
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.31 16:02:58

16 Szolnoki Törvényszék

1 6 0 2 1 1 7 8    2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.00



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

5 0 0 8 Szolnok

Simon Ferenc út

32.

    

1 6 0 2 1 1 7 8    

6 0 P k 6 6 7    1 9 9 4 0 2

1 8 8 2 3 9 9 2 1 1 6

Hegyiné Mladonoczki Éva

Szolnok 2 0 1 8 0 5 3 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

53 1 420

53 1 420

1 198 24 158

1 198 24 158

1 251 25 578

1 243 2 135

228 228

1 015

1 015 892

8 23 443

8 23 443

1 251 25 578

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

41 41

1 830 17 017 1 830 17 017

1 710 1 710

25 4 25 4

1 896 17 021 1 896 17 021

670 12 002 670 12 002

159 3 870 159 3 870

30 138 30 138

4 4

22 115 22 115

881 16 129 881 16 129

1 015 892 1 015 892

1 015 892 1 015 892

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

30 30

17 4 17 4

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.00



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

5 0 0 8 Szolnok

Simon Ferenc út

32.

    

6 0 P k 6 6 7    1 9 9 4 0 2

1 6 0 2 1 1 7 8    

1 8 8 2 3 9 9 2 1 1 6

Hegyiné Mladonoczki Éva

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 896 17 021

17 4

1 879 17 017

881 16 129

159 3 870

1 015 892

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet Civil Szervezetek működési pályázata

Emneri Erőforrások Minisztériuma

2016.03.31-2017.03.30.

400 000

232 088

232 088

0

232 088

232 088

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

NEA-KK-17-M-0042

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2017.04.01-2018.03.31.

350 000

237 618

237 618

350 000

237 618

0

0

237 618

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Működési támogatás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017.03.31-2017.12.31.

32 000

32 000

32 000

32 000

0

32 000

0

32 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Adó 1%

NAV

2017.09.01-2018.08.31.

4 032

4 032

4 032

4 032

0

4 032

0

4 032

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

EFOP-1.3.5-16-2016-00433

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2017.05.02-2020.05.03

25 000 000

4 452 295

4 452 295

12 500 000

0

2 947 675

1 504 620

4 452 295

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

EFOP-1.2.1-15-2016-00207

Emberi erőforrások Minisztériuma

2017.03.01-2019.07.05.

38 346 882

11 525 436

11 525 436

27 338 594

3 600 132

7 925 304

0

11 525 436

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.32.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:
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SZANDASZŐLŐSÉRT EGYESÜLET 

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ 

 

1. BESZÁMOLÓ A SZANDASZŐLŐSÉRT EGYESÜLET 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Egyesületünk a tavalyi munkatervében vállalt feladatokat teljesítette.  

Hagyományosnak tekinthető programjaink maradéktalanul megvalósultak, de minden évben 

igyekszünk hagyományteremtő szándékkal újabb programokat beépíteni munkatervünkbe A 

Művelődési Házzal továbbra is szoros szakmai kapcsolatban állunk, hiszen a technikai és 

humánerőforrás hátteret biztosította számunkra. A szandaszőlősi klubokkal és szervezetekkel az 

elmúlt évben is sikeresen működtünk együtt. 

A munkánk nagy részét az EFOP-1.2.1-15-2016-00207 Szemléletformálás a családok egységének 

védelméért c. projekt megvalósítása, valamint az EFOP-1.3.5-16-2016-00433 Önként-mikor, Ön 

mikor? című projektünk megvalósítása tette ki. 

EFOP-1.2.1-15-2016-00207  

A Szandaszőlősért Egyesület a Szemléletformálás a családok egységének védelméért c. 

projektjét 2017.03.01-én megkezdte. Olyan közösségi alkalmakat teremtett az elmúlt 12 

hónapban, ahol lehetőség volt ismeretterjesztéseken,új kompetenciák megszerzésére irányuló 

képzéseken, zenés, irodalmi kulturális programokon, drogprevenciót szolgáló 

csoportfoglalkozásokon, a szociális érzékenység kialakítására, az önkéntességre irányuló 

eseményeken, információs szolgáltatásokon, találkozókon, tapasztalatcseréken, börzéken, 

családi kohéziót erősítő programokon, rendezvényeken részt venni. A vállalt tevékenységeket 

időarányosan teljesítettük. 

EFOP-1.3.5-16-2016-00433 

A fejlesztési terv első mérföldkőig tervezett műszaki-szakmai eredményeket elérte a 

szervezet,az időarányosan tervezett tevékenységeket folyamatosan megvalósítja. 

Toborzó rendezvényt 2 alkalommal szervezett az egyesület,ahol közvetlen kapcsolatba 

került a potenciális célcsoporttal. 

Az „A”tevékenységcsoporthoz tartozó önképzést 5 alkalommal,3 napos projektindító 

munkacsoport összejövetelt 1 alkalommal, projektnépszerűsítést egyszer,az információs 

pont-szívességcsere működtetését pedig 8 alkalommal végezte el a szervezet.Ismerjük meg 

egymást rendezvényt és a Korosztár Generációs művészeti találkozót pedig ezidáig 1-1 

alkalommal szerveztünk.  

A „C” tevékenységcsoport eseményei, rendezvényei is sikerrel megvalósultak időarányosan. 

Táncházat egyszer,kézműves játszóház eseményt háromszor,Mese és zene Európa 

szívében művészeti rendezvényt és világnap sorozat rendezvényt 3-3 alkalommal 



szerveztünk. A megoldó-kulcs fiatalokat érintő témamegbeszéléseket 2 alkalommal tartott a 

projekt keretében az egyesület.2017 őszén két családi rendezvény megszervezése és sikeres 

megvalósítása során nyílt alkalmunk a társadalmi szerepvállalás erősítésére.  

Összességében elmondható, hogy az eddigi eseményeken és rendezvényeken résztvevők,azaz 

kontaktusok megvalósulása a projekt keretében eléri a 2.255 főt. A projekt keretében 

szervezett események, rendezvények száma pedig 33db. 

A 2017. évben végzett közművelődési tevékenységről beszámoltunk a közművelődési statisztikában. 

A művelődési ház agórájában felállított szabadpolcos könyvtárat folyamatosan figyelemmel kísérjük, 

nagy sikerrel működik, a bővítéséről is gondoskodtunk. A Verseghy Ferenc Könyvtár fiókintézmény 

munkatársainak segítségével könyvadományokból oldjuk meg a polcok feltöltését. 

 

2017-os év programbeszámolója 

Hagyományos rendezvényeinket is megrendeztük az évben: 

2017. február 4-én tartottuk a hagyományőrző farsangi rendezvényünket a Maskarádét, melyen 

játszóházzal, fánksütéssel, kézműves foglalkozással vártuk a családokat. 

2017. április 8-án pedig Húsvéti játszóhazat szerveztünk. 

2017. április 29-én Korosztár tehetségkutató vetélkedőt rendeztünk a nyugdíjas korosztály részére. A 

programra nemcsak Szolnokról, de a környező településekről is érkeztek versenyzők, így elmondható, 

hogy a program egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 

2017 májusában egyesületi közgyűlést tartottunk, ahol a tagok elfogadták az egyesület beszámolóját 

és közhasznúsági jelentését. 

2017. május 19-én Dance Fitness Gálára került sor, amely mindig sikeres és látogatott program. Sok 

gyermek kap itt kedvet a színpadi produkciók láttán a mozgásformák gyakorlására. 

2017. június 24-én komplex rendezvényt valósítottunk meg a Művelődési Házzal közösen. A Szandai 

Nyár az egyik legnagyobb látogatót vonzó rendezvény Szandaszőlősön, amely a tavalyi évben is 

megtöltötte a Lengyel Antal teret.  

A Szandai Halétel Főzőversenyt is erre a napra szervezte az egyesület, melynek tapasztalata alapján 

elmondható, hogy a nyár elején még könnyebben megszólíthatók a főzésre potenciálisan 

benevezendő csapatok. További átgondolást igényel azonban, hogy melyik időpont maradjon. A 

főzőversenyt gyermekprogramok, zenei programok kísérték.  

2017. augusztus 24-én a Mesehősök napja várta a gyerekeket, ahol a mai mesék hősei kerültek az 

idei program középpontjába. Kincsvadászat volt a rendezvény egésze, ahol az egyes feladatok vitték 

egyre közelebb a kincshez a résztvevő csapatokat. 

2017. szeptember 15-án hagyományőrző, szüreti rendezvényünk a Mustivál valósult meg szintén a 

téren, ahol a mustkészítés és kóstolás közben sok-sok játékvárta a gyerekeket és szüleiket. Este a 



Szandaszőlős Táncegyüttessel közös szervezésben táncházba vártuk a népzenét, néptáncot 

kedvelőke. 

Ismét útjára indítottuk adománygyűjtő akciónkat, amelynek keretében decemberben tartós 

élelmiszerekből álló csomagot tudtunk eljuttatni a rászoruló családok részére a Szanda Buci Pékség, a 

SzapáryExtra3 Pékség, a Vincze és Társa Kft, a Bunge Zrt. és a Szandaszőlősi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola segítségével. 

Marketing tevékenységünk:  

Programjainkról, rendezvényeinkről, akcióinkról minden alkalommal plakáton, szórólapon az 

interneten, programfüzeteken tájékoztattuk Szandaszőlős lakosságát, elsősorban a működési 

pályázatunk nyújt erre lehetőséget anyagilag. 

Rendezvényeinkről minden esetben informáljuk az Új Néplapot, az Aktív, illetve az Amadeus rádiót, 

valamint az internetes felületen megtalálható programajánló oldalakon a különböző intézményeket, 

civil szervezeteket. 

A Szandai Programfüzet kiadására 1 alkalommal nyílt lehetőség, mely tartalmazta az egyesületi 

programokat is. 

 

Civil partnerekkel és önkéntesekkel való együttműködés: 

A lakóterület civil szervezeteivel, klubjaival a tavalyi évben is szoros és sikeres volt a kapcsolatunk. 

Továbbra is humán erőforrással és pályázati tanácsadással segítjük a szervezeteket, klubokat. 

Programjaink, rendezvényeink megvalósításában számíthatunk az együttműködésre a szervezetek 

részéről. 

 

Szolnok, 2018. február 13. 

 

Kiss Edit 
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