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I. Alapadatok:  

Az egyesület neve: ZÉTA Kulturális Egyesület  

Székhelye: 3292. Adács, Rákóczi út 18.  

Nyilvántartási száma: 10-02-0000111.   

 A bejegyzés időpontja 1989. 08. 02.  

 Közhasznúságba vétele: 1998. 09.01.  

Az egyesület számlaszáma 62700111-10014286  

Számlavezető pénzintézet neve: Takarékbank  

Adószám: 19142474-1-10  

Közösségi adószám: HU19142474 

II. Az egyesület elsődleges (közhasznú) alaptevékenysége  
                     Az egyesület elsődleges (közhasznú) alaptevékenységét az Önkormányzattal 

kötött közművelődési szerződés értelmében az alábbi közfeladatok teljesítésével 
látta el:  
  

                  1.) kulturális tevékenység, melyet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt jogszabályhelyek 
írnak elő.  
Az egyesület e közfeladathoz kapcsolódóan:  
kulturális szolgáltatást nyújtott,   
fenntartotta, segítette a helyi kulturális örökség megóvását  
támogatta a helyi közművelődési tevékenységet.  

2.) sport, melyet a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49.§-ban foglalt jogszabályhelyek 
írnak elő.  

3.) kulturális örökség megóvása, melyet Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5.§ (1) bekezdései írnak elő.  

4.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység, melyet Magyarország Alaptörvénye 
XXIX.  

 cikk (1) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 13.§ (1) bekezdés 16. pontja, továbbá a szomszédos államokban élő 
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény preambuluma írják elő.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=58042#sid256
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=58042#sid256
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=58042#sid256


Az egyesület kiegészítő feladatai:   
1. Az egyesület elhelyezésére szolgáló ingatlan (Művelődési ház) üzemeltetési 
feladatainak ellátása, szabad kapacitásának hasznosítása   
2. A község szórakozási és művelődési feltételeinek bővítése  
3. A műkedvelő csoportok (Zéta Táncklub, Veritas Színpad) tagjainak 
képességfejlesztése, nevelése  
5. Tánc és sport tevékenység.  
5. A községben élő fiatalok szabadidős szokásainak formálása, ezekhez tárgyi és 
személyi feltételek nyújtása.  
  
III. Statisztikai adatok (létszám, összetétel, változások)  
Az egyesület taglétszáma: 64 fő  
                            ebből teljes jogú:        50 fő:      férfi - 29  
                                                                                   nő -   21                                                                                                                                                                                 
                            pártoló tag:                  13 fő:      férfi -  7                                               

                                                                             nő -     6                                                                                                                                       
tiszteletbeli tag:           1 fő          férfi -    1    

                                  
IV. A 2021-es év értékelése  
A világméretű Covid járvány újabb hulláma miatti szabályozások, a fertőzéstől 
való félelmek nagyon megnehezítették az elmúlt évi munkánkat is Hiába volt kész 
terv a programokra, azokat ismét sorra le kellett mondani. Szerencsére sikerült 
néhány rendezvényt mégis megtartani. Ezekre a művelődési ház beszámolójánál 
térünk ki. 
1 A vezetőség és közgyűlés munkájának értékelése                                          
a) ellenőrző bizottság  
Az ellenőrző bizottság tagjai, mint minden év első vezetőségi ülésén most is 
áttekintették, ellenőrizték a dokumentációt, a bizonylatkezelést, a 
nyilvántartásokat, a jegyzőkönyvek meglétét, azok megfelelő tárolását.  
 b.) elnökség  
A munkatervnek megfelelően az elnökség a 2021-es évben 4 alkalommal jött 
össze. Az üléseken az elnökség tagjai beszámolót hallgattak meg az előző 
negyedévről, valamint az elkövetkező negyedév terveiről, feladatairól. 

 
       c.) közgyűlés  

2021-ben 1alkalommal tartottunk közgyűlést, ahol a tagság a 2020-as év 
munkáiról, az előttünk álló év terveiről, feladatairól kapott tájékoztatást. 
Ugyancsak ismertetésre került a 2021 évi munkaterv, valamint a közhasznúsági 
jelentés és a szolgáltatási terv. Ezen a közgyűlésen új alelnököt választottunk Kiss 
Zsolt személyében, miután a volt alelnök Trombitás Szilárd lemondott. 
2. Az Egyesület működése  

1. Művelődési ház működtetése  
 Az intézmény ez évben is a helyi Önkormányzattal kötött közművelődési         
megállapodásban foglaltak szerint működött, ellátva a felvállalt 
feladatokat.    



Személyi feltételek: 1 fő állású igazgató  
                  Infrastrukturális feltételek: A régi épületben 1 iroda helyiség,         

egy klubteremterem, egy irattároló helyiség, egy kisméretű terem (ezt 
sajnos a Vodafon bérli az Önkormányzattól, így mi évek óta nem tudjuk 
használni.) található. Az előcsarnokból férfi, női WC, büfé valamint egy 
kisméretű számítógépek elhelyezésére szolgáló helyiség található. terem 
Az előcsarnokból lépcső vezet a technikusi terembe valamint a 
színházterembe. A kis kis folyosóról egy kisméretű terem nyílik mely a 
technikai eszközök elhelyezésére szolgál. A színházterem, színpaddal, 
kettő öltözővel, egy melegítő konyhával, mosdóval, jelmez, valamint 
díszlet raktárral rendelkezik.  
Sajnos az előcsarnokban minden délelőtt ételosztás van, ami szinte az 
egész épületet elbűzösíti, mindenhol lehet érezni.  
Az intézmény technikai eszközökkel (erősítők, mikrofonok, hangfalak, 
keverők, reflektorok, számítógép, projektor, nyomtatóval való 
ellátottsága jó. 
    

2. Kulturális rendezvények 
           Sajnos rendezvényeink nagy része a járványügyi korlátozások miatt most 

is elmaradt.  

           A szélesebb körű nyilvánosság érdekében február 5-én létrehozásra 

került az egyesület facebook oldala. Dr Kiss Lászlóval,a település 

jegyzőjével, Szekeres János művelődési ház igazgatóval  összefogva 3-an 

intéztük az összetört Szent Vendel szobor helyreállításához szükséges 

teendőket. Ugyanakkor el intéztük, hogy felújításra kerüljön legrégibb 

szobrunk a Szent János szobor is, és méltó helyre kerüljön. 

           Helyet adtunk véradásnak, látásvizsgálatnak. 

            Sajnos a farsangi bált idén sem tudtuk megtartani a járvány helyzet 

miatt. 

            Az intézmény dolgozóival karöltve készítettük el a hivatal elé a húsvéti 

nyuszikat. Közzétettünk egy felhívást is tojásfestésre, hogy azokkal 

feldíszítsük a művelődési ház előtt álló fát, de sajnos nem értünk el 

semmit, csak az általam készített tojások díszítették a fát. Ott voltunk a 

két szent szobrának kocsira rakásánál, elszállításánál is. Április hónapban 

elkezdődtek az iskola és a művelődési ház előtt terület térkövezési 

munkálatai is. 

           Május 1-én zenés ébresztővel örvendeztettük meg a település lakóit 

lekötve Dj Gézut. Több alkalommal állt be intézményünk udvarára a KAB, 

hogy segítséget nyújtson a település lakóinak 

           Júniusban szerveztünk egy táncházat az iskola tanulóinak. 

           Július 4-én egy lakitelki kirándulást szerveztünk az érdeklődőknek, melyre 

az NMI jóvoltából kerülhetett sor. A hónap elején ott voltunk, mikor 

hazaérkeztek felújított szobraink, és elfoglalták régi, illetve új a helyüket. 



           Szerencsére meg tudtuk rendezni a 3 napos búcsút. Pénteken este a 

fergeteges táncház, majd a Pezsgő zenekarral óriási sikert aratott 

szabadtéri bál volt a művelődési ház udvarán. 

                 Szombaton a hagyományokhoz híven volt főzőverseny, 

bemutatkoztak a birkózó klub tagjai. Az iskolában Pári Vilmoséknak 

köszönhetően őseink fegyverei címmel kiállítás nyílt, majd hátul az 

udvaron íjász bemutatót tartottak egyesületünk íjász tagjai, és 

lehetőséget biztosítottak az íjászkodásra is. Vendégeink voltak az egri 

vitézek is. 

          Volt táncműsor is, melynek keretében színvonalas produkciókkal 

szórakoztatták a közönséget: a helyi Zéta Néptánc csoport, a Stofán 

Ferenc és Stofánné Barna Boglárka áltak vezetett Helmeci Banditák 

Királyhelmecről, a Sarkantyús Nép tánc együttes Cigándról 

           és a Muzsla Néptánc együttes Pásztóról. 

           Az esti sztár vendégeként Nagy Feró lépett színpadra. Az ő műsorát 

tűzijáték követte. A nap Dj Gézuval zárult. 

           Vasárnap a vendég csoportok rész vettek az ünnepi nagy misén, 

mely után a Szent Vendel és a Szent János szobrok (melyek 

megmentéséért olyan sokat fáradoztunk) felszentelése tette 

emlékezetessé a napot. A művelődési ház udvarán veterán motorok és 

autók kiállítása volt délután pedig körutat tettek a településen, majd az 

vezetésükkel felvonulás indult a Községházától. Az ünnepi köszöntőt 

követően újra a táncosoké volt a színpad. Az est sztárvendége Vastag 

Csaba volt. Mint minden évben, most is egyesületünk tagjai segítkeztek a 

búcsúi előkészületekben, és az ellátandó feladatokban. 

           Táncosaink szokás szerint műsort adtak a camping lakóinak. A műsort 

követően Balog Edina és zenekara fergeteges hangulatú táncházat tartott 

           Kis táncosaink ősszel műsort adtak Jászárokszálláson. 

            Az őszi és a téli időszakban gőzerővel folytak a Veritas Színpad próbái, 

folyamatosan alakultak, szépültek a díszletek és a kellékek. 

           November utolsó vasárnapján az első gyertyagyújtás napja, rendkívül 

szegényes volt, így az azt követő gyertyagyújtásokra már gondoskodtunk 

kulturális programról is, valamint mézeseket sütöttünk, forralt teát 

kínáltunk December 1. vasárnapján Télapó műsor volt a gyerekeknek. 

Erre az alkalomra csokoládékat vásároltunk, amit a Télapó szétosztott. A 

harmadik alkalommal Miki és Niki, majd az utolsó gyertyagyújtásnál 

Karda Bea szórakoztatta a jelenlévőket. 

           Sajnos a járványhelyzet miatt elmaradt a fesztivál, a Szeretet ünnepe, a 

Szilveszteri bál. 

 

 

 



3. Művészeti csoportok 
A Veritas Színpadnak ebben az évben sajnos egyetlen fellépése sem volt.   
A Zéta tánccsoportból már csak egy párunk ütőképes, hastánc csoportból 
pedig csak Nagy Gerda. Ők táncoltak búcsúkor és a balatoni kempingben 
hasonlóan a Zétácskához. Ők Jászárokszálláson is vendégszerepeltek.                  

4. Tájház 
A tájházban sok minden lett elvégezve az első Magyar Faluprogram 
keretében.  Megvásároltuk és kifizettük az Árpád fejedelem 23. szám 
alatti parasztházat. Összenyitásra kerültek a két család részére kialakított 
helyiségek. Megtörténtek a külső és belső meszelések, a terasz omladozó 
oszlopai kicserélésre kerültek, lebetonozták és járólappal látták el a 
tornácot. A művelődési házban lefestésre kerültek az ablakok és 
zsalugáterek. Megtörtént az ablakkeretek, ajtók csiszolása, festése, az 
összedűlni készülő melléképület elbontása, lő domb kialakítása a kert 
végébe, szemét eltakarítás, épület kitakarítása. Ki lett javítva a düledező 
kerítés. Ennek munkadíját, mintegy 160.000 Ft-ot Szekeres János fizetett. 
Ezekben a munkákban sokat segítettek egyesületünk tagjai, a nyugdíjas 
klub tagjai, polgárőrök. Különösen sokat segített Nagy Gergő és Varga 
Beni, akik barátaikat is elhozták. Nagyon sokat köszönhetünk volt 
Zétásunknak, Varga Zolinak is, aki saját gépével rengeteget segített az 
udvar rendbetételében. A Magyar Faluprogram keretében a második 
nyertes pályázat jóvoltából megvalósult a víz bevezetés, a 
szennyvízelvezetés, megérkeztek és helyükre kerültek a WC-t és 
zuhanyozót magukba foglaló konténerek, eltakarításra kerültek a romok, 
elkészült a lő domb. Folyamatosan gyűjtöttük a régi tárgyakat. Ez a 
munka továbbra is tart. Szólni kell arról is. hogy Szekeres János 200.000 
Ft értékben támogatta a tájház felújítását (kerítés elkészíttetése, csempe 
lerakás, beton locsolások ára), Bencsik László 20 000 Ft értékben téglát 
adott, Varga Zoltán a romeltakarítással 200.000 Ft értékű hozzájárulással 
segített, míg Pári Vilmos 5 alkalommal, Soha Márton 1 alkalommal adott 
járművet a szállításokhoz. 

5. Táborozás, sport  
              Balatoni táborozás 

Július végén, augusztus elején a  A szokásos létszámmal tudtuk      
megrendezni a hagyományos balatoni tábort. A hagyományokhoz 
híven most is volt adácsi est a kempingben, ami most táncházzal is 
bővült.  
Persze nem maradhatott el idén sem a hagyományos lángos sütés 
sem. A gyermekeknek pedig szerveztünk egy városnéző kis 
vonatozást.  

              Zéta Aba Nemzettség Adácsi Íjászai 
                       Íjászaink sem tétlenkedtek a nyáron. 6 versenyen vettek részt, 

ahonnan szép helyezésekkel tértek haza. Nagy Zoltán: 2 aranyérem. 2 
bronzérem, 2 negyedik hely és egy vándordíj birtokosa lett. Prétor 
János 1 bronzéremmel gazdagodott, Nagy Csilla 1 arany éremmel, 



Prétor Botond egy ezüstéremmel, és a legkisebb versenyző Balogh 
Róbert Pentele 7 aranyat szerzett.  
Mindenképpen szólni kell egyesületünk tagjának, Pári Vilmosnak a 
munkásságáról is. 
Ő tagja a Magyar Történelmi Íjász Társaságnak. Az ország területén 
számos feltárt anyag rekostrukciójában vesz részt, munkája több 
múzeumban látható. itt Adácson minden ősszel megszervez egy 
hétvégét, az az Íjász Társaság tagjaival közösen dolgoznak, egy – egy 
újabb munkán. Július végén egy kísérletet végeztek, hogy majd 5 év 
múlva meg tudják vizsgálni az eltemetett tárgyak elmozdulását.   

        Kerékpáros csoport 
              Pesti Györgyné az elmúlt évjúniusában is megszervezte a Balaton 

körüli kerékpár túrát, október elején pedig a Tisza tavat tekerték 
körül.    

        Jógások 
             Szeptemberben kezdtek, heti egy alkalommal próbálnak 
         Zumba 
             Októbertől zajlik heti rendszerességgel.  

6. Iskolai közösségi szolgálat  
Intézményünkben most is voltak közösségi szolgálatot teljesítető. 
diákok.  

7. közérdekű önkéntes tevékenység  
Egyesületünk tagjai, családtagjaik, barátaik, civil szervezetek ez évben 
a táborozás lebonyolításában, szervezésében kulturális 
tevékenységben, és az intézményben folyó társadalmi munkában 
(építési törmelék eltakarítása, betonozás, jelmez és díszlet raktár 
kialakítás, berendezés, takarítás) vettek részt. A legnagyobb arányú, 
és a legtöbb önkéntes munka a tájháznál zajlott. Az elmúlt év 
folyamán is vezettük az önkéntes munkaórákat.  
Ez évben 86 fő segítette a munkánkat 
   

 Munkaórák száma     5513 óra  melynek értéke : 5 767 976 Ft          
 

                     3. Pályázatok, támogatások 
                           1.  Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai 

      programjának megvalósítására és működésének biztosítására       
      fordítható összevont támogatás   
       2021.” NEAO-KP-1-2021/6-000432 
       Emberi Erőforrás támogatáskezelő  1 675 000 Ft 
2.  FCA-KP-1-2021/1-000971 
      Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT  5 995 641 Ft 
3.  DA-KE Kft 50 000 Ft 
4.  Pusztai András 10 000 Ft 

                                5. Önkormányzat 5 500 004 Ft 



 

Ezenkívül természetben megjelenő támogatások: 
  Szekeres János 200.000 Ft értékben támogatta a tájház felújítását (kerítés 

elkészíttetése, csempe lerakás, beton locsolások ára),  
 Bencsik László 20 000 Ft értékben téglát adott,  

   Varga Zoltán a romeltakarítással 200.000 Ft értékű hozzájárulással 
segített,  
Pári Vilmos 5 alkalommal,  
Soha Márton 1 alkalommal adott járművet a szállításokhoz. 
Soha Márton hozzájárult a búcsúi vendéglátáshoz, az adventi ünnepek  
alkalmával forralt borral és pogácsával társult  

  Fülöp Árpád mézeskalács alapanyagaival, búcsúkor töltött káposztával 
támogatta egyesületünket. 

                4. Kapcsolataink 

1) Önkormányzat, Iskola  

       Az Önkormányzattal közművelődési szerződésünk van, ennek 

megfelelően látjuk el vállalt feladatainkat. Az iskolát is idevonva 

közösen rendezzük meg a település ünnepi megemlékezéseit, az 

adventi programokat. 

2) Óvoda  

Helyet és eszközöket biztosítottak számunkra a karácsonyi mézes 

kalácsok sütéséhez. A járvány miatt gyermek programokat nem 

tudtunk számukra biztosítani. 

3) Nyugdíjas klub  

Igényeik szerint helyet adtunk összejöveteleiknek, kinyomtattuk 

meghívóikat. Két alkalommal is jelentős munkát végeztek a tájházban 

az ajtók csiszolásával, festésével. 

4) Birkózó klub 

Részt vettek bemutatóval a búcsúi programunkban, mi pedig helyet 

és technikát biztosítottunk az őszi versenyük alkalmával. 

5) Polgárőrség 

Mivel a polgárőrség vezetője tagja egyesületünknek, így mindig 

számíthatunk segítségükre. Néhányan eljöttek a tájház kerítésének 

rendbetételénél segítkezni, illetve megszervezték búcsúkor a 

rendezvények biztosítását is 

     



     

 

 

 

 

  5 .Gazdasági tevékenység  

1) Az egyesület bevételi forrásai  

Az egyesület önkormányzati támogatásból, tagdíjakból, 

pályázatokból, szja 1%-ból befolyt összegből, egyéb támogatásból, 

rendezvények bevételéből és terem bérbeadásból tartotta fenn 

magát.  

2) Az egyesület könyvelése  

Az egyesület könyvelése Az egyesület kettős könyvvitelt vezet. A 

könyvelést a Jászárokszállási Akta - Trade Kft végzi évek óta. A 

közgyűlés által elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági 

mellékletét az adott üzleti év mérleg 

3) szja 1% összege  

    Az szja 1% összege a 2021-es évben 166 008 Ft volt 

4) beszámoló gazdálkodásunkról 

 

 
     
   
  
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


