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KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ
A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségét Tolna Megyei Bíróság 1989-ben 278. sorszám alatt
jegyezte be.
A szervezet székhelye: 7150 Bonyhád, Dózsa György u. 29.
1. Számviteli beszámoló:
A Szövetség 2008-ban gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve
egyszerűsített éves beszámolót készített. A mérleg főösszege 12.242 ezer Ft, a saját tőke 12.205 ezer Ft.
A részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti
eredménykimutatásból.
2. A költségvetési támogatás felhasználása:
Költségvetési támogatást a szervezetünk nem kapott.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Szervezetünk a tárgyévben 4.844 ezer Ft támogatást kapott, 1.471 ezer forintot tartalékolt, mivel több
támogatást – így az NCA-támogatást is – novemberben és decemberben utalták át, és az NCA-támogatást
2008. május 31-ig szóló időszakra szólt, valamint az SZJA 1% összege is az év vége felé érkezett.

Tőkeváltozás
Közhasznú

Előző évi összeg

Tárgyévi összeg

10.559

10.734

175
_
_

1.471
_
37

10.734

12.242

tevékenység

eredménye
Vállalk. tev. eredm.
Rövid lejáratú
kötelezettségek
Saját tőke

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:
Szövetségünk 2008-ban cél szerinti juttatást nem adott.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól,
kisebbségi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
pénztártól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Nemzeti Civil Alapprogram

700. 000
2. 392. 000

Bonyhád Város Önkormányzata

862. 000

Tolna Megyei Önkormányzat

300. 000

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

300. 000

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány

190. 000

Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás

100. 000

________________________________________________________________________________________

Összesen:

4. 844. 000 Ft

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott értéke és összege:
A vezető tisztségviselők nem részesültek semmiféle juttatásban.
7. A közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló:
Szervezetünk alapító okiratában felvállalt célja: a Magyarországon élő bukovinai és erdélyi székelyeket
tömörítő tagszervezetek tevékenységének erkölcsi, anyagi segítése, kulturális tevékenység. Szövetségünk
kiemelt feladata a bukovinai székely tárgyi és szellemi kultúra ápolása, mentése, bemutatása, átörökítése,
a néprajzkutatóink, népművészeink, hagyományőrzőink támogatása, magyarországi és határon túli
tagegyesületeink munkájának segítése és koordinálása. Szövetségünk felvállalt feladata a közel 375 nmes ingatlan, a Székely Ház fenntartása a befogadott alkotó csoportok érdekében, a tájszoba működtetése a
Völgységi Múzeum fíliájaként, valamint az információs iroda működtetése.
7. 1. Szellemi kultúra ápolása:
7. 1. 1. „Sebestyén Ádám” XIV. Székely Mesemondó Verseny Mohácson. A rendezvényen több mint
100 hazai és határon túli résztvevővel valósult meg. A verseny házigazdája a Mohácsi Székelyek
Baráti Köre volt. Célja elsősorban az óvodás, iskolás és középiskolás gyermekek és fiatalok
körében népszerűsíteni a bukovinai székely népmesekincset. A rendezvény zsűritagjai között volt
Dr. Andrásfalvy Bertalan, Dr. Forrai Ibolya, Kóka Rozália, Csibi Krisztina, Sebestyén Imre Dezső
és a gyermekek nagy örömére Levente Péter. (2008. március 15.)
7.1.2. A „Bukovinai Találkozások” XIX. Nemzetközi Folklórfesztivál lengyelországi helyszínére,
Jastrowie-be a palotabozsoki Magyar Dalkört és a Kisdorogi Székely Népdalkört delegálta
Szövetségünk. (2008. május 5.)

7.1.3. A „Bukovinai Találkozások” XIX. Nemzetközi Folklórfesztivál szlovákiai helyszínén, Teplicén a
Zombai Székelyek Egyesületének néptánccsoportja és a Cikói Székely Népdalkör képviselte
szervezetünket. (2008. június 13-15.)
7.1.4. Székely Találkozó és Lakodalom Tevelen. A rendezvény főszervezője: Csibi Krisztina és Erős Pál,
a teveli Fiatalok Egyesülete, Tevel község Önkormányzata és a Székely Szövetség volt. A találkozó
kísérő rendezvénye volt egy a korábbi néprajzi gyűjtőtáborok eredményeképpen digitalizált
fényképekből előhívott fotókiállítás Ifjúság gyöngykoszorú címmel, mely a bukovinai székely
fiatalok barátságát, jegyességét, házasságát ábrázolta. A rendezvényen több mint ezer, hazai és
határon túli viseletes hagyományőrző vett részt. A találkozó keretében felelevenítésre kerültek a
hadikfalvi lakodalmas népszokások. (2008. június 21.)
7.1.5. „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál romániai helyszínén, Câmpulungban
fellépő csoportjaink a Bonyhádi Székely Kör és a Hidas Néptáncegyesület volt.
(2008. július 24-27.)
7.1.6. „Bukovinai Találkozások” XIX. Nemzetközi Folklórfesztivál magyarországi rendezvényének
lebonyolítása öt ország – Lengyelország, Románia, Ukrajna, Szlovákia – részvételével. A
rendezvény fő helyszíne: Bonyhád, tájoltatás, vendéglátó településeink 2008-ban Kéty,
Kismányok, Cikó, Zomba. A fesztivál kísérőrendezvényei: fotókiállítás és nemzetközi táncház.
7.1.7. „Bukovinai Találkozások” XIX. Nemzetközi Folklórfesztivál ukrajnai helyszínére, Csernovicba a
Bátaszéki Székely Népdalkör utazott.
7.1.8. IX. Bukovinai Székely Hagyományőrzők Továbbképzése Bonyhádon. A rendezvényen nagy
létszámban vettek részt a népdalkörök vezetői, valamint a néptáncosok. A népdalkörösök képzését
János Hajnalka, a táncosokét Taba Csaba.
7. 2. Tárgyi kultúra ápolása:
7.2.1. A Székely Házban működő, Lőrincz Aladárné, a Népművészet mestere által vezetett szövőszakkör
tagjai eredményesen mutatkoztak be az országos szövőkiállításon.
7.2.2. XIX. Bukovinai székely Néprajzi gyűjtőtábor Bonyhádon és Bonyhádvarasdon. A táborlakók
felkeresték a még Bukovinában született idős embereket, életinterjúkat készítettek, felgyűjtötték a
hazatérő igazolványokat, a régi fotókat, használati tárgyakat, szőtteseket adatolással és digitalizált
formában. A felgyűjtött anyag a Völgységi Múzeumba kerül rögzítésre.

