ESZMÉK és ÉRTÉKEK ALAPÍTVÁNY, Miskolc

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
a szervezet vagyonának változásában bekövetkezett változások bemutatása

Ft
Bevételek:
Apeh által kiutalt 1% összege:
Pályázati úton elnyert támogatás
Adomány összege:

46789
1155000
528353

Összesen:

1,732000

Kiadások:
Banki kiadások:
Postai kiadások:
Anyagjellegű ráfordítások:
Egyéb kiadások:

24357
57762
318466
1119002

Összesen:

1,520

Tárgyévi eredmény:

212487

Az Alapítvány vagyona 366 eFt pénzeszköz.

Miskolc, 2007. március 28.

Sasvári István
kuratóriumi elnök
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A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Eszmék és Értékek Alapítvány 1998-ban alakult. Az Alapító Okirat szerint elsősorban
kulturális jellegű a tevékenységi körünk. Mint a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége)
Miskolci Csoportjának háttérszervezete elsősorban a KÉSZ-t támogatjuk előadások, közös
kirándulások szervezésében, emellett kuratóriumi döntéssel kiadványok készítését segítjük. 2005-től
kezdve tovább bővült tevékenységi körünk, összhangban az Alapító Okirattal. folyóiratot és
könyvet adunk ki, támogatunk egy határon átnyúló szociális önkéntes tevékenységet, illetve
ünnepséget szervezünk. A munkánk során felmerült költségeket az SZJA 1%-ából, megnyert
pályázatokból, adományokból és (rengeteg) önkéntes munkából fedezzük.
Az Alapítvány munkájában folyamatosan 6 fő vesz részt, ők a kuratórium tagjai, alkalmilag viszont
még kb. 10 ember munkájára számíthatunk. Az Alapítvány tisztségviselői sem pénzbeli, sem
természetbeni támogatásban nem részesülnek.
Főbb tevékenységek 2006-ban
1. Előadásokat szerveztünk
A következő előadók fogadták el meghívásunkat:
Parragh László, az Országos Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Kerényi Imre színházigazgató
Éger István az Orvoskamara országos elnöke
Mikolai Vince, pápai prelátus, diósgyőri esperes-plébános
Kondor Katalin a Magyar Rádió elnöke
Molnár Pál, szerkesztő, Magyar Rádió
Csókay András agysebész
Forrai Tamás SJ, a Fényi Gy. Jezsuita Gimnázium igazgatója
Bod Péter Ákos egyetemi tanár
Pozsgai Imre egyetemi tanár
Az előadásokkal kapcsolatban legfeljebb útiköltségtérítés igénye merült föl, meghívottjaink
önkéntes munkának tekintették részvételüket. A rendezvényeinken legkevesebb 40 fő vett részt, a
legtöbb 400 fő volt. A résztvevők két markáns társadalmi csoport tagjai voltak: nyugdíjasok, akik a
közösségi élet iránti igényüket tudják kiélni ezeken a találkozókon és középiskolás korú fiatalok,
akiket szeretnénk a közcselekvésbe bevonni.
2. Egyéb rendezvény
• Száműzöttek a Hortobágyon. Emlékek a borsósi kényszermunkatáborból 1952–1953. című
könyv bemutatója A Hortobágyra kitelepítettek egyesületének könyvbemutatója
• A szerzetesek szétszóratásának emléknapja, koszorúzás a minorita templom emléktáblájánál,
ünnepi beszéd
• A Miskolci Keresztény Szemle 7. számának bemutatója a szerzők részvételével;
• Gróf Lajos: Hirdesd szavaimat c. könyvének bemutatója
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3. Folyóiratszerkesztés
Miskolci Keresztény Szemle címmel folyóiratot jelentettünk meg Gróf Lajos újságíró
egyszemélyes, önkéntes munkája révén. 2006-ban 4 szám jelent meg, számonként 400 példányban.
Az eladásból és önkéntes adományokból fedeztük a nyomdai költségeket.
4. Ünnepség szervezése
Az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó megünneplése érdekében szervezzük meg most már
hagyományt teremtve a Miskolci Nemzeti Estélyt, több civil szervezet összefogásával. Ezen a napon
adtuk át az általunk alapított Veczán Pál-díjat is egy miskolci, egy megyei és egy határon túli
személyiségnek. Az ünnepség költségeit a civil szervezetek adták össze önkéntes adományok
formájában. Ünnepségünkön legalább 400 fő vett részt, valamint tudósított róla a helyi tévé, több
rádió és napilap is.
5. Szociális önkéntes munka támogatása
Két középfokú intézmény, egy miskolci (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium) és egy rimaszombati
(Tompa Mihály Református Gimnázium) diákjai által végzett szociális önkéntes munkát tudtunk
támogatni nyertes NCA-pályázat segítségével.
6. Adománygyűjtés
Kiadásaink fedezésére részben egyes népszerűbb előadások alkalmával, részben pártfogók
keresésével adományokat gyűjtöttünk. Belépődíjat nem szedtünk, ennek ellenére egyénektől és
intézményektől összesen 530 eFt-hoz jutottunk.
7. Cél szerinti tevékenység bevétele
Alapítványunk 2006 decemberében az alapító okiratban foglaltak szerint kulturális tevékenység
(konferencia) rendezését vállalta. A megbízó az MTA RKK Észak-magyarországi Osztálya volt. Az
ebből származó bevételt az adomány soron könyveltük, mert teljes egészében könyvkiadás
támogatására fordítjuk.
8. 1%-os felajánlás gyűjtése
Kiadásaink fedezésére rendezvényeinken hirdettük az 1%-os felajánlás lehetőségét. Szórólapot
készítettünk és rendezvényeink látogatói között, valamint postai úton terjesztettük. Ezzel a
módszerrel sikerült növelni bevételünket. Az APEH 47 eFt-ot utalt át számlánkra.
9. Pályázati tevékenység
2006-ban többször éltünk az NCA által felkínált pályázati lehetőségekkel.
Beadott pályázataink között voltak sikeresek és sikertelenek egyaránt. A sikeres pályázatok
segítségével egyrészt a működésünkhoz kaptunk támogatást (236 eFt), másrészt sikerült egy
nemzetközi, azaz határon túli magyarokat érintő programot is megnyernünk (300 eFt).
Pályázati úton nyertünk támogatást honlap készítésére is (797 eFt).
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Az Eszmék és Értékek Alapítvány által beadott pályázatok eredményessége
02803/22/05B00

00699/23/06B00
00020/05/06B00
00624/22/06B00

00364/21/06B00

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs
Kollégiumának pályázati felhívása a civil szervezetek
internet hozzáférésének és használatának támogatására
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiumának 2006. évi pályázati felhívása a
civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának
támogatására
Az NCA Észak-magyarországi Regionális Kollégiumának
2006. évi működési pályázati felhívása
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs
Kollégiumának pályázati felhívása a nyomtatott és
elektronikus sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének
támogatására (NCA-CIV-06-A)
Az NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi
Együttműködés Kollégiumának 2006. évi pályázati
felhívása a a részvételi demokrácia és a demokratikus
intézményrendszer feltételeinek támogatására

797000 Ft

A támogatási
szerződés
lezárva

300000 Ft

Felhasználás
alatt

168000 Ft

Felhasználás
alatt
Elutasított
támogatási
kérelem
Elutasított
támogatási
kérelem

Az NCA-támogatás legfőbb eredménye, hogy sikerült honlapot készíttetnünk. Címe:
www.miskolcikesz.hu. Emellett a működési támogatás segített az irodainak nevezhető munkák
megkönnyítésében. A meghívók sokszorosítása, a folyóirat kiadása könnyebbé vált. A korábban
vásárolt kistelefonokhoz alkalmanként feltöltőkártyákat tudtunk venni, ami segített a
kapcsolattartásban. A postai költségek és a szórólapok fedezésére szolgáló összegek révén nagyobb
létszámú érdeklődőhöz tudtunk eljutni.
A fent megnevezett tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó támogatások az Alapítvány Alapító
Okiratában megnevezett tevékenységekkel összhangban vannak. Vállalkozó tevékenységet nem
folytattunk.
Záradék: A Közhasznúsági Jelentést az Eszmék és Értékek alapítvány kuratóriuma 2007. március
28-án egyhangúlag elfogadta.
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