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Az egyesiilet elntike az al'bbi ki;zhaszoG6gi jelent6st terjeszti el6 a 2011. 6vi tevekenF6ger6l'

Az Egyesiilet a Jisz - Nagykrm - Szolnok Megyei Btt6s6g 2007. szeptembet 10-6n kelt

Pk.61.667 /1994./12. szimf v6gz6s6vel vette a ti$adrlhi szervez€t nyilvAntartott adat2iban

bek6vetlezett viltoz6s ayilvintatt6sban v6tel6t, valamint kozhasznrisrigi nyilviatatisba v€tel6t

Az egyesiilet c6lja: A lak6t€tiilet6o d6k 6tdek}€pviselete kiildnb6z6 gzdasigi hrltutilis,

tltsadaboi szervezetekna. A kciz<iss6gi tudat, az <isszeurtis, a helyi lokllpatdotizmus er6sit6se a

szabadid6 eltdlt€s6hez sziiks6ges felt€telrendszerek rnegterernt6s6Yel, kultut,lis, sport

rendezv6nyek szewez6s6vel.

Az Egyesiilet 20 1 1 . 6'oi egyszerfrstten pdnziigi beszdmol6ja
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Az Egyesiilet kapoft trmogatisai 6s felhasz'r'lls^i 201l-ben a kiivetkez6k6pper
atakultak:

KiiN?0/tti ktiltrigreliri ldn,gatdrhil: Az egyesiil€t nor11}ativ tAmogatasban nertr
r6szesiilt, de kozponti illami timogatAsb6l az SZIA 7 ah dsszege 2011. 6vben 7.648.- Ft volt.
Elknliinltert illani pinTa/apbdl a Pdbl\ataAon Jteft tu ogat/jraink rlain risTe:iiltnnk.,
melyeket az alibbiak sze::int kolt<jttrinlc el:
-NCA -CIV-1OF. tinogatisb6i finansziroztunk 180.000 Ftot, a ,,Szandainf6" nyomtatisi
krilts€g€t, valamint 7.880.- Ft-tal csdkkentettiik a pllyiaat terh6re a sziniavezet6si dijar.
-NCA-EA-10-p timogatis terh6re 119.200.- Ft-ot oyohtatisi kdlts6gle hasznilhuk fel.
-KAB-ME-10SZE pAlyi,zat 219.745.- Ft timogatisi <isszege adat lehet6s€get, eszkcizvisilllsra,
plakid<6szit6sre, el6ad6i dij kifizet6sre.
- NCA-EA-I1. sz6mi elnyert p6lyi,zatb6l 69.000.- Ft-ot plakit, sz6r6lap, valahint a ,,Szandainfo
nlomtntisi k6lts6gre haszrilturk fel. E pAlyi'zat adon lehet6s6get 31.a7'76.- r].,egbizasi dii
krfizetds6re jrrulEklial eg)'ntt.
Onkomnry4ati ninoga i!: EgyesLrlet;jr,k 2010 6vben r6szesrilt onkorninyzati komyezetv6deJtri
al"p t6hogatiisban, a.hely lehet6s6get biztositott -187.238. Ft osszegben- Szandasz6l6s
vlrosr6szr6l a hullad6ksz6llitis raegval6sitls6ta, l^pte4eszt6sre 6s h det6si dijra.
A 20/ 0. Ai SZJA | % 6sszeg6t,7 5.599.- Ft ot, belep6jegy v6sidl,sta, szem6lysz6Kt6sta, iodtszet
visirlisra, sportrendezv6nyek dijaz5sita haszniltr:k fel.
Az egyesulet egr6lr lriadisaira 108.481. Ft ot kdlrd$iink, ez a jogdtj befizettsb6l szimlavezet6si
dijbol. illct6kb6lleg visirlisb6l tev6dili iissze.

C6lun\ hogy a jov6ben m6g jobban LihaszniljuJr a pl\'lzati lehet6s6geket.

.Az egyesrilet vezet6 tisztsdgvisel6i munk6julat kLilcin dijazis n6lkii1v6gzik.

Kin /d/;! cil rierinti.jatlatiiaknj/ 20 / / . 6t)
'\z J:-gycsnlet c6l szelnri jurtatisokban nen r€szesnlt.

Az egyesiilet 2011-ben sern timogatott pirtoka! illetve poLitilai szeffezeteket

Beszimol6 a Szandasz6l6sdrt Egyesiilet 2011. €vi kijzhasznri tevdkenysdg6i6

Az egyesiilet 2011. 6vi mmhatew6ben ter:,'ezett feladatokat megvrl6sitotta.

A n:egalakul6s 6ta eitelt 4 €\' elatt t6bb, rnira rnir hagl,ominl,osnak teirinthet6 rendezv6ny

szelveztiink ebben az 6vben is, de szimos olyan rlj programelem is megjelent, amelyet szint€n

hagyomlnpetemt6 szind6kkal 6vr6l iwe szeretfl6nk rnegendezni a j<;v6ben is.

Ebben az 6vben is a Szandasz6l6si Altalinos Iskola, Mriveldd6si Haz 6s Alapfokt

Mf\'€szetoktatisi Int6ztr6ny segits6ge jir.:lt hozzi rendezv€nyeink strrerehez, }uszm m.rad az

int6zm6nyi infiasi-ruktufis hitteret. mind a hurnifl er6foldst biztositotta szimrurlqa.
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2011-b€n 6 alkalommal jeleotettirk meg a Szandainf6 kiadvinyt' mely 2010 6vi els6 mdelen€se

6ta k6tlravonta kinil hasznos infomidokat 2l^k6teriileten 6l6k szitrn ta Eln-rondhatjuk' hogy

e$re i6bben ismerik 6s r'6r1nk ezt ^ lizetet' ame\ Ieginkirbb a helyi int6zm€nyek' civil

szen ezetek Plogramjait, beszirnol6it tartalmazza' hformici6s jelleggel'

Az egyesiileti tendezv6nyek a Magyat kultuta napia alkalmab6l rendezett iinflepi misoffal

kezd6dtek janudrban, mely€t szint6n hagyominytetemt6 szind6klal kiniltunk a Iakosslg r6sz6re'

hiszen nagyobb iinnepeinket ezutin a lak6tenileten €I6l&el Lozdsen iinnepeltiik' iinnepeljiih'

Februtrban Maskar6d€ famangi rendezv6nyt szeffeztirnk' ahol intemkiw bibel6adis' finksiit6s'

jitsz66z it-t^ ^ csal dol.lt

Mirciusban ^z 7848-^sM^gy^t fortadalom 6s szabadsagharcn eml6keztitnk egyntt egy

iinnepi misor keret6befl, rn^id a honaP \'6g6n 'Jisztitsuk meg Szandasz6l6st" hullad€k$ iit6

akci6t szeffeztiiolr, ,,'e,,nek ke'et.ben a valos#sz 3 Pontjira heLyeztettiinlr el kont6nereket. A

kezdem€nyez€s id6n sem j6rt tul nagy stketel' hiszen sem a lairossig' sem a cid szeflrezetek nein

csatlakoztak a progra[rhoz Talzin a progtam komarunik6ci6ja' id6pontja nem volt j61 szervezett

Aprilis 2-in szereztiik meg a Sz€ps€gbiiize ellnevez6sti tendezv€nyt' mely a Lii{s6 6s bels6

harm6niival foglalkoz6 Program 1'olt' szamos kiillit6r'al' szolgjaltat6r'al' el6adissal

2011 mAjusiban reodeztiik meg a Szandi SPoruuPot' melyet 2011 m6teres fut6vetseonyei

inditorunl! vala$int kispiLyis tabdarr:g6 m6rk6z6seJ<kel folytattulk Els6 alkalommal gyalogtitis

tivot is meghildettiink

M6iusban k6zgril6st t^roftr'nk' ahol ^z Egyesiiiel l{ozhasznrisigi ielelt€s'r 6s 2010 €11

p6nziigyi besz'mol6jit fogadtuk el a ielenl6v6 egyesijletl tagokkal

Szint6n m6jusban l6szt vettijr* az onk€ntes Celtrum szewezte Ew6Pa Napoo' ahol a

t6tostiszt azegyesiilet k6pviselte l{tadv6nyok}a! k6zm{ves 6s k6pess6gfejleszt6 latszdlazzt

arcfest€ssel, 6s szinpacli produLci6hkal k6sziiLitiink ene az alkalomra-

2011. iunius 25-tn a Szandai Nfit szen'ez€s6ben vettunk t€szt' ahol a szinpadi produkci6k

mdlett szimos Lis6r6 ptogtarnelem vata a kozons6get

J{diusban 6s augusztusban f6k6nt a csalldokat' gyerekeket megsz6litva tendeztir-k -"g 
" 

6s-

H6s Napot 6s a Csaledi kalandruta tendezvenyeket

Augusztus 21'lel a l\' Szandai Haletel F6z6venenyt €s Szandai nyir ptogramokat

booyolitotruk le, nmely a lak6tetiilet isn-rert 6s hagyominyteremt5 tendezv6ny6v6 vilt A progam

celja, a r6sztvev6k 9sztron6rfla1 tapasaalatcse#ie' iz vMguk sz€lesitese' valardnt a rendezveny

sz6t^kozat6jelleg€n ketesztiii' kdzoss6gformA6 szerepe A jelentkez6sek alap]6n tapasztaltu\



hogy a f6z6vetseny val6ra viltona ^ hozz6 filz6tt elk6pzel6seinket 6s tervenhet A pro$amot

ezrittal az iskoia udvadn szeffeztiiL meg, mely sikeres vilasztis volt'

Szeptembet elej6n a vitosi Civil kavalkSdon ish6t k6pviseltiik a" egyesiilete! igJ/ m6g tdbb

ernberhez julhatorr el Icvtrkeoysigiiol hut

2011. szeptcmbet 16-in ,,MustivAld' szerveztrink szint6n az iskola udvar'n A szabadt6fl

rendezvenlren a szijteti eszhcjzcjk bemutatisin tul' sznreti 6s n6pi jzit6ko\ L€zmivesked€s' n6pi

j6tsz6hiz 6s tinchiLzbiztositottik a j6 hangulatot

A november esem6nydisan telt az Egyesijlet 61et6ben, a Menon napi vigasstgok' Koloszt6t

elnevez€sfi programok lebonyo)itis6ban val6 k6zrernrikdd6s, valamint a Ifngyel Antal t6i

tdtavat6 rerdezv6ny6nei( szervez6se sok muokit kfi'zint az egyesiilet t€i2i' 6nkentesei r6sz6r6l

A tetavatis utlai adventi h€tv€g6ken k6zmtives adventi visirt rendeztiink n6gy alkalotnnul A

csek6ly €rdeH6d6s ellenere sem szeretn6flh lemondani err6l a progratnr6l' idv6re ism6t tersezziik

a v, sar megrendez6set.

Decembet elei6n keriitt sor a Sporttrapre' mely eaittal kizit6lag futballm&k6zesekre

korhtoz6doft. A folyamatosar emelked6 nevez6il6tszalr' rg zolbettnilnket' hogy sziiks6g van az

ilyen renclezv6nyekte. Szint6n decemberben rendeztijl( meg az Eglszstg'' 6s szepsEgbiirz€!

melyefl els6sorban ^z egCszseges 6letm6ddal kapcsoJatos infortnici6kkal talAlkozhatt* z

litogat6k.

A Jragyom6nyos adomenyoszt6 akci6nkat id6n rs sitetesen negval6sitothrk Az adominyok

gyljt6s6ben a Szociilis Er6fod6s K6zPont is nagybao k6zremriLdd6tt A riszor':16 szandasz6l6si

csalldoknak osztomrflk ki csomagokat 6s ruhanemtt, melyhez na:gy segits6get a Szanda Buci

?€ks€g, a Bunge Zrt, a Magyai Miltai Szeretetszokalat, iletve a lakosoh nytitotta]-

liaricsonl e16tt 6s a k6t iinneP kdzott Pedig etelosztasbad vettiith r6szt' raitunh kexesztiil iutott

mint€gy 40 csalid meleg €telhez ebben az id6szakban Az 6telt ^ Bige Hol-iiitg Ztt €s ^z

dnkoflninyzat bocsAjtotta rendelkez6siit*re'

A 2011. 6v siker€nek rnondhat6, hogy decemberben az Egyesiilet €s Szo)aok Megyei Jogrl Vitos

Onkorninyzata kiizmiivcl6d6si szerz6d6st kdtoit' melt els6sorban kiil<jnb6z6 pilyizatokon

val6 induhsban segiti szelvezetiinket

Mdketing tev6kenl's6giink:

Progmmiainkr6l, rendezr'€nyeink::61 minden esetben plak6tokon' sz6t6lapokon 6s ntemetefl

kercszri{ tij€kozratjuli Szandasz616s lakossnglt'



Progamjainkt6l minden esetben liiEkoztatjuk ,, ti; NCpt p"g a Szolnok Televizi6t 6s az Aktiv

Ridi6t, ikikkel igen j6 kapcsolatot sikedilt kialakitanunk

Civil szeFezetelikel dok6ntesel:kel val6 egyntonik6d6s:

2011-ben oagyon sok, hasznos ismets€get sikeliilt kialakitanunl m;s civil szervezettel Kiil6fl

emlit6st &demel a Mi6rt Ne Kdzhasznf Hurn at SzoWIt^t6 Al^pittiny, aklkkel megalakitottuk a

Szociilis Et6forris lidzPontot .
R€szt vettiink a Ci!,il lc\'il6slg Programon, ahol megisn-rerhetlrih a h^t6hony szewezeti6rtt'tSs'

ijn6rt€kel6s in6dsz€i6t 6s fontoss6git Emellett tem6szetesen a laL6terijLlet civil szersezeteit is

mindig megketessiik program)ainlikal, ^z ^zokbln val6 kcizremik<id6s6rt Tiibb alkalommal

vettiik ig6nybe oflkenresek segits€get, akikre tendszetesen sz6midrannk a tendezv€nyek

e1<ikisziiletein6l, lebotryolit:1sini1

Egyesi.ilettink nat . nem csuPin Szandasz6l6s neglntitoz6 civil szewezet6nek egyike' de

virosszerte ismert 6s elismert szenezett6 n6fte ki magit az elmilt id6szakban

Az egyesiilet sz6khelye: 5008 Szokrok, Gork! rit 32'

-tebfot 56/424 330
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