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Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 
 

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 

 
 
1.1. A község kulturális és közösségi életének, élénkítése, előmozdítása: 

Az alábbi közfeladatok ellátása: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/         
művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló         
kulturális célok megvalósításának támogatása. A települési önkormányzat és a megyei          
önkormányzat feladata 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági             
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. §           
a)-b) 

 

Egyesületünk minden évben fontos szerepet vállal községünk közösségi életében,         
rendezvényeinken többségében a helyi óvodás és iskoláskorú gyerekek, vesznek részt a           
szüleikkel. A családok között sok a hátrányos helyzetű kisebbségi származású, ezért           
rendezvényeink teljesen ingyenesek, a programjainkat egyaránt elérhetővé tesszük mindenki         
számára, a gyermekeket szeretnénk egy közösséggé kovácsolni.  

 

Minden évben részt veszünk településünk közösségi életének jelentősebb eseményein, pl          
ünnepi megemlékezések, és Családi nap, valamint a Falunap. Egyesületünk továbbra is           
elhatárolódik a pártpolitikától, azonban a helyi közösségi életben továbbra is aktív szerepet            
szeretnénk vállalni. Fontosnak tartjuk a régi szokások pl. tojás írókázás, mézeskalács sütés            
hagyományainak megőrzését, mindezek mellett igyekszünk többféle kreatív kézműves        
technikával megismertetni a résztvevőket. Rendezvényeinken lehetőséget biztosítsunk kézzel        
készített ajándékok megvalósítására is, a kézművesség ugyanis egyre nagyobb értéket képvisel           
napjainkban.  

 
2016-ban is a húsvéti, karácsonyi játszóházainkat is a Nemzedékek Háza dolgozóival és a             
Családsegítő Szolgálat dolgozóival közösen bonyolítottuk le. Programjainkon egyre nagyobb         
létszámban vesznek részt a kisgyermekes családok. Decemberben az egyesületünk         
szervezésében ismét ellátogatott a Mikulás azokhoz a családokhoz, akik ezt igényelték. Az            
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő közösségi Falukarácsonyt a helyi civil szervezetek és           
intézmények közös összefogásával bonyolítottuk le ismét.  
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Egyesületünk fő profilja továbbra is a sárkányeregetés, és annak népszerűsítése.  
Idén is számos felkérést kaptunk, hogy különböző rendezvényeken népszerűsítsük a          
papírsárkány készítést – és eregetést. Áprilisban Tihanyban és júniusban Vilonyán a családi            
napon is számos papírsárkányt építhettünk az érdeklődőkkel. Nemzetközi és hazai          
kapcsolatainkat tovább ápolhattuk májusban a pünkösdi hosszú hétvégén megrendezett         
Nemzetközi Sárkányeresztő Találkozón Pákozdon. Osztrák barátaink felkérésének eleget téve         
pedig színes papírsárkányainkkal bővítettük a programok sorát Pardorfban a falunapon, és           
Bécsben a családi napon.  
 

2016. szeptember 3-án 19. alkalommal rendeztük meg kiemelt rendezvényünket, a Sárkányok 
Napját, az önkormányzatnak, helyi vállalkozóknak és lelkes támogatóknak köszönhetően! Jóleső 
érzéssel zárhattuk a napot, helyi és környékbeli számos családnak, valamint a hazai és külföldi 
sárkányeresztő barátaink részére is sikerült újabb élményekkel teli, ingyenes rendezvényt 
szerveznünk. Most is nagy sikert aratott a buborékfoci, melyet a BEST csapata hozott el nekünk, 
a nap zárásaként pedig a Fortuna Színjátszó Egyesület fiatal tehetségek mutatták meg 
énektudásukat. A rendezvény az önkormányzat és a helyi vállalkozók támogatásával, és a 
helyszínen kapott adományokból valósult meg idén is. A programköltségek egy részét az adó 1% 
felajánlásokból fizettük, valamint az alaptevékenységünknek megfelelő non-profit 
tevékenységünk bevételeiből fedeztük a sárkányépítéshez szükséges alapanyagokat. Közös 
összefogással lehetővé tettük, hogy a rendezvény továbbra is teljesen ingyenes legyen, és 
tartalmas szórakozást biztosítson a családok számára. 
 

1.2. A község és környéke természet- és környezetvédelmének élénkítése, előmozdítása: 

Közfeladat ellátása: A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos          
ismeretek oktatása Az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával          
1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1), Helyi környezet- és természetvédelem. A               
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi          
önkormányzati feladatok 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)            
11. 19 
 

A Föld Napjához kapcsolódó akadályverseny során ebben az évben is rengeteg szeméttől            
szabadítottuk meg településünk környékét. Ismét új útvonalakon és változatos feladatokkal vártuk           
az iskolásokat. A program célja, hogy a tavaszi szemétszedési akciónkat megpróbáljuk vonzóvá            
tenni, s egyúttal olyan ismeretek közvetítésével kiegészíteni, amelyekre az iskolai nevelésben           
kevesebb hangsúly esik. A túra során a versenyzőket csokoládéval jutalmaztuk, valamint a            
nyertes alsó tagozatosok a Balatonfűzfői Bobozási utalványt nyertek, míg a győztes felső            
tagozatosokat a Cinemacity felajánlásából mozijeggyel jutalmaztuk.  
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1.3. A község sport- és szabadidős tevékenységének élénkítése, előmozdítása: 

Közfeladat ellátása: az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek          
megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi           
csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása Állami feladat. 2004. évi I. tv. a sportról              
49. § c)-e). Az önkormányzat feladata 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól             
23. § (5) 17. 
 

2016-ban is megrendezésre került a már hagyománnyá vált kosárlabda, valamint a  
farsangi focikupa, ahol a helyi és közeli települések csapatai versengtek a kupáért. Mint egyéb              
rendezvényeink, ezek is ingyenesek; és a frissítő italt és zsíros kenyeret, csokoládét            
egyesületünk biztosította a sportolni vágyó résztvevőknek. A nyertes csapatok illetve a           
gólkirályok jutalmazásához pólókat, focilabdát, kosárlabdát és serleget vásároltunk. A         
legnagyobb örömünkre a felnőtt kosármeccsek győztesei pedig a nyeremény labdájukat az           
iskolának ajánlották.  

A 2016-ban 20 éves jubileumát ünneplő MTD Hungária Kft által kiírt pikniktakaró pályázaton 
fűnyíró gépet nyert egyesületünk. A közös varrás és a pályázat során bebizonyítottuk, hogy             
számunkra is fontos a kert, a fű, a szabadban eltöltött idő, a sport és az egyéb kikapcsolódás. 

2016-ban folytattuk a 2015-ben a helyi iskolával közösen elkezdett utánpótlás korú lány és fiú  
kézilabda csapatok, valamint utánpótlás futball csapat nevelését. Célunk, hogy 
 szervezett kereteken belül biztos anyagi hátteret biztosítva, a település sportolni vágyó  
gyerekeit minőségi szinten képezzék és versenyeztessék. 
A Bozsik program keretében 200.000 Ft támogatást nyertünk a sportolóink támogatására.  
Kézilabda csapatunk sportfejlesztési programját és költségvetési tervezetét a Magyar Kézilabda          
Szövetség elismerte, és összesen 6.720.367Ft TAO támogatást ítélt meg hozzá. 
Sportolóink a szabadidejüket is szívesen töltik együtt, rendszeresen terveznek közös          
programokat, és mivel utánpótlás korú játékosokról van szó szüleik, családjaik is elkísérik Őket:  
Ezzel nő a településünk közösségi ereje. Különböző társadalmi rétegek tagjait hozzák össze            
sportolóink, amely igen kedvező hatással van a társadalom összességére. 

 
Az Egyesületünk főbb céljai a továbbiakban is: 

Szentkirályszabadja községben élők életminőségének javítása, a kulturális és közösségi élet  
élénkítése, sport és szabadidős tevékenységek előmozdítása. A község helytörténetének,         
szellemi és tárgyi értékeinek, hagyományainak kutatása és felelevenítése.  
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