobor
felállítására 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 elımozdítása érdekében végzett szolgáltatásokért
kapott bevételek és a kiadások különbözetébıl fakadó pénzeszköz-állomány növekedést az
elkövetkezı idıszakban az Alapítvány céljaira (elsısorban a vicei Bástya Kollégium
mőködési kiadásainak fedezésére) fordítjuk.
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4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:
Az Alapítvány 2009-ben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:
A támogatott szervezet
megnevezése
Bástya Egyesület, Vice

A támogatás
A szerzıdés
nagysága
dátuma
100.000 HUF 2009.01.19.

Bástya Egyesület, Vice

100.000 HUF 2009.02.02.

Mezızáhi Református
Egyházközség
Bástya Egyesület, Vice

300.000 HUF 2009.05.05.

Bástya Egyesület, Vice

800.000 HUF 2009.10.15.

Bástya Egyesület, Vice

1.000.000 HUF 2009.12.21.

Összesen

100.000 HUF 2009.10.03.

2.400.000 HUF

Mire használhatja az adományt
Vicei csángó-szórványmagyar Bástya
Kollégium mőködésére
Vicei csángó-szórványmagyar Bástya
Kollégium mőködésére
A magyar református parókia
felépítésére
Vicei csángó-szórványmagyar Bástya
Kollégium mőködésére
Vicei csángó-szórványmagyar Bástya
Kollégium mőködésére
Vicei csángó-szórványmagyar Bástya
Kollégium felújítására
-

5. Kimutatás a kapott támogatásokról::
Az Alapítvány 2009-ben - az SZJA 1 százalékok kivételével - az alábbi támogatóktól kapott
adományt:
A támogató típusa
Települési önkormányzat
Központi költségvetés
Megyei önkormányzat
Magánszemély
Gazdasági társaság
Egyéb szervezet
Összesen

A támogatás nagysága
1.501.376 HUF
1.600.000 HUF
100.000 HUF
1.981.850 HUF
450.000 HUF
2.220 HUF
5.635.446 HUF

Az Alapítvány posta- és banki költségekre 60 ezer forintot fordított.
6. Vezetıi tisztségviselıknek nyújtott juttatások:
Az Alapítvány eddigi mőködése során a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nem
nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. Az Alapítvány vezetı tisztségviselıi
alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.
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7.

A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló
3. Tudományos tevékenység, kutatás
1. Közremőködés a szórványpolitika továbbfejlesztését megalapozó kutatásokban:
„Adalékok és javaslatok a magyarországi kormány szórványpolitikájának kialakításához”
címmel 2009 novemberében részletes, szakmai tapasztalatokon alapuló javaslatot
készítettünk.
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
1. Bástya Kollégium mőködésének támogatása: A vicei csángó-szórványmagyar Bástya
Kollégium 29 gyermekkel való mőködésének folyamatos támogatása. A Kollégiumba
járó gyermekek a vicei Dsida Jenı Magyar Tannyelvő Általános Iskola diákjai, a
Kollégium kialakítása és fenntartása lehetıvé tette az iskola fönnmaradását, ahova
jelenleg 101 kisgyermek jár Vicébıl és a Mellyes-völgyébıl. 2009 ıszétıl két korábbi
Bástya kollégista a besztercei elméleti líceum magyar tagozatán tanul tovább,
iskoláztatásukhoz szintén hozzájárul alapítványunk.
5. Kulturális tevékenység
1. Iskola és kollégium diákjainak anyanyelv-ápolása: A vicei Bástya Kollégium és a vicei
Dsida Jenı Általános Iskola diákjainak anyanyelv és hagyományápoló, - megismerı
tevékenységének könyvekkel, CD-kkel, ismeretterjesztı anyagokkal való támogatása.
2. Fesztiválszervezés: a „Hagyaték – XIV. Vicei Hagyományırzı Fesztivál”
megrendezésének támogatása.
3. Könyvismertetés: Lapohos András Zúgó harangok üzenete c. mővével kapcsolatos
magyarországi ismeretterjesztı tevékenység.
4. Testvériskolai kapcsolatok fejlesztése: közremőködés a vicei Dsida Jenı 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. A testvérkapcsolat erısítéséhez
az NCA-tól elnyert 800.000 Ft-os támogatás is hozzájárult.
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység
1. A horgosi (délvidék) Szent István szobor felállítása: NCA támogatás (800.000 Ft)
segítségével hozzájárultunk a Délvidék elsı köztéri Szent István szobrának felállításához.
A 2009. évben a szobor elkészítésének és felállításának elıkészítı munkái folytak, a
felállításra már a 2010. évben (március 12-én) került sor.
2. Adományok: az Alapítvány rendszeresen könyv- és ruhaadományokat, tartós élelmiszert
és tartós használat cikkeket juttatott el Vice, Ördöngösfüzes és Mezızáh településekre. Az
alapítvány 300.000 forinttal támogatta a mezızáhi református parókia felépítését.
3. Weblap és e-hírlevél: az Alapítvány 2007 áprilisa óta mőködteti a www.orzokor.hu
weblapot, melyen naprakész információkat közöl az Alapítvány partnereirıl és a Bástya
Kollégium mőködésérıl. A weblap mellett kétheti rendszerességgel küldünk E-hírlevelet
a levelezı-listára feliratkozott 688 e-mail címre, melyben beszámolunk az Alapítvány, a
vicei Bástya Kollégium és az erdélyi Mezıség aktuális helyzetérıl, eseményeirıl.
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4. Az erdélyi Mezıség szórványközösségeinek megismertetése a magyarországi írott és
elektronikus médiában: az Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart magyarországi
sajtótermékek képviselıivel, újságíróival, tájékoztatja ıket a Bástya Kollégium
mőködésérıl és az erdélyi Mezıség szórványmagyarságának helyzetérıl.
5. Részt vettünk az 1. Mezıségi Térségfejlesztı Mőhely munkájában 2009. május 1617-én Szamosújvárott. (http://www.kronika.ro/events.php?cat=1&res=265)
6. Részt vettünk a 2009. október 6-i aradi megemlékezésen, vértanú tábornokaink
emlékoszlopánál virágot helyeztünk el.

Gyenesdiás, 2010. április 30.

Felföldi Zoltán
a Kuratórium elnöke

Csite András
a Kuratórium titkára
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