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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. 
 
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.  

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


5. A községben élő fiatalok szabadidős szokásainak formálása, ezekhez tárgyi és 
személyi feltételek nyújtása.  
  
III. Statisztikai adatok (létszám, összetétel, változások)  
Az egyesület taglétszáma: 51 fő  
                            ebből teljes jogú:        43 fő:     férfi - 24  
                                                                                   nő -   19                                                                                                                                                                                 
                            pártoló tag:                  7 fő:      férfi -  3                                               

                                                                             nő -     4                                                                                                                                       
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 2022-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  

2022-ben 1 alkalommal tartottunk közgyűlést, ahol a tagság a 2021-es év munkáiról, 
az előttünk álló év terveiről, feladatairól kapott tájékoztatást. Ugyancsak 
ismertetésre került a 2022 évi munkaterv, valamint a közhasznúsági jelentés és a 
szolgáltatási terv.  
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.  Az 
előcsarnokból lépcső vezet a technikusi terembe valamint bejárat a 
színházterembe. A kis folyosóról egy kisméretű terem nyílik, mely a 
technikai eszközök elhelyezésére szolgál. A színházterem, színpaddal, kettő 



öltözővel rendelkezik. Mögötte egy melegítő konyha, WC, jelmez, valamint 
díszlet raktár található  
Idén tavasszal megszűnt a népkonyhai ételosztás az előcsarnokban, ennek 
folytán a tisztaság megnőtt, és az intézmény levegője kitisztult 
Az intézmény technikai eszközökkel (erősítők, mikrofonok, hangfalak, 
keverők, reflektorok, számítógép, projektor, nyomtatóval való ellátottsága 
jó. 
    

2. Kulturális rendezvények 
            Idén végre megtarthattuk a farsangi bált, melyre nagy volt az érdeklődés. 

             Május 1-én zenés ébresztővel örvendeztettük meg a település lakóit 

lekötve Dj Gézut.  

Félve egy újabb covid miatti korlátozástól, 2 év kihagyás után úgy 

döntöttünk, hogy idén a nyári időszakban rendezzük meg a Színjátszó 

fesztivált. Erre június 24-26 között került sor. Az első két este 10 csoport 

mutatkozott be, vasárnap pedig szakmai megbeszélésekre került sor. A 

találkozó rendkívül jó hangulatban zajlott, hiszen a csoportok és a közönség 

is már nagyon várta ezt a találkozást.  

Júliusban megrendeztük a hagyományos adácsi búcsút. Idén július 22-24 

között került megrendezésre az adácsi búcsú, mely a Hungaricumok 

jegyében zajlott. Volt lovas bandérium, őseink fegyvere kiállítás, kürtős 

kalács, cigányzenekar, hagyományos viseletek bemutatója, a főzőversenyen 

és gulyás is készült. Pénteken fergeteges táncház volt Balog Edina és 

zenekara közreműködésével a művelődési ház udvarán, melyet szuper bál 

követett. Szombaton a kulturális programok szebbnél szebb táncok 

bemutatói szórakoztatták a közönséget, majd Dolly lépett színpadra. A 

diszkónak is volt egy sztárvendége dj Dominiqe személyében. Persze idén 

sem maradhatott el a tűzijáték sem. Vasárnap veterán autókat és 

motorokat tekinthettek meg az érdeklődők. A felvonulás és a táncműsorok 

után Bunyós Pityu és Hevesi Tamás lépett színpadra. 

Idén is itt voltak velünk a Stofán Ferenc és Stofánné Barna Boglárka által  

vezetett Helmeci Banditák Királyhelmecről, a Sarkantyús Nép tánc együttes 

Cigándról, az Árvalányhaj együttes Bálványosváraljáról, a gyöngyösi Hastánc 

csoport, a helyi Zéta Néptánc csoport és Nagy Gerda. 

           Augusztus végén egy gyulai kirándulást szerveztünk az érdeklődőknek, 

melyre az NMI jóvoltából kerülhetett sor.  

           Alig ért véget a búcsú, máris indultunk a szokásos balatoni táborozásra 

           Táncosaink szokás szerint műsort adtak a camping lakóinak.  

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

folyamatosan alakultak, szépültek a díszletek és a kellékek. 

 

 



 Az adventi időszakban lázas izgalommal készültünk a Mindenki 

karácsonyára, és az előadást követő Zéta karácsonyra. A hagyományok 

szerint elkészítettük a mézeseket, hogy azokkal várjuk a közönséget. Sajnos 

a sors közbeszólt, Lajos sérülése miatt az előadást le kellett mondanunk. 

Megtartottuk viszont a remek hangulatban eltelt Zéta karácsonyt, ahová kis 

táncosaink mellett szüleiket is meghívtuk, ugyancsak velünk voltak kedves 

segítőink. 

Az elkészült mézeseket feltálaltuk, a maradékot pedig a 4. advent 

alkalmával kínáltuk a megjelenteknek. Olyan sokat készítettünk, hogy még 

jutott belőle a gondozási központ ellátottjainak is.          

           Végre sikerült megrendezni a Szilveszteri bált is. 

3. Művészeti csoportok 
A Veritas Színpadnak ebben az évben 4 fellépése volt. Jártunk 
Gyöngyöshalászon, Vámosgyörkön, Viszneken és Dányban  
 A Zéta tánccsoport színpadra lépett farsangkor, Egerben, Karácsondon, 
Adácson, Balatonalmádiban.  

4.     Tájház 
A tájházban is sok önkéntes munkaóránk volt. Ágyneműket mostunk, 
vasaltunk, ágyakat húztunk, takarítottunk, áttisztítottuk a begyűjtött 
tárgyakat, és a helyükre is pakoltuk azokat.  
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 is táncházzal bővült.  
Persze nem maradhatott el idén sem a hagyományos lángos, illetve 
kürtős kalács sütés sem.  

          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 
          Aerobik 
             Októbertől zajlik heti rendszerességgel. 
          Íjászat 
          Júliusban  az íjászok vezetője bejelentette, hogy kilépnek az egyesületből, 

mivel a település lakói nem becsülik meg őket. 
            Ezt mi nem értettük, mivel minden vezetőségire meghívtuk a 

vezetőjüket, viseletekre is pályáztunk nekik, vesszőfogókat is vettünk, a 
tájháznál lő dombot alakítottunk ki, és csizmákkal is elakartuk őket látni. 
Ezek a mai napig mind náluk vannak, nálunk meg leltárban. Többszöri 
kérés ellenére sem tudtuk elérni, hogy aláírjanak egy nyilatkozatot a 
náluk lévő eszközökről. 

 



6).      Egyéb rendezvények 
      a.) Ismeretterjesztő programok 

 Volt gerincfókuszú gyógytorna 
Hang – hallgatás – érintés 
Alkoss szabadon 
Gyógyteaház 
A Petőfi musical premierjének megtekintése a Lovas színházban 
 
 

      b.) Más szervek programjai    
Több alkalommal állt be intézményünk udvarára a KAB, hogy  
segítséget nyújtson a település lakóinak   
Több alkalommal biztosítottunk lehetőséget véradásnak, szem 
és látásvizsgálatnak                     

   7/     Iskolai közösségi szolgálat Intézményünkben most is voltak közösségi 
szolgálatot teljesítető diákok, akik a búcsú alkalmával tevékenykedtek. 

   8/     közérdekű önkéntes tevékenység  
     Egyesületünk tagjai, családtagjaik, barátaik, civil szervezetek ez évben a 

táborozás lebonyolításában, szervezésében kulturális tevékenységben, és 
az intézményben folyó társadalmi munkában vettek részt. A legnagyobb 
arányú, és a legtöbb önkéntes munka a tájháznál zajlott. Az elmúlt év 
folyamán is vezettük az önkéntes munkaórákat.  
Ez évben 82 fő segítette a munkánkat 
   
 Munkaórák száma     3552.5 óra  melynek értéke : 4 440 625 Ft          
 

                     3. Pályázatok, támogatások 
                           1. Miniszterelnökség1 190 000,- 
                            2. Miniszterelnökség 1 999 650,- 
                           3. Önkormányzat 400 000,- támogatás 
                           4.Magyar Színjátékos Szövetség 700 000,- 
                           5 Agrárminisztérium 3 000 000 
                           6. KIM AA: 850 000,- 
                           7. KIM 2 000 000 

Ezenkívül természetben megjelenő támogatások: 
Pári Vilmos és Habóczki József szállítójárművet bocsájtott rendelkezése 
több alkalommal  
Soha Márton hozzájárult a búcsúi vendéglátáshoz, az adventi ünnepek  
alkalmával forralt borral és szaloncukorral társult  

  Fülöp Árpád mézeskalács alapanyagaival, búcsúkor töltött káposztával 
támogatta egyesületünket. 

  Bagi Krisztián lecsiszoltatta és lefestette a tájház kerítését, fesztiválkor 
légkondicionálót hozatott 

 Varga Imre többször adott gyomirtót 
 A Jász-Bömi Kft 2022-ben is gyönyörű virágokkal támogatott minket. 



                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.  

Adácsiak baráti köre 

Igényeik szerint helyet adtunk összejöveteleiknek, kinyomtattuk 

meghívóikat.  Biztosítottunk egy ingyenes gyulai kirándulást számukra. 

Cserében segítkeztek fesztiválkor 

3) Birkózó klub 

Helyet és technikát biztosítottunk az őszi versenyük alkalmával. 

4) Polgárőrség 

Mivel a polgárőrség vezetője tagja egyesületünknek, így mindig 

számíthatunk segítségükre a rendezvények biztosításánál 

5) Veterán autósok és motorosok Egyesülete. 

Adminisztrációs ügyekben segítséget adunk, májusi rendezvényükhöz 

megkapták tőlünk a szükséges technikát. Részt vesztt a búcsúi 

programokban 

 

  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 kettős könyvvitelt vezet. A könyvelést a Jászárokszállási 

Akta - Trade Kft végzi évek óta. Ők készítik el az adott üzleti év 

mérlegét. 

3) szja 1% összege  

    Az szja 1% összege a 2022-es évben 198 829 Ft volt 

4) beszámoló gazdálkodásunkról  

     /mellékelve a beszámolóhoz/ 

 

 


