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1. A szervezet alapadatai 

 
2. Elnevezés:     Közművelődési Egyesület 

3. Képviselő:     Kovácsné Deák Erzsébet 

4. Székhely:     8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3.  

5. Levelezési cím:   8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3 

6. Adószám:     19274872-1-21 

7. Közhasznúsági fokozat:  Közhasznú szervezet 

8. Nyilv. végzés száma, kelte:  Pk.60720/1991/2 

Zala Megyei Bíróság 

9. Közhasznúsági végzés száma: Pk.60720/1991/16    

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek  

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 

 
2009 

év 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 
egyéb szervezet megnevezése 

 

8834 Murakeresztúr Honvéd u. 3. 
címe 

 

Keltezés: Murakeresztúr, 2010-03-25                                                
                                                                                                                    az egyéb szervezet vezetője 

                                                                                                               (képviselője) 

 

P.H. 
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      Az egyéb szervezet megnevezése:  KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 

      Az egyéb szervezet címe:   8834 Murakeresztúr Honvéd u. 3. 

 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2009. ÉV 
 

                                                                                                                                                                       adatok E Ft-ban 
Sor- 
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései Tárgyév 

a b c d e 
1. A.   Befektetett eszközök (2-5. sorok)   0 
2.       I.  IMMATERIÁLIS JAVAK   0 
3.       II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK   267 
4.       III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK   0 
5.       IV.  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE    0 
6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok)    
7.       I. KÉSZLETEK    
8.       II. KÖVETELÉSEK    
9.       III. ÉRTÉKPAPÍROK    
10.       IV. PÉNZESZKÖZÖK   1115 
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 0  0 
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)   1382 
13. D. Saját tőke (14.-19. sorok)    
14.       I.   INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE   789 
15.       II.  TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY    
16.       III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK   398 
17.       IV.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK    

18.       V.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  
              (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)   195 

19.       VI.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI  
             TEVÉKENYSÉGBŐL    

20. E. Céltartalékok  0  0 
21. F. Kötelezettségek (22.-23.sorok) 0   
22.       I.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0  0 
23.       II.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0  0 
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0  0 

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  
(13.+20.+21.+24. sor) 

  1382 

 
 
 

Keltezés: Murakeresztúr, 2010-03-25                                                
                                                                                                                    az egyéb szervezet vezetője 

                                                                                                               (képviselője) 
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      Az egyéb szervezet megnevezése: KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 

      Az egyéb szervezet címe:  8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3. 
 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA  

2009. ÉV 
                                                                                                                                                                       adatok E Ft-ban 

Sor- 
szám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései Tárgyév

a b c d e

1. A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5.) 

  3633 

2.         1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    300 

3.                 a) alapítótól    

4.                 b) központi költségvetéstől     

5.                 c) helyi önkormányzattól   300 

6.                 d) társadalombiztosítótól    

7.                 e) egyéb, ebből 1 %                  

8.         2. Pályázati úton elnyert támogatás   2756 

9.         3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel   487 

10.         4. Tagdíjból származó bevétel   67 

11.         5. Egyéb bevétel (kamat)   23 

12. B.  Vállalkozási tevékenység bevétele    

13. C.  Összes bevétel (A.+B.)    3633 

14. D.  Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

  3438 

15.         1. Anyagjellegű ráfordítások   1027 

16.         2. Személyi jellegű ráfordítások    787 

17.         3. Értékcsökkenési leírás    

18.          4. Egyéb ráfordítások –igénybevett szolgáltatások   1583 

19.         5. Pénzügyi műveletek ráfordításai - 0  41 

20.         6. Rendkívüli ráfordítások 0  0 

21. E.  Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

0  0 

22.         1. Anyagjellegű ráfordítások 0  0 

23.         2. Személyi jellegű ráfordítások  0  0 

24.         3. Értékcsökkenési leírás 0  0 

25.         4. Egyéb ráfordítások 0  0 

26.         5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0  0 

27.         6.  Rendkívüli ráfordítások 0  0 
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Az egyéb szervezet megnevezése:               KŐZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 

Az egyéb szervezet címe:                         8834 Murakeresztúr Honvéd u. 3. 
 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

2009. ÉV 
 
 

                                                                                                                                                                  adatok E Ft-ban 
Sor- 
szám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései Tárgyév

a b c d e 

28. F.  Összes ráfordítás (D+E)   3438 

29. G.  Adózás előtti eredmény (B-E)    

30. H.  Adófizetési kötelezettség    

31. I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)    

32. J.  Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)   195 

 
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 
33. A.   Személyi jellegű ráfordítások 0 
34.         1. Bérköltség 630 
35.                Ebből:  - megbízási díjak 630 
36.                             - tiszteletdíjak 0 
37.          2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 
38.          3. Bérjárulékok 157 
39. B.   A szervezet által nyújtott támogatások O 
40. C.   Továbbutalási céllal kapott támogatás O 
41. D.   Továbbutalt támogatás O 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keltezés: Murakeresztúr, 2010-03-25.                                                
                                                                                                                    az egyéb szervezet vezetője 

                                                                                                               (képviselője) 
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3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 
FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
 
A Közművelődési Egyesület 2009-ben  

1. a Nemzeti Civil Alaptól pályázat útján 2.756.070,- Ft  támogatást kapott,  
• 1.521.170,- Ft-ot „Civil együttműködés Zala Megyében „ című projekt megvalósítására. 

A támogatási összeget a projekt megvalósítás érdekében felhasznált anyagköltségre, bérleti 
díjak fedezésére, posta-, telefonszolgáltatásra, kiküldetési költségek kifizetésére, pályázati-
, könyvelési és megbízási díjak kifizetésére, az egyesület honlapjának fenntartására, a 
rendezvényeken előadói díjak kifizetésére, és a résztvevők részére nyújtott reprezentációs 
költségek fedezésére használhatja fel az egyesület 2010. május 31-ig. Ezen támogatás 
keretében eszközbeszerzésre is lehetőség kapott az egyesület 

• 1.010.000,- Ft-ot „Civil szervezetek képzése a Muramentén” című projekt 
megvalósítására, ( a teljes támogatási összeg 2.020.000,- Ft, de a 2009. évben a támogatás 
első részlete került átutalásra) 
A projekt megvalósítás során elsősorban a Mura mentén tevékenykedő civil szervezet 
számára szervez képzéseket az egyesület. A lebonyolítás időszaka: 2009. június 01-től 
2010. május 31-ig. 
Felhasználható költségelemek a projekt megvalósítás során: nyomtatvány-irodaszer, 
terembérleti díjak kifizetése, előadók megbízási díjának kifizetése, posta-, telefonköltség 
elszámolása, az előadók, a könyvelés díjának elszámolása, a rendezvényen résztvevő 
hallgatók étkezésének biztosítása. A projekten belül 2 fő munkatárs alkalmazására van 
lehetőség, akik megbízási jogviszonyban végzik tevékenységüket, a jogviszonyt, illetve a  
kifizetést terhelő járulékokat szintén a támogatási összegből fedezi az egyesület. Az 
előadásokra a hallgatók részére üdítőt, és aprósüteményt biztosítunk, mely szintén a 
támogatásból fedezhető. 

• A Nemzeti Civil Alap NCA-NYD-09-0028 pályázat 224.900,- Ft-tal a Közművelődési 
Egyesület működését támogatta, mely összeg a könyvelési díjra, az ORTT 
műsorszolgáltatási díjakra és kameravásárlásra kerül. 

• Murakeresztúr Község Önkormányzata 300.000,- Ft-tal támogatta az egyesületet.  
Ezt az összeget Sharp digitális másoló, Behringer mixer, Canon nyomtató, Samsung DVD író, 
lejátszó, és a hozzájuk tartozó vezetékekre, MSXP hun., ill.AV szelektorra fordította. Ezek az 
eszközök a szervezet működését szolgálják,  

 

4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

KIMUTATÁS 
A mellékletként csatolt mérleg alapján:   
Közhasznú tevékenység bevételének részletezése  
Az Egyesület összes bevétele: 3.633.702.-Ft

Közhasznú tevékenységből befolyt összeg:  3 633.702.-Ft

Részletesen: 

1.1. Közhasznú alaptevékenység bevétele           486.700.- Ft

1.2. tagdíjbevétel:                                                 67.000.- Ft

1.3. NCA pályázaton nyert támogatás: 2.756.700.- Ft
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1.4. Helyi Önkormányzattól kapott támogatás:     300.000.- Ft

1.5. Kapott kamatok: 23.302.- Ft

 
Közhasznú tevékenység kiadásainak részletezése  
Összes kiadás:                                                        3.437.654.-Ft

Részletesen: 

1. Tárgyi eszközök beszerzése 266.750,-

2. Működési jellegű kiadások: 

2.1. Anyagköltség:  

(irodaszer, nyomtatvány, nyomtatópatron, stb)  

185.617.- 

2.2 Vásárolt anyagok költségei 36.000,- 

2.3. Közhasznú tevékenység anyagköltsége 134.845,-

2.4. Reprezentációs költség 143.930,-

2.5. Egy éven belül elhasznált eszközök költségei 206.830,-

2.6. Vásárolt élelmezés 52.640,-

2.7. Posta költség, telefon 67.485,-

2.8. Pályázatírási díj 20.000,-

2.9. Bérleti díj 127.000,-

2.10 Oktatás és továbbképzés költségei 712.000,-

2.11 Utazási és kiküldetési költségek 58.395,-

2.12. Könyvelési díj 158.000,-

2.13. Igénybevett egyéb szolgáltatások 152.955,- 

2.14. Csoportos étkezés 226.920,-

2.15. Honlap-fenntartás költségei 60.000,-

2.16. Bankszámlavezetés költségei 30.535,-

2.17. Biztosítási díj 10.752,-

3. Személyi jellegű kifizetések 

3.1. Megbízási díj kifizetés 630.000,-

3.2. Bérjárulékok 157.000,-

  

 

A Közművelődési Egyesület a 2009. évet 789.152,- Ft nyitó pénzkészlettel indította, mely összegből 

458.428,- Ft lekötött betétként szerepelt. A 2009 év végén a pénzkészlet az alábbiak szerint alakult: 

• Készpénzkészlet    22.710,- Ft 

• Bankszámlán szereplő készlet           776.687,- Ft 
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• Elkülönített számlán lévő készlet            315.993,- Ft 

 

A pénzkészlet állomány 41 %-os emelkedést mutat.  

Az ingó vagyon a nyomtató és a hordozható számítógép beszerzését követően 226.750,- Ft-tal nőtt. 

Az egyesületnek kintlévősége, és tartozása 2009. december 31-ei állapot szerint nincs. 

A pénzkészlet állomány és az ingóságok pozitív változása a sikeres pályázatokból adódott. 

A Közművelődési Egyesület a 2009. évet nyereséggel zárta. 

 

5.  A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 
A Közművelődési Egyesület 2009-ben pénzbeli cél szerinti juttatást nem nyújtott. Közhasznú 

tevékenységének szolgáltatásait Murakeresztúr lakossága, vállalkozói felé, a Mura mentén és a 

régióban tevékenykedő civil szervezetek felé nyújtotta. 

A Falu TV működtetésével biztosította a médiában való szereplést magánszemélyeknek, és civil 

szervezeteknek egyaránt közérdekű közlemények és hirdetési lehetőségek formájában. 

A Nemzeti Civil Alaptól elnyert pályázati támogatások segítségével számos civil szervezetnek 

lehetővé tette, hogy fórumokon, kerek-asztal találkozókon és nem utolsósorban komplett képzési 

sorozaton vehettek részt 2009-ben, és még 2010. május 31-ig ez a lehetőség adott a bekapcsolódott 

civil szervezeteknek.  

Az előadásokon a résztvevők ismeretanyagot szerezhettek többek közt az Európai Uniós pályázati 

lehetőségekről, a pályázatírás gyötrelmeiről, a civil szervezeteket érintő komplex ügyviteli 

kötelezettségekről, a média fontosságáról, az önkéntesség fogalmáról, és fontosságáról. 

 

6.  A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT 

ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, ÉS MINDEZEK 

SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA 
A Közművelődési Egyesület 2009-ben  

2. a Nemzeti Civil Alaptól pályázat útján 2.756.070,- Ft  támogatást kapott,  
• 1.521.170,- Ft-ot „Civil együttműködés Zala Megyében „ című projekt megvalósítására. 

A támogatási összeget a projekt megvalósítás érdekében felhasznált anyagköltségre, bérleti 
díjak fedezésére, posta-, telefonszolgáltatásra, kiküldetési költségek kifizetésére, pályázati-
, könyvelési és megbízási díjak kifizetésére, az egyesület honlapjának fenntartására, a 
rendezvényeken előadói díjak kifizetésére, és a résztvevők részére nyújtott reprezentációs 
költségek fedezésére használhatja fel az egyesület 2010. május 31-ig. Ezen támogatás 
keretében eszközbeszerzésre is lehetőség kapott az egyesület 
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• 1.010.000,- Ft-ot „Civil szervezetek képzése a Muramentén” című projekt 
megvalósítására, ( a teljes támogatási összeg 2.020.000,- Ft, de a 2009. évben a támogatás 
első részlete került átutalásra) 
A projekt megvalósítás során elsősorban a Mura mentén tevékenykedő civil szervezet 
számára szervez képzéseket az egyesület. A lebonyolítás időszaka: 2009. június 01-től 
2010. május 31-ig. 
Felhasználható költségelemek a projekt megvalósítás során: nyomtatvány-irodaszer, 
terembérleti díjak kifizetése, előadók megbízási díjának kifizetése, posta-, telefonköltség 
elszámolása, az előadók, a könyvelés díjának elszámolása, a rendezvényen résztvevő 
hallgatók étkezésének biztosítása. A projekten belül 2 fő munkatárs alkalmazására van 
lehetőség, akik megbízási jogviszonyban végzik tevékenységüket, a jogviszonyt, illetve a  
kifizetést terhelő járulékokat szintén a támogatási összegből fedezi az egyesület. Az 
előadásokra a hallgatók részére üdítőt, és aprósüteményt biztosítunk, mely szintén a 
támogatásból fedezhető. 

• A Nemzeti Civil Alap NCA-NYD-09-0028 pályázat 224.900,- Ft-tal a Közművelődési 
Egyesület működését támogatta, mely összeg a könyvelési díjra, az ORTT 
műsorszolgáltatási díjakra és kameravásárlásra kerül. 

• Murakeresztúr Község Önkormányzata 300.000,- Ft-tal támogatta az egyesületet.  
Ezt az összeget Sharp digitális másoló, Behringer mixer, Canon nyomtató, Samsung DVD író, 
lejátszó, és a hozzájuk tartozó vezetékekre, MSXP hun., ill.AV szelektorra fordította. Ezek az 
eszközök a szervezet működését szolgálják.  

 
 

7.  A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

ÉRTÉKÉNEK ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA 
A Közművelődési Egyesület 2009-ben sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem nyújtott vezető 
tisztségviselőinek. 
 

 

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA 

 
2009. évi tevékenység bemutatása 
 
 
A 2009-es év a Közművelődési Egyesület számára a nehézségek ellenére eredményes volt. 

„Nagykorúak lettünk”, így a 18 éves egyesület az idei évtől közhasznúvá vált. 

A Közművelődési Egyesület mindent elkövetett azért, hogy Murakeresztúr községet kulturális 

vonatkozásban ismerté tegye.  

Az Elnökség ebben az átalakulásban aktív szerepet játszott, a háttér biztosításával nehéz feladatot vállalt. 

Az igények feltárása, az információk áramoltatása, a pályázatírás, az anyagi háttér stabil biztosítása, a 

tagság érdekeinek képviselete, a programok szervezése feladatok sorát jelentette. 
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Tevékenységeink: 
1. Hagyományápoló tevékenységek: 

- Rozmaring Asszonykórus munkájának segítése 

- Tamburazenekar fellépéseinek segítése 

- Hagyományőrző programok segítése 

A Rozmaring Asszonykórusunk aktivitására jellemző, hogy fiatalokat megszégyenítő lendülettel 

dolgoznak. Munkájukat Molnár Józsefné tanárnő folyamatosan segíti.  Saját, és egyben a Közművelődési 

Egyesület egyik célja: megőrizni a múlt hagyományait, szokásait. 

Az asszonyaink idei „terméséből”: az MNEKK pályázatán a Murakeresztúrért Közalapítvány 

pályázatával a Közművelődési Egyesület elkészítette a népi hagyományokat, népszokásokat felvonultató 

műsoros DVD-t.  

A DVD-n látható: Húsvéti tojások, aratás, kukorica fosztás, káposzta szelés, borkóstoló, Karácsonyi 

hagyományok.   

A 2 DVD-n az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt, a Zrínyi Miklós ÁMK Murakeresztúr által 

megpályázott: a vidék kulturális reneszánsza – Közkincs 2008. Tengertánc pályázaton kiadásra 

kerülhetett a népi hagyományokat felelevenítő elbeszélt, ill. bemutatott keresztúri szokások.  Kenyérsütés, 

fonás, lakodalmi szokások. Karácsonyvárás. Farsangi szokásaink, szövés napjainkban, csuhéfonás, 

csipkeverés rejtelmei, népi étkeink. 

Az asszonykórus részt vett Vonyarcvashegyen a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 

Együttesek Szövetsége) minősítő rendezvényén, ahol a zsűri a Rozmaring Asszonykórusnak 

Aranypáva díjat és arany minősítést adott. 

Asszonyaink rendszeres résztvevői a Göcseji Aratónapoknak. A megméretéseknél szerepléseikkel 

kiérdemlik az első díjat.  Így volt ez Zalabaksán is a XI. Zala Megyei Cséphadarós Rozscséplő- és 

Zsúpkötő Versenyen cséplésben az előkelő első hely gazdái lettek. 

Aktív szereplői voltak az Idősek napjának s  a Falunapoknak.  

Egyesületünk NCA projekt nyitórendezvényén gasztronómiai bemutatót tartottak a népi hagyományok 

által megmaradt étkekből.  

A „Szép Zalában születtem” rendezvényen asszonyainkat az „asszonyfarsang” bemutatóval a zsűri I. 

díjjal jutalmazta.  

A leglátványosabb színpadképet produkáló fellépő is a Murakeresztúri Asszonykórus volt.  

Kiemelkedő munkájukat a szervezők is elismerték.  

A Murakeresztúri tambura zenekar 

Községünkben, Murakeresztúron 2008. márciusától működik a tamburazenekar. Megalapítója Kovácsné 

Kővágó Anna, aki mindent megtesz azért, hogy községünk kulturálisan fejlődjön. Az oktatás Trojkó Zsolt 
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irányításával az akkori általános iskolások, tanárok és felnőttek között kezdődött. A cél az volt, hogy 

ebben a faluban - ahol a kaj nyelvjárást beszélik - újra megmozduljon az itt lakókban a régi kultúrájuk és 

szokásaik emléke. Próbáljuk meg népdalainkat tamburazene által is megőrizni.  

A községben élnek horvát nemzetiségűek, így szinte természetes volt, hogy a tambura a népi hangszerek 

között kiemelt jelentőséget kapott. 

A zenekar tamburáit a PHARE CBC projekt keretében valamint az Országos Horvát Önkormányzat 

pályázatain nyert összegből vette a helyi horvát kisebbségi önkormányzat és az iskola. 

Helyi és regionális szinten a kulturális műsorok szervezői bizton számíthatnak Murakeresztúr 

tamburazenekarára. A tamburások rendszeresen felléptek különböző kulturális rendezvényeken: 

osztálytalálkozókon, könyvbemutatón, szülői bálon, de részt vettek iskolai ünnepségeken, falunapokon és 

vidéki felkéréseken is. Szívesen tesznek eleget minden felkérésnek. 

December 12-én  Zalalövőn, dec. 22-én a Falukarácsonyi műsorban, január 22-én Budapesten a 

Magyar Kultúra Napja Gálán szerepeltek. 

Műsorukban elsősorban mura menti horvát dalokat játszanak. Repertoárjuk a rendszeres próbák hatására 

folyamatosan bővül. 

 

Cél szerinti szolgáltatás, juttatás: 
- a település programjainak és a működő csoportok fellépéseinek felvétele és a helyi falu tv-n keresztül 

történő közvetítése. 

A saját és partner civil szervezetek számára történő képzések, előadások.  

 

2. Dokumentáló tevékenységeink: 

 

3. Közművelődési tevékenység 

A falu tv 
Községünk kulturális életét, a partner civil szervezetek bemutatását a falu-tv adta lehetőséggel is 

próbáljuk megfelelő szinten tartani. A közhasznú információk közzétételére heti két este sugárzó 

műsorban helyi és regionális hírek, felvételek láthatók. Honlapunkon szintén ezt a munkát segítjük.  

 

Nemzetiségi község lévén, horvát nemzetiségi műsorokat készítünk. Célunk a kulturális 

és egyéb programok rögzítése, megörökítése az utókornak. 

Segítjük a település és a térség kulturális örökségének, hagyományainak (magyar és horvát), épített és 

természeti környezetének ápolását, megőrzését. 
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Kezdeményeztük a hasonló céllal működő hazai és határon túli civil szervezetekkel a kapcsolatépítést. 

Közös rendezvények, találkozók, programok szervezése, pályázatok együttműködésben részesei voltunk. 

Bár a falu-tv technikai felszereltsége elavult, viszont a problémák orvosolása folyamatban. 

 

4. Projektek bonyolítása 

Pályázati eredményeink, partnerség: 

Pályázatainkat, terveinket az NCA szakmai kollégiumai értékesnek, megvalósíthatónak találta, így 5 

beadott pályázatból 3 sikeres lett. A civil szervezetek megismerése, új szervezetek megtalálása, 

kapcsolatok építése, a szervezetek képzése, nem jöhetett volna létre az NCA-ÖNSZ-09-A-0099  és az 

NCA- CIV-09-A-0273 projekt támogatása nélkül. A programok eredményességének mérőszámai alapján 

22 civil szervezet került kapcsolatba az egyesületünkkel. Örömünkre szolgál, hogy a térséget átfogó 

kapcsolatépítés alakult ki, partnereink elsősorban: Letenye, Tótszentmárton,Tótszerdahely, Szepetnek, 

Fityeház, Belezna, Nagykanizsa, Murakeresztúr civil szervezetei.  

Az NCA által támogatott projekt átfogó képzést nyújtott saját és partnereink számára. Civil jogi és 

pénzügyi ismeretek, nonprofit szervezetek közhasznú minősítése, civil szervezetek megjelenési 

lehetősége a nyomtatott és elektronikus sajtóban. Európai Uniós ismeretek, Új Magyarország Fejlesztési 

Terv, projekt menedzsmenti ismeretek, projekttervezés, a projekt megvalósítása partnerségben, 

érdekérvényesítés. De fontosnak találtuk a konfliktuskezelést, hisz a „civilek” naponta találkoznak 

problémákkal és azt meg kell oldaniuk.  

„A pályázatírás a gyakorlatban” c. előadás, mint a címe is utal az előadásra, számítógépek előtt, valós, 

kiírt pályázatokon gyakorolhattak a szervezetek képviselői, segítve ezzel a tanulásukat, ill. a 

szervezetüket egy későbbi pályázati kiírásban. 

 

 

5. Kapcsolatépítés más civil szervezetekkel 

A kulturális civil partnereinknél igény mutatkozott a nagyobb, értékesebb, sűrűbb kapcsolatokra.   

Új szemlélet kezdett kialakulni. Nyitottá váltunk. Egyre erősebben jelentkezett az igény arra, hogy 

változtassunk, igazodjunk a fejlődéshez.  

Partneri kapcsolatba kerültünk a teljesség igénye nélkül: a  

Letenyéért Közéleti Egyesülettel, az NCA által támogatott közös rendezvények partneri szervezeteként. 

Közös programunkban saját készítésű videó felvételekkel leptük meg a letenyei Kolping Otthon idős, 

beteg lakóit, rendezvényükről felvételt készítettünk.  
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A Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) partnereként részt vettünk, Rahón (Ukrajna), a kárpátaljai 

magyar napokon. Megismerkedtünk az ott élő magyar ajkú gyerekekkel, családokkal. Ők azzal az erős 

tudattal élnek, hogy a magyarságot fenn kell tartani, bármi áron.  

 A Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként Dél-dunántúli HACS tanulmányúton vettünk részt. Itt 

láthattuk, hogy akarattal és okos fejlesztésekkel, pályázatokkal mire lehetünk képesek. Zselici lámpások, 

Orfű, Katica-tanya. 

A Zalai Falvakért Egyesülettel az idei évben vált szorosabbá a kapcsolatunk. Lehetőségünk volt 

általuk szervezett szakmai tanulmányúton részt venni Nógrád megyében, Salgótarjánban és Kazáron. 

Megismertük a Társadalomfejlesztési és Művelődési Egyesület munkáját, majd Kazáron a 36 Jó Palóc 

Közhasznú Egyesület lehetőségeit. 

 A másik három szervezet támogatásával civil szervezetfejlesztésen veszünk részt.  

Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége  

CELODIN Zalai Alapítvány 

A Landorhegy Alapítvány már eddig is sokat tett fejlődésünk érdekében, program ajánlataikkal, 

rendezvényeikkel segítve működésünket.  

Zadruga Mura Kotoriba (Horvátország) partneri kapcsolatépítése alakult ki. Terveink között szerepel 

közös pályázat beadása a 2010-es évben a gyerekek egészséges életéért, történelmi értékekkel. 

A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége által megismerkedhettünk népi hagyományaikkal, amit elhoztak 

nekünk, a 2010-es évben mi is viszonozni szeretnénk a kialakulóban levő kapcsolatot, közös pályázatot 

adunk be a népi értékek, hagyományok megörökítése céljából. A kulturális örökség megőrzése fontos 

mindkét szervezet számára.  

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesülettel 

A helyi fiatalokat egyesítő egyesülettel nem titkolt szándékunk, hogy a Mura mente közös horvát-magyar 

történelmét, hagyományait és a Zrínyi család iránti tiszteletet a fiataloknak is áthagyományozzuk, a 

fiatalok körében népszerűsítsük. 

Egészség megőrzés céljából megkértük az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézetét, hogy 

segítsék a munkánkat. A Falunap keretében az érdeklődők információkat kaphattak az egészséges 

táplálkozásról, a dohányzás ártalmairól, a rendszeres emlő vizsgálatról. 

    

Kapcsolatot építettünk, így partneri viszony alakult ki a Pressburger Filmstúdió és a TMLC 

Magyarország Kft műsorkészítővel. A videó felvételeiket, melyek ismertető, ismeretterjesztő, oktató, 

információnyújtó, az idei évtől láthatják a nézők.  
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A regionális Zalai Krónika megyei hírösszefoglalót továbbra is közvetítjük. Az eddigi munkánk mellett 

a sikeres pályázatok által képzéseket tartunk saját és partner civil szervezetek számára.    

Az építő kapcsolatokra való törekvés továbbra is célunk, így éltünk azzal a lehetőséggel, hogy a Zalai 

Falvakért Egyesülettel (aki konzorciumban van a Landorhegy Alapítvány, a Társadalmi Egyesülések Zala 

Megyei Szövetsége, és a Celodin Zalai Alapítvánnyal) projektszerződést kötöttünk. Az együttműködési 

megállapodás lényege az a projekt, mely a „Civil szervezetfejlesztés Zala megyében” (TAMOP5.5.3) 

címet kapta. Célja a civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése, működésük hatékonyabbá és 

eredményesebbé tétele, és nem utolsó sorban a civil szféra megerősödése. 

Közös érdekünk, hogy munkánkat továbbra is aktívvá tegyük, célokat határozzunk meg, amit 

teljesíthetünk, számon kérhetünk, ennek eredményeként a Közművelődési Egyesület szakmaisága tovább 

bővülhet.  

Fontos számunkra önmagunk és ez által a civilszektor fejlődésének és erősödésének segítése. Hisszük, 

hogy megtalálható, elérhető az ehhez szükséges támogatás.  

 

Ezúton is megköszönjük a Murakeresztúr Község Önkormányzatának a 2009-ben nyújtott anyagi és 

tárgyi (stúdióterem, Internet, fénymásolás, fax) támogatását.  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
                                                                                                 a szervezet képviselője   

P.H. 
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