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1. Az egyesület alapadatai 

Elnevezés: Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 
 

Rövid név: Fakult Egyesület  
 

Képviselő: Tóth László, az egyesület elnöke 
 
Székhely: 2023 Dunabogdány, Hegy út 7. 

 
Alakulás időpontja: 2008. október 3. 
 
Adószám: 18722633-1-13 

 
Bankszámlaszám: 64700014-32500028 
 
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 
 
Nyilvántartásba vételi végzés száma:  13 Pk. 60.341/2008/4. 
 
Közhasznúsági végzés száma: TE  5388 
 
 
 

2. Számviteli beszámoló 
 
A Fakult Egyesület 2009. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek (2000. évi C. tv.) és a 
számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletnek megfelelve 
közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze. Az egyesület mérlegfőösszege 116 eFt, saját 
tőkéje 116 eFt. A közhasznú egyszerűsített beszámolót Liebhardt István egyesületi tag, 
mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: 166136) állította össze, a beszámoló 
könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. Az egyesület 2009. évi mérlege és közhasznú eredmény 
levezetése az I. számú mellékletben található. 
 

3. Költségvetési támogatás felhasználása 
 
A Fakult Egyesület költségvetési támogatást 2009. évben nem kapott. 

 

4. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 
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A Fakult Egyesület 2008. október 3-i alakuló ülésén a tagok az éves tagdíj mértékét 1000 Ft-ban 
határozták meg. 2009. évben az egyesület tagjai 46 ezer Ft tagdíjat fizettek meg, a saját 
rendezvények bevétele 290 ezer Ft volt, emellett az egyesület 492 ezer Ft támogatást kapott 
magánszemélyektől, önkormányzatoktól. Ezen bevételekből az egyesület a rendezvények 
költségeit fedezte és egyéb szükséges anyag, és tárgyi eszköz beszerzéseket valósított meg.  
 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

A Fakult Egyesület 102,8 ezer Ft cél szerinti juttatást nyújtott a terényi Katolikus Plébánia 
javára az ifjúsági tábor fenntartásának támogatása céljából.  
 

6. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési 
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértéke 

 
A Fakult Egyesület 2009. évben nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, az 
elkülönített állami pénzalaptól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási 
önkormányzattól és mindezek szerveitől, viszont helyi önkormányzatoktól, a kisebbségi 
települési önkormányzattól igen. Az Egyesület 2009. évben Visegrád Város Önkormányzatától 
200 ezer Ft, Dunabogdány Község Önkormányzatától 40 ezer Ft támogatást kapott a tervezett 
kulturális feladatok költségeinek fedezetére. 
Ezen kívül az egyesület együttműködési megállapodást kötött Dunabogdány Község 
Önkormányzatával a Művelődési Ház egyesület által történő használatáról. 
 

7. A közhasznú egyesület vezető tisztségviselőinek 
nyújtott juttatások értéke, összege 

 
 

A Fakult Egyesület 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást 
vezető tisztségviselőinek. Az egyesület vezető tisztségviselői az egyesület közhasznú 
céljai megvalósítása érdekében végzett munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi 
munkában végzik. 

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló 

Egyesületünk tagsága a 2009. december 31-én 45 tagot számlált, melyből egy tagot 
az egyesület elnöksége - az egyesületnek nyújtott számtalan önzetlen segítségért - 
tiszteletbeli tag felkéréssel illetett, melyet ő elfogadott. Egyesületünk 2008-as alapításakor 
kitűzött közhasznú céljait 2009-ben, a lehetőségei és a tagság legjobb tudása szerint 
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teljesítette. A közhasznú tevékenységek közül a kulturális tevékenységet, a nevelés, 
oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztést, valamint a környezet- természetvédelmet 
végezte. Az igen nagyszámú lelkes tagság munkája mellé rengeteg külső segítséget 
kaptunk. Közösségi rendezvényeink, programjaink sikeréhez a dunabogdányi és visegrádi 
önkormányzatok mellett helyi vállalkozók és lakosok nyújtottak segítséget. A jövőre nézve 
bíztató, hogy a rendezvényeink lebonyolításában sok olyan fiatal is önként részt vesz, aki 
nem az egyesület tagja. Reméljük a számuk növekedni fog és ez által a frissen felnövő 
fiatalság aktív részesévé válik egy közösségnek, melyben megvalósíthatja elképzeléseit és 
kamatoztathatja tehetségét, ami a helyi társadalom javára válik. Egyesületünk felvette a 
kapcsolatot a dunabogdányi székhelyű „Figyelj rám!” Kh. Egyesülettel, azzal a szándékkal, 
hogy a látókörükbe került fogyatékkal élő fiatalok, gyermekek integrációját elősegítse az 
egészséges társaik közé. Ezen kezdeményezés értékelhető megvalósulása a 2010-es évre 
várható. 

 
Egyesületünk 2009-ben is aktív részt vállalt a nemzeti ünnepeink tiszteletére 

rendezett megemlékezéseken. A műsorokat az egyesületünk tagjaiból álló zene- és 
énekkar, versmondók adták. Községünkben komoly hagyománya és közösségformáló 
szerepe van a zenélésnek, ezért az egyesületünk által fenntartott zenekari próbateremben 
10 helyi illetőségű könnyűzenekar is rendszeresen próbál. Az ő részükre rendszeresen 
szervezünk bemutatkozási lehetőséget, ahol együtt, több száz ember előtt bemutathatják 
tudásukat. A rendezvénynek a Hazai Pálya nevet adtuk. 2009. márciusában is 
megrendeztük ezen eseményt, melyen 8 zenekar lépett fel nagy sikerrel, kb. 150 néző és 
zenész társaik előtt. A rendezvényt nyáron is megismételtük a Duna-partján és mivel 
éppen 40 éve volt a legendás hírű Woodstock fesztivál, így ennek a jegyében (annak 
pontos napján) minden zenekar az ott elhangzott dalokból válogatott és adta elő azokat. 
Tudomásunk szerint hazánkban sehol máshol nem emlékeztek meg ilyen módon az 
évfordulóról. Az eseményen 8 zenekar vett részt és ~ 350 néző látta. Egyesületünk ebben 
az évben is rendezett Szent Iván éj alkalmából a Duna-parton összejövetelt, melyen helyi 
fiatalok szórakoztatták zenéjükkel a közönséget, akik az égő máglyáknál melegedhettek a 
hűvösbe hajló estén. Az igényes borfogyasztás kultúrájának megteremtése és 
megismertetése érdekében 2009 tavaszán első alkalommal rendeztünk borkóstolót, ahova 
meghívtuk a bort készítő borászt, aki ismertette a fajtákat, az elkészítési eljárásokat, majd 
az érdeklődők meg is kóstolhatták az általa készített borokat. Az esten a borok mellett, a 
bor irodalmának gyöngyszemeivel is megismerkedhettek a jelenlévők a helyi fiatalok által, 
valamint jazz zenét hallgathattak szintén helyi zenészek előadásában. Szeptemberben retro 
partit rendeztünk, a rendezvényen a 60-70-80-as évek zenéi csendültek fel élőben, remek 
fiatal helyi zenészek előadásában. A résztvevők nagy része még nem élt ebben a korban, 
ezért részükre külön teremben egy, a kort annak tévéreklámjai, jellegzetes sorozatainak 
részletei által kivetítőn bemutattuk. Az ismeretek felmérése és terjesztése érdekében 
kvízjátékot szerveztünk a korra vonatkozó kérdésekből összeállítva. A rendezvény nagy 
sikert aratott. Novemberben azzal a céllal, hogy bemutassuk a könnyűzene komolyabb 
oldalát is egy dalestet rendeztünk, melyre különböző népcsoportok kevésbé ismert zenéit 
válogattuk össze és adtuk elő. Egyesületünk áprilisban Végh László egyedülálló, államilag 
védett rovar- és lepkegyűjteményéből kiállítást rendezett, mely két hétig volt díjmentesen 
megtekinthető. A kiállítás a Művelődési Ház teljes egészét elfoglalta, a gyűjtő Végh László 
a kiállítás teljes időtartama alatt személyesen kalauzolta végig a látogatókat a 
gyűjteményén, a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt részletes és egyben rendkívül 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 5

érdekes előadásokat tartott, mely által a látogatók tudásukat és ismereteiket gyarapíthatták. 
A kiállítást a Dunakanyar több iskolájából és óvodájából érkező gyermek csoportok, 
valamint a helyi oktatási intézmények összes tanulója megtekintette. A kiállítást ~1100 
érdeklődő tekintette meg, ez helyi és kistérségi viszonylatban is kimagasló látogatottságnak 
mondható. Szintén áprilisban a Föld Napja alkalmából tavaszi szemétszedést szerveztünk, 
megtisztítottuk a községünk 6 km-es kerékpárútjának környezetét, valamint a Duna partját 
a tél során összegyűlt szeméttől. Ezek a területek fontos szerepet töltenek be a falu 
hétköznapi életében, kisgyermekes családok sétálnak, kerékpároznak rajta, fontosnak 
tartjuk, hogy a gyermekek ne a szemetes környezetet szokják meg, ne ez váljon számukra 
a természetes környezetté. Ezért rendszeresen tervezzük ezt az eseményt folytatni. 
Júniusban egy helyi szakember segítségével két emlékművet tisztítottunk meg és újítottunk 
fel. A millenniumi emlékmű teljes megtisztítása és emléktáblájának újrafestése mellett a 
német kitelepítés emlékére emelt emlékművet tisztítottuk meg. Az év során két természet 
járást-kirándulást szerveztünk, az első szeptemberben volt, a szép számban összegyűlt 
csapat a Mester rétre kirándult, ahol a játékos feladatok révén a gyerekek tudásukat 
bővíthették. A feladatok után a szalonnasütésé és a játéké volt a szerep. A második, két 
napos túra novemberben volt. A rossz idő ellenére mégis 12 bátor fiatal indult neki a 
Börzsönynek. Októberben egyesületünk faluszépítő akciót szervezett, az akció során 
sövényt és bokrokat ültettünk többek között az óvoda elé, valamint az iskola utcájában 
kiástuk és megtisztítottuk a járdát, melyet több éve vastag földréteg fedett az utca teljes 
hosszában. A helyreállítás után a gyerekeknek az iskolába menet nem az úttesten kell 
közlekedniük, így nagyobb biztonságban vannak. Egyesületünk színjátszóival három 
hónapos munka után mutattuk be májusban színdarabunkat. Az élő zenekarral színesített 
vígjáték nagy sikert aratott, két előadást is tartottunk belőle, mindkét előadáson telt ház 
volt, ez ~550 néző jelent. Az előadásokon együtt vett részt a község minden korosztálya, a 
gyermekektől az idősekig és közösen derültek az előadás poénjain. A siker hírére 
egyesületünk meghívást kapott Visegrádra és Szentendrére további előadások 
megtartására, melyet megtisztelve fogadtunk el és ezeken a helyszíneken is bemutattuk, itt 
további 700 néző láthatta. Első alkalommal szerveztünk tábort gyermekeknek. A 
kézműves és ismeretterjesztő táborunkat a Nógrád megyei Terényben szerveztük meg. A 
táborban 18 gyerek a 9-15 éves korosztályból vett részt, az egy hetes táborban a 
résztvevők az állat- és növénytani ismeretek mellett kézműves foglalkozásokon vettek 
részt, a csillagászattal ismerkedtek, sportoltak, elsajátíthatták a sajtkészítést, az állattartást 
figyelhették meg egy helyi tanyán, a szomszédos Szanda várromjainál tett kirándulás 
alkalmával történelmi kvízjátékot játszottak és színjátszási képességeikről adtak 
tanúbizonyságot. Természetesen e sok program mellett maradt idejük a játékra és 
számháborúra is. Augusztusban az önkormányzat által rendezett hagyományos búcsú 
hétvégi programba ezúttal egyesületünk is egy programmal járult hozzá, mégpedig a 
gyermekeknek szerveztünk bábszínházat. A profi bábszínészekből álló társulat remekül 
szórakoztatta az összegyűlt gyermekeket. A szórakoztatáson túl fontosnak tartjuk, hogy a 
gyermekek már kiskorban megismerkedjenek a színházzal és ezen keresztül a kultúrával. 
Decemberben egy adventi programsorozatot szerveztünk azzal a céllal, hogy az év egyik 
legszebb ünnepére való felkészülést könnyítsük meg a programjaink és a kultúra 
segítségével. December első hétvégéjén a már pár évre visszatekintő múltú adventi 
kiállítás és vásár megrendezésében vettünk részt. A három napos esemény mindhárom 
napján élő zenés karácsonyi műsort szerveztünk a kiállításra és vásárra érkező vendégek 
részére, az esteken lehetőséget kaptak a községünkben jelenlévő egyházi felekezetek 
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képviselői, hogy elmondják karácsonyi köszöntőiket. A decemberi hidegben áthűlt 
vendégeknek forró teával és forralt borral kedveskedtünk. A második hétvégén a Lyra és 
Jazz nevet viselő rendezvényünket szerveztük meg, az esten a helyi és környékbeli jazz 
zenészek szolgáltatták a remek hangulatot, a zeneszámok közben verseket és irodalmi 
művekből idézeteket olvastak fel a fiatalok. Az esten egy grafikus művész kiállítását is 
megtekinthették a vendégek. Ugyanezen hétvége vasárnapján a gyerekeké volt a kultúra 
háza, bábszínházat szerveztünk a részükre. Az előadás alkalmával A suszter manói című 
karácsonyi mese elevenedett meg a gyermekek szeme előtt profi színészek előadásában, 
élő zenével fűszerezve. A tavalyi évben első alaklommal megrendezett községi karácsony 
sikerén felbuzdulva a rendezvényt idén is megszerveztük a karácsony előtti vasárnap. 
Helyszíne a tavalyi évhez hasonlóan a Dunabogdány központjában, a Szent János téren 
volt. A hangulatos rendezvényen az óvoda és iskola növendékei, valamint a helyi 
művészeti csoportok vettek részt. A rendezvény megszervezéséhez segítséget nyújtott a 
helyi önkormányzat, a Német Kissebségi Önkormányzat és helyi vállalkozók. A 
rendezvényen a színvonalas műsorok mellett a gyerekeknek hangulatos állatsimogatót 
állítottunk fel. A helyi képzőművészek által szalmából és vászonból készített életnagyságú 
szent családot is megfelelő környezetében kiállítottuk a téren. 
 
 
 
 
Dunabogdány, 2010. május 12. 
 
 
 
 Tóth László 
 A Fakult elnöke 
 
 
 
Záradék: 
A 2009. évről készült közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2010. május 14-i ülésén a 
5-K/2010/V.14. számú határozatával elfogadta. 
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