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B e s z á m o l ó
a Kisszékelyi Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Az Egyesület tagsága:
2016 végén 79 fő az egyesület tagjainak száma, melyből 1 jogi személy és 1 fő pártoló tagunk van.

Az Egyesület 2016. évi munkája:
A tavalyi közgyűlésünkön meghatározott céljainkat az alábbiak szerint valósítottuk meg:

1. Temetőgondozás, őshonos gyümölcsfa gyűjtemény, tanösvény gondozása, iskolaépület rendben
tartása. Az iskolatörténeti és helytörténeti kiállítás működtetése.

Az  egyesületnek  az  elmúlt  évben  is  két  dolgozója  volt.  A  Belügyminisztérium támogatásával  a
Nemzeti Művelődési Intézet a kulturális közfoglalkoztatási programban két fő foglalkoztatását hagyta
jóvá,  akik az egyesületünknél,  mint  partnerszervezetnél  segíthették az egyesület  tevékenységét.  A
foglalkoztatási  program  küldetése,  hogy  a  kulturális  közfoglalkoztatottak  tevékenységükkel
hozzájáruljanak  a  települési  értékek  feltárásához,  a  helyi  rendezvények  megvalósításához,  a
helytörténeti  gyűjtemények  bővítéséhez,  a  közösségi  élet  újraszerezéséhez,  valamint  a  kulturális
alapellátás j módszerekkel, tevékenységekkel való bővítéséhez. A két fiatal közül a fiú dolgozónk
rendben tartotta a tanösvény útvonalát,  a  pihenőhelyeket,  a régi  temetőt,  a  lány dolgozónk pedig
nagyrészt  az  iskolaépületet  tartotta  rendben.  Mindketten  közreműködtek  a  rendezvények
szervezésében,  lebonyolításában.  A  dolgozók  foglalkoztatása  100  %-ban  támogatott  volt,  az
egyesületnek nem jelentett kiadást.

A  régi  iskolaépületben  található  kiállítások  folyamatos  látogathatóságát  biztosítottuk.  Az  elmúlt
évben is sokan keresték fel a tárlatokat. A kiállításokhoz többször kapunk újabb tárgyakat.

2. Rendezvények tartása

Január második felében és februárban a Kisszékelyi Kulturális Egyesület és a nagyszékelyi  Áldott
Menedék  a  „Gyümölcsészháló”  program  keretében  40  órás,  „Alkalmazkodó  Gyümölcsészet”
tanfolyam került  lebonyolításra a Könyvtárban és az Iskolában,  melynek zárásaként  oltónapot  és
magbörzét tartottak.

Április végén a Művelődési Házban a  Pajtaszínház program keretében a regölyi és a nagyszékelyi
színjátszó csoport lépett fel.

A  gyermeknap  szervezését  az  Önkormányzat  könyvtárában  tevékenykedő  kulturális
közfoglalkoztatott vállalta, így ezúttal ott került megtartásra. Az egyesület ezen alkalommal minden
évben fagyijegyet oszt a gyermekeknek.

Az  Önkormányzattal  közös  programszervezés  volt  a  Kihívás  napja sportnap,  a  Teszedd –
Önkéntesen  a  tiszta  Magyarországért  szemétszedési  akció,  az  Aratóünnep  és  az  adventi
gyertyagyújtás.

Az aratóünnep  szervezésében  közreműködtünk  a  program  összeállításával,  a  meghívók
kiküldésével, a támogatások gyűjtésével, az előkészítő munkákban, az iskolai helyszínnel, a sátrak
felállításával,  az egész napos programban való részvétellel (aratócsapatban,  a kulturális műsorban
szerepléssel). A korábbi pályázatból beszerzett ruhákat, sátrakat ismét használni tudtuk.

Az  egyesület  a  tagjainak,  támogatóinak  szeptember  egyik  délutánján  összejövetelt tartott.  Az
összejövetelre meghívtuk a Simontornyai Fény-Erő Egyesületet. Ságvári József lovaskocsizást vállalt
és egy csapattal kimentünk a Kilátóhoz is. Ebéddel vendégeltük meg a résztvevőket.
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3. Kicsi falunk újság szerkesztésében közreműködés, honlap

A  helyi  lap  cikkeinek  írását  az  egyesület  öt  tagja  segítette.  A  lap  terjesztését  is  segítjük.  A
honlapunkat újra kellett szerkeszteni, Martina Zoltán összeállította, karbantartja.

4. Természetjáró kirándulások szervezése. 

Horváth András és Apró Etelka mindig meghirdetik természetjáró kirándulásaikat.

5. Pályázatok

Az elmúlt években elnyert pályázataink lezárultak. A civil szervezetek számára kevés pályázat jelent
meg. Új pályázatot nem nyújtottunk be, várjuk a Leader pályázatok megjelenését.

Elmondhatjuk, hogy a 2016-os céljaink a terveknek megfelelően megvalósultak.

Az egyesület gazdálkodása:
Az egyesület pénzügyi helyzete stabil.
A  működési  kiadásainkat  a  tagdíjból,  a  SZJA 1%  támogatásból,  önkormányzati  támogatásból
fedezzük. A nagyobb kiadást igénylő céljaink megvalósítására támogatásokat gyűjtünk.
Az aratóünnep pénzügyi bonyolítását az egyesület vállalta. A rendezvényre 565 ezer Ft-ot kaptunk
támogatóktól,  a  kiadás  678 ezer  Ft  volt,  összesítve  113  ezer  forinttal  kellett  kiegészítenünk a
rendezvényre érkezett bevételeket.
Sislay  Józseftől  és  később  Özvegyétől  két  alkalommal  kapott  pénzbeli  támogatást  külön
bankszámlán tartjuk. A 4.662 ezer Ft támogatásból felhasználtunk 946 ezer forintot a Margaréta
Tánccsoport székelyruháinak varratására és az iskolaépületbe asztalok, székek vásárlására.
A bevételek-kiadások részletezését a mellékelt pénzügyi beszámoló tartalmazza.

2017. évi terveink:

A Kálvária domb régészeti kutatásának szervezése.
A Natúrpark létrehozási feltételeinek szervezése a Natúrpark névhasználati cím adományozási folyamat
elindításához.
A régi temető, a gyümölcsfa gyűjtemény, az iskolaépület, a tanösvény gondozása.
Természetjáró kirándulások szervezése. Hulladékgyűjtés.
Az önkormányzattal közösen szervezzük a júliusi aratóünnepet.
Az iskolatörténeti és helytörténeti kiállítások üzemeltetése, a látogathatóság biztosítása.
A Kisszékelybe érkező kirándulók számára szervezett programok ajánlása, biztosítása.
Pályázatok figyelése.

Bízunk abban, hogy a faluban élő és a távolabbra került kisszékelyhez kötődő emberek közössége is a
falu javára értékesnek ítélik munkánkat. Továbbra is kérjük támogatásukat.
Megköszönöm mindazoknak a segítségét, akik bármely módon hozzájárultak munkánkhoz.

Kisszékely, 2017. május

A beszámolót összeállította:

Pajor Ágnes
Kulturális Egyesület elnöke


