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A Baldácsy Művészeti Egyesület (Fegyvernek, Felszabadulás út 184.)

2008. évi közhasznúsági jelentése

Előterjesztés az Egyesület 2009. június 19.-i taggyűlésére.

Az Egyesület megalakulásától számítva 2008 volt a hetedik teljes esztendő. A csoportokban – a korábbi évekhez hasonlóan – 
változatlan lelkesedéssel folyt a munka, továbbra is a rendszeresség és folyamatosság jellemzi a tevékenységet.
Igaz ez annak ellenére, hogy a csoportvezetők személyében 2008-ban is változás következett be. A változás – főleg az időben 
elhúzódó folyamat  miatt  – helyenként  okozott  ugyan kisebb döccenőket,  de nem tört  meg a munka lendülete,  és az év 
második felére minden poszton megnyugtató megoldás született.
A produkciókat színre vittük a Fegyverneken már hagyományosnak számító alkalmakkor (Magyar Kultúra Napja, Baldácsy 
est,  majális,  Virágzó  Tisza  Napja),  emellett  a  csoportok  a  falu  határán  kívül  is  sokat  szerepeltek  –  jó  néhány 
vendégszereplésük ma már szintén hagyományosnak tekinthető.
A vezetőség törekedett az alapszabályban rögzített elvek szerint koordinálni a munkát. Az Egyesület gazdálkodása ebben az 
évben is kiegyensúlyozott  volt,  ebben jelentős szerepe volt  a külső támogatásoknak,  kiemelten  Fegyvernek Nagyközség 
Önkormányzatának.
A működési feltételek biztosításában a helyi Művelődési Ház dolgozóinak, és e rendszeresen dolgozó technikai segítőinknek 
volt kiemelkedően nagy szerepe. Így sikerült tartalmában és külsőségeiben egyaránt színvonalas előadásokat lebonyolítani.

Taglétszám alakulása 2008-ban: 

(Alakuló létszám 62 )

Létszám
2007.12.31.

Létszám
 2008.12.31.

Rendes tagok 144 147
Pártoló tagok 44 43
Összesen 188 190

Az Egyesület tisztségviselőinek személyében 2008.-ban nem volt változás.

Az Egyesület 2008. évi gazdálkodásának főbb adatai

Bevételek (1000 Ft-ban):

Pályázatokból: Szlovák vendéglátásra, jelmez beszerzésre, művészeti táborra 870
Előző évi pályázatból 182
Pályázatok összesen: 1.052

Egyéb bevételek: SZJA 1 % 62
Tagdíjak 71
Egyéni támogatás 100
Kamatbevétel 1
Egyéb bevételek összesen: 234

Összes bevétel: 1.286

Kiadások (1000 Ft-ban):

Szlovákiai Fegyvernekről érkező vendégek ellátása 139
Jelmezek 373
Művészeti táborok 459
Rendezvények költségei 141
Tiszamenti LEADER Kh. E. alapítói díj 50
Működési kiadások 199
Kiadások összesen: 1361

 
Fegyvernek, 2009. június 19.

Görög Gábor
   elnök


