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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I lN- t+ t

szervezet neve:

Hán!lia E(íyesijlÉt

Az egyszerűsített beszámoló mérleqe
(Ada lok e z eI brinlban. )

É|őző év Előző év
helyeSbítése

TárgyéV

EsZKöZöK (AKTíVÁK)

A, BeíektetetteszköZök 393

l. lmmateriáliS javak

ll. Tárgyi esZköZók 3!:3 365
lll. Befektetett pénZügyi eszköZök

B. ForoóeszköZök 1810 949

l, készletek
ll. követelések 105

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök
7 7o5 q4::i

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 zo3 L 374

FoRRÁSoK (PASSZíVÁK)

c, Saját tőke ! 352

l, lndu|ó tőke/jegyzett tóke

ll, TőkeVáltoZáSieredmény 375 1351
lll, Lekötött taftalék

lV. TárgyéVi eredmény alaptevékenységből §r, -li6ő

V, TárgyéVi erdemény Vállalkozási tevékenységból

D. Taítalék

E, céltartalékok

F. Kótelezettségek B51 437
L HoSsZú lejáratú kötelezettségek

l|. RöVid lejáratú kötelezettségek 851 437

FORRÁSOK ÓSSZESEN
2 2o3 13L4

Kitöltó verzió;2.70.0 Nyomtatvány Verzió:5.3 Nyomtafu a; 2oL6,g4.26 15,13.25
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I nrc-tat

szervezet neve:

Han9ja Egyesúleí

Egyszerűsítettbeszámolóeredmény-levezetése (Adatokezeíforinlban.)

Alaptevékenység Vállalkozási teVékenység osszesen

elózö év előző év
helyesbGse

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév elő2ó év .*;;7,
he/yesbl.eseI

Iár9yév

A. Veqleges pénzbevételek,
elszámolr bevételek (l+lI) 2 793 3 331 55

l. Penzügyileg rendezett
beVéteIek 2 793 2 a48 3 331

ebből:

- tagdú, alapítótól kapott
beflzetes 2c 2,i 2l 2i

- támogatások 1151 2 7o8 1 151 2 7o8

- egyéb bevételek 596 596

ll. pénzbevételt nem ielentó
bevételek

B, Veoleoes oenZkladások,
elsiáóolt'ráf ordítások
(lll+lV+V+Vl) ! a77 3 800 ! a77 3 800

lll. Ráíoídításként
érVényesíthető kiadások 1 803 3 777 1 803 3 777

lV. Raforditást Ielentő
eszközvaltozá§ok

V. Ráíorditást ielentó
elszámolások' 68 2E 6f

Vl. Ráíordításként nem
érVényesíthetó kiadások

c. Tárgyevi pénzugyi eíedmeny
(lJll-Vl) 990 -441 55 1 045 -M7

D. Nem pénzbell reallzált
eremenv [ll-(lV+V)l _68 -28 -68 -28

E. Adózás elótti eredmenV
(l+ll)-(lll+ lV+V) 922 -468 5a 977 _468

Kitóltó Verzió:2.70.0 Nyomtatvány Verzió:5.3 Nyomlatva: 2016.04.26 15.13.26
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Az egyszeres kön5rwite|t vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I px-r+r

Egyszerűsítettbeszámolóeredmény-levezetése2, (Adatokezerfonntban.)

Alaptevékenység Vállalkozási teVékenyséq összesen

elóző év előző év tálgyév előző év elózó év tárgyév elózó év előzó év íárgyév

F. Fizetendő társasági adó

G. AdóZott eredmény (E-F) 922 _468 5a 977 _468

H. JóVáhagyott osztalék

l. TárgyéVi erédmény (G-H) 922 -468 55 977 _468

Tájékoztató adatok

A. Központi költsegvetési
tamogatas

B. HélVi önkoímánVzati
költseÓVeresi tamoi]atás 972 2 4oo 972 2 4o0

c. Az ÉUróoai LJnió struktuíálls
alapiaiból, ílleh/e a kohezios
Alaaból nyújtott támogatás

D, NormatíV támogatás

E. A személyl ióVedelamadó
méqhatározott részének adózo
rendelkezese szenntl f eIhasz-
nálásáról szóló 1996. éVi cXXVl
törvény alapján kiutalt összeg

a5 6] 6l

F. KózszolgáltatáSi bevétel

G. Végleges pénzbevetelekbcil,
elszámolt bevételekból a köz-
hasznú tevékenység bevétele 2 a4E 3 331 2 848

H. Veqlegés penzkiadasokbol,
elszamolt rafordítasokbol a koz-
hasznú tevékenvséo érdékében
felmeíUlt penzkládá"s, ratordltas 1456 3 263 L 456 3 263

l, Véoleoes Dénzkladásokból-
elszímo'1r raf ord itásokbol a
személyi jellegú ráfordítás 416 5o9 416 5o9

- ebból: Vezeró tsztségvlselók
Iuttatásal

KönyWizsgálói záradék I mAZ adatok kónywiZsgálattal alá Vannak támasztva. lgen Nem

szeryezet
neVe: Hanqja Egyesület

Kitöltó veízió:2.70,0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.04.26 15.13.26



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasiilúsági meltéklete PK-141

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

1.2 székhely
lrányítószám: |6[6T6T6l Település: unszentmiklós
kóztelület neve: Közterület jellege:Lajos

Ajtó:

1.3 Beiegyző határozat száma: m EE EFEEmlHolo|oltP[
1.4 Nyilváhtartási szám:

1.4 szervezet adószáma:
Ea-Etr 0l0l0l2l6l8l7

m]EffitrEE-E-EE
1.6 KépViselő neve:

2. TárgyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
a l)e§za rlolo eveb€n 14 lendezven\r.t 5zelvezeR reszbel1 onalloan reszben
közó5eli, Tovabbá sikeresen n]aiköaitet{aik lagsz ervezetein keI is. RendezVényeink
rl eí,yiittlr]alködiitlk a Val(ra Domokos AMK-Vaj. Magyal Vöröskeleszl l.!elyi siervezeTével.

civil szarvezetgkkel, reridórséligel, önkormányzanal. A íerrdörsóggel éVek óia köZá§en szervezzúi arekllapi rendezvéhyünkeí,
evékellységüt!król ré§zletesell pótlapon szánlolUnk be.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységheZ kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: éVi xX. t

3,3 Közhasznú tevékenység célcsopoÉja: minden
3.4 KóZhasznú tevékenyséqból részesülők létSZáma:
3,5 KöZhasznú tevékenység fóbb eredményei:

el9dlrl számolul]k be.

Kitöltó verzió:2.70,0 Nyomtaivány Verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.04.26 15,L3.26
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szerwezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasii-lúsági melléklete I ex- t + l

1. szervezet azonosító adatai

1.1 NéV

E!ryesailet

1.2 székhely

lrányítószám: |6T6T616] Telepúlés: kunszentmiklós

közterület neve: Közterület jellege: E, lKossuth

1.3 Beiegyző határozat szema| EE. EB.l6FliloFE'|rlolo[d /m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szelvezet adószáma:

0l0l0l2l6l8l7

mFFFffiE-E-EE
1.6 Képviseló neve: Dinnyés zoltán

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

is üzemelteti a kózösségi házar. Az
tóbb civil szervezettel közösen múködtetiúk. 2015-ben összesen 9 szervezet vette igénybe.

csületúnk is rendszeresen itl ianja rendezvényei! szerveinek ülé9eit. Büszkén mondhatruk, hogy nem
olyan rendezvényünk volt, amikor maidhogynem kicsinek bizonyult.

kózósségi ház üzemeltetéséröl résZIetesen pótlapon számolunk be.

3. Közhasznú teVékenységek bemutatása (teVékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megneVeZése: szeívezetek számára biztosított
3.2 Kózhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: cLXxXlx.

3.4
3.5

Közhasznú teVékenység célcsoportia:

Közhasznú teVékenyséqból részesülők létSZáma:
KöZhasznú tevekenyseg föbb eledményel:

70

éstlez. céliaik m egvaló s iiásáli oz.
evékel)y5e!|únk erednrénygiröl pódapoD száOrolLll,]k be.

Kitöltó veízió:2.70,0 Nyomtatvá§y veízió:5.3 Nyomtatva: 2016,04.26 75.L3 -26
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasinúsági melléklete I lX-r+t

5. cél szerinti iutattások kimutatása (Adaíok e ze r íori ntban. )

6. Vezető tisztségviselóknek nyúitott iuttatás

5.1 cél szerinti jUttatás megneve2ése Előző év Tárgy éV

Természetbeni iuttatásol 103 ai:]
5.2 cél szerinti jUttatás megnevezése Élőző év Tárgy év

lgénybe Vett §zol9áltatás 2 L49

5,3 cél szeíinti jUtattás megnevezése Előző év Tárgy éV

Eszköz beszerzés 408

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 103 3 066

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze6en) 103 3 066

6,1 T'sZtSég ElőZó éV (1) Tárgy éV (2)

Gazdasági vezetó 4a

6.2 TisZtség ElőZő éV (1) íálgy év (2)

A, Vezető tisztségViselóknek nyúitott
iuttatás (mindösszesen) 40

szervezet
neVe;

Hanqia Egyes(ilet

Kitö|tő Verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.04.26 15.13.26
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Az egyszeres könywitelt vezető eqvéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasiáúsági melléklete PK-141

s2ervezet
neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szúkséges mutatók (Ad atok ezer fo íi ntba n. )

Alapadatok Előző év (7) rárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 2 a48 3 331
ebből:

c. A személyi iöVedelemadó meqhatározott részenek az
adózó rendelkezése szerinti íelhásználásáról s2óló
1996. éVi cxxvl, törvény alapián átutalt összeg 61

D. Kózszolgáltatási bevétel

E. NormatíV támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohézióa Alapból nyújtott támogálás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 2 763 3 27o
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1871 3 800
l. Ebből személyi iellegű ráfordítás 416 509

J. Közhasznú tevékenység íáíordításai
1 456 3 263

K. Adózott eredmény
977 -468

L. A szervezet munkáiában közreműkddő közérdekú önkéntes
tevékenységet Végző-személyek száma
(a közérdekú önkéntes tevékénvséqről szóló
2005. éVi Lxxxvlll. törvénynek Óreg-íelelöen) 46 47

E rőfo rr ás e l látotts ág m u tató i Mutató teljesítése
lgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B7+B2y2 > 1_0oo-ooo, - Ftl B D
Ectv. 32. § (4) b) [K7+K2>=o] a D
Ectv. 32- § (4) c) [l7+|2-A7-A2)/(H7+H2)>=o,25] D tr

T árs ad al m i támog atoft ság m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) KCl+C2y(Gl+G2) >=o,o2] E !
EcrV.32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=O,5] tr !
Ectv, 32. § (5) c) KL7+L2)/2>= 10 íő] E tr

Kitöltő Verzió:2,70,0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.04.26 15.13.26



,es könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

M1 - Mellékletek

PK-141

kecskeméti

Kitöltó Verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5,3

Tőrvényszék:

c5atoIt mellékletek

Nyomtatva: 2oa6.o4,26 a5.73.26

P K- 1 4 1 -0 1 KónywizsgóIói jelentél

P K- 1 41 -0 2 szöveges beszámoló

PK-141-03 Jegyzőkönw

Melléklet csotolva:

E r e d e tive l r end e l kez i k:

Melléklet csat?Ivq:

E r e d etiyel r end e lkezik:

MeIIéHet csatolva:

Er ed e t iv el r end el kezik:

Melléklet csatolva:

E r e d e tive I r e nd el kez ik:

Melléklet csotolva:

E r e d e tiv e l r e nd el ke zik :

Melléklet csatolva:

Er e d etiv el r en d e lkezik :

!!
B
B
!!
!I
!!
!!

PK-]4l-u Jelenlai ív

P K- 1 4 1 -05 Meghatalmazós

PK-141-06 Eqyéb



2015évi BEszÁMoLó KözHAszNúsÁcl nllellÉxlETÉNEK KlEGÉsziTÉsE

2015 évben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek
részletes bemutatása

Egyesületünk egyik meghatározó tevékenysége a kulturális rendezvények szervezése.
201 s-ben az alábbi rendezvényeket szerveáük:

3. kézmúves foqlalkozások
Kunszentmiklós Város Önkormányzata ,,A fótér rehabilitációja Kunszentmiklóson" című

projekt keretében meghirdetett Kunszentmiklós-DAoP-5. í .2/201 3 Közösségfejlesáést és a
szabadidő hasznos eltöltését segítő Szolgáltatások, programok kialakítása ll. témájú és
KunszentmiklÓs-DAOP-5,1.212013 Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését
segító szolgáltatások, programok kialakítása ll. - 2014 kódszámú program/rendezvény
megvalósítására egyesületünk ,,Hagyományórző keramikus rendezvénysorozat a
kunszentmiklósi iskolások részére" című Kunszentmiklós-DAOP-s.1.2/2013
Közösségfejlesztést és a szabadidó hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, programok
kialakítása ll. - 2014lo1 jelű pályázatot nyújtott be az önkormányzatnak, melyet 2014.
november 19-én kelt Kunszentmiklós-DAoP-5.1,212013 Közösségfejlesztést és a §zabadidó
hasznos eltöltését segító szolgáltatások, programok kialakítása ll. - 2014 - í . számú
támogatási döntés szerint támogaásban részésített A program az alábbiak szerint valósult
meg.

Rendezvény
időpontia Rendezvény rövid leírása

2015. mfuc.2'l. Vesáergám Miklós tárogató művésszel, íróVal beszéIgetett Bődi Szabolcs
tanár.

2. Nótás műsorok:

Rendezvény
idópontia Rendezvény rövid leírása

2015. március.
14.

,,Katonadalok a múlt századbóI lí' cimmel nótaestet tartoftunk melyen
felléptek a Kereki Nótások, egyesúletünk daloskörei a Szappanos Lukács
Népdalkör és a Kiss József Daloskör tagjai, Va|amint a KunszentmiklóSi
Fiatalok eltáncolták a hkes kiskun verbunkot.

2015. április í8.

Nótaműsort tartottunk. Felléptek: Tarnai Ági zongoramúvész, Siklós Tibor,
Daróczi László, Szűcs Julika énekesek, Valamint a Kiss József Daloskör
énekesei: Árky Lajosné, Schönfeld Tibor, Szegecs lmre, Sebók lstván.
Anyáknapi saját költeményét Kerepesi Vincéné szavalta el. Konferált:
Dinnyésné Mészáros lrén.

Rendezvény
idópontia Rendezvény rövid leírása

2O'l5 -íebruár 12.

Keramikus foglalkozás 15:00 - 18:00
Ezen a napon a résávevók korong segítségével, Avar-kori, kunbábonyi
leletek mintájával edényeket és egyéb tárgyakat készítettek, melyek
speciálisan, erre a célra kialakított égető kemenében nyerték el végleges
szilárdságukat.
A foglalkozás alkalmával a résztvevók elóadást hallhattak ,,Múltunk
kerámiában, avagy az ósiség az otthonunkban" címmel Nemes Tímea
elismert keramikus művésztől

201 5, íebruár l3. Keramikus foglalkozás 'l5:00 - 18:00
Ezen a napon egy úiabb csoport az előzó napihoz hasonló feladatot

1. iró-olvasó talátkozók:



2015évi BEsáMoLó KözHAszNÚsÁot nnrllÉxlETÉNEK KEGÉsziTÉsE

kaptak és elóadást hallhattak a művésznótól.

2015. íebruár 22.

Elózőekben készített munkák mázolása ,l4:00 - 17:00
Ezen a foglalkozáson mindkét csoport résá vett. A korábban elkészített
tárgyak mázat kaptak, hogy vizál'lóak legyenek, és használatossá
válhassanak a XXl. század hááartásaiban, megórizve ezzel ósi
hagyományainkat.

2015. íebruár 27.
Ezen a napon kerültek átadásra az elkészült kiégetett tárgyak. A
résztvevők számála készült egy naptár is, melyen a gyerekek által
készített tárgyak láthatók.

4. Gvermeknap:

Egyesületünk június 7-én, a Magyar VöröSkereszttel közösen immár kilencedik
alkalommal szervezte meg a városí gyermeknapot a közösségi ház udvarán. Hét helyszínen
zajlott a vetélkedés. Volt műveltségi Vetélkedő, sport és ügyességi ,iátékok. lgyekeáünk
bevonni a szülóket, nagyszülóket is a játékokba. Nem kis sikert arattunk vele. Szülók,
nagyszülók nagy igyekezettel kapcsolódtak be a játékokba csemetéjük oldalán,
Önkénteseink már kora reggel két kemencében is befűtöttek. Az egyikben kenyér|ángos, a
másikban szorgos kezek által gyúrt kelt tésáából, különféle ízesítésű kalács súlt a gyerekek
és felnóttek nem kis örömére. Kedvére íakmározhatott mindenki a sok finomságból. A
Kunszentmiklósi Rendórkapitányság munkatársai KRESZ-park felállításával igyekeáek
megtanítani a gyerekeket a szabályos közlekedésre.

5. Kiállítás:

6. Katonasirok felkutatása :

Egyesületünk elhatároáa, hogy tagszervezetével a Kiskun Hagyományózó Baráti körrel
közösen felkutatja és rendbe teszi temetőikben fellelhető katonasírokat. Készít egy
internetes honlapot, melyen feltünteti a sírokban nyugvó személyeket és a róluk fellelhető
adatokat. E munka folyamán az eddig beazonosított síroknál megemlékezést tartottunk.

5. Emléknap:

Október 4én, Kunszentmiklós Város Önkormányzatának felkérésére emlékünnepséget
szerveáünk az Aradi vértanúk és Virágh Gedeon huszárőrnagy emlékére.

Rendezvény
idóoontia Rendezvény rövid leírása

2015. íebruár 7 .

Fotókiállítás a múlt század elsó felében, Kunszentmiklóson készült régi
fotókból. A kiállítást Sallainé Dr. Pederdi Vera etnográfus, főmuzeológus,
a Nemzeti Múzeum munkatársa nyitotta meg. Közreműködött a
Szappanos Lukács Népdalkör, a Csillagocskák Citerazenekar, Mizsei
Molli és Mizsei Dorina (vers). A kiállítást rendezte Székely Gábor
helytörténész, egyesületünk tag!a.

Rendezvény
idópontia Rendezvény rövid leírása

2014. március 14.
Felszegi öregtemetőben eddig felkutatott 1848-49-es katonasírok
felkeresése, megemlékezés a sírban nyugvó katonákról.

Rendezvény
időpontia Rendezvény rövid ]eírása

2015. április 14.
Egészségkertek Bács-Kiskun megyében: Ősi magyar gyümülcsfákról
elóadás

2
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2015. április 15.
Egészségkeriek Bács-Kiskun megyében: Magyar nemesítésű paprika
fajták. Előadás és gyakorlat

20'l5. szept. 12.
szentmiklósi napokon a birka fózó verseny alatt szórakoáató műsor
szervezése.

További tevékenvséqeinkról :

Egyesületünk a beszámoló évében 14 rendezvényt szervezett részben ónállóan, részben
más egyesületekkel közösen. Továbbá sikeresen működtettük tagszervezeteinket is.
Rendezvényeink lebonyolításánál együttmúködünk a Varga Domokos ÁMK-val, Magyar
Vöröskeresá helyi szervezetéVel, helyi civil szervezetekkel, rendőrséggel, ónkormányzattal.
A réndórséggel évek óta közösen szervezzük a gyermeknapi rendezvényünket.

A Képviselő{estület döntésének köszönhetóen egyesületünk továbbra is üzemelteti a
közösségi házal. Az épületet több civil szervezettel közösen működtetjük. 20,15-ben
összesen 9 szervezet vette igénybe, valamennyien térítéSmentesen.

Egyesületünk is rendszeresen itt tartja rendezvényeit, szerveinek üléseit. Bü§zkén
mondhatjuk, hogy nem egy olyan rendezvényünk volt, amikor majdhogynem kicsinek
bizonyult.

Lehetóségeinkhez mérten igyekszünk az épületet karbantartani, szépíteni. Csakúgy mint
a korábbi években a beszámoló évében is nem kis munkával, önkénteseink segítségének
köszönhetően tovább javítottunk állagán. Saját költségvetésünkból sikerúlt a vakolat
leverésével felújítani a nagytermet, és az egész épületet kimeszelni. Erre közel ölszázezeí
forintot költöttünk.

A Városszépítő, TurisZikai és Kulturális Bizottság felkérésére egyesületünk elkészítette
a város rendezvénynaptárát. Ez egyesületünk tárhelyén üzemel és elérhető az
önkormányzat, a VDAMK és egyesületünk honlapjáról. ltt valamennyi, a városban
megrendezésre kerülő rendezvény feltüntethető. Jelzi az esetleges programútközéseket.
lgény esetén további funkciókkal bővíthető. Fel lehet tölteni a megtartott rendezvényekról
készült beszámolókat, fotókat, stb.

Rendezvényeinkről, tagszervezeteink tevékenységéról részletes beszámolók, fotók
egyesületünk honlapján (www.pusztahangja.hu) megtalálható.

Taqszervezeteink tevékenvséqe:

2014 évlől egyesületünk múködteti a Szappanos Lukács Népdalkört, a Kiss Józ§ef
Daloskört, a Kunszentmiklós_Blumberg Baráti Kört, és a Kiskun Hagyományőrző
Baráti Kört. E szervezetek tagjai közérdekű önkéntesként végzik munkájukat. Mindenkivel
kötöttünk önkéntes szerzódést. Ezekben a csoportokban vannak többen is, akik már régóta
tagjai, vagy önkéntesei egyesületünknek is. Valamennyi csoport egyesületünk céljainak
megfeleló tevékenységet fo|ytató, jogi személyiség nélkúli csoport, ezért vállaltuk fel az
érvényes jogszabályoknak megfelelő múködtetésüket.

Puszta Hangja Egyesület Szappanos Lukács Népdalköre:
Rendezvény
időpontia Rendezvény rövid leirása

2015. február 7. Fellépés egyesületünk szervezésében tartott rendezvényen.

20í 5. március 7.
Részvétel az V. Olszágos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud regionális
elódöntóiében.

2015, március 14.
Fellépés egyesületünk szervezésében tartott katonadalos esten és a
fáklyás felvonuláson.

201 5. május 16, Fellépés a Nagyvenyimben rendezett Pünkösdi Találkozón.

2015. május 1 6. Fellépés az apaji nyugdíjas találkozón.

2015. szept.5. A fellépés Lakitelken a Vass Lajos népzenei és néptánc találkozón

, .<F



20í5-évi BEszÁMoLó KözHAszNúsÁcl uellÉxlETÉNEK rcscÉszirÉss

2015. szept. 12.
Szentmiklósi Napokon műsoros délelótt szervezése és fellépés az
Önkormányzat felkérésére, valamint a fellépók vendégül látása.

2015. szept. 19.
Fellépés a kunszentmiklósi katolikus iemplomban a Templomok
éjszakája rendezvényen.

2015. okj..24.
Fellépés a tassi zenés lstentisáeleten a Darányi-Hóman Alapítvány
meghívására.

2015. oK. 3-
Fellépés Dunavecsén, Vikár Béla halálának 70. évfordulóján rendezett
lX. Dalos Találkozón.

2O15. nov. 14. Fellépés Hantoson a Hantosi Dalkör meghíVására.

Pusáa Hangja Egyesület Kiss József Dalosköre:
Rendezvény

időpontia Rendezvény rövid leírása

2015. március 7.
Részvétel az Y. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud regionális
elódöntójében,

20í 5. március 14.
Fellépés egyesületünk szervezésében tartott katonadalos esten és a
fáklyás felvonuláson.

2015. május 16.
Részvétel az V. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud középdöntójében,
Hajdúszoboszlón.

2015. május 30,
Részvétel az V. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntőjében,
Hajdúszoboszlón,

2015. szep|. 12. Szentmiklósi Napokon fellépés.

2015. oKóber4, Fellépés az Aradi vértanuk és Virágh Gedeon huszárórnagy emlékére
egyesületünk által szervezett emlékünnepségen.

2015. nov. ,14. Nótabál szervezése és fellépés

Pusáa Hangja Egyesület Kunszentmiklós-Blumberg Baráti Köre:
Rendezvény
időpontia Rendezvény rövid leirása

2015. jan. 16, 20í S-évi program megbeszélése.

2015. jún.5.-8. Küldöttség utazása a Blumbergi testvérvárosba

20í 5. december 2. 201 S-évi program értékelése, 2016-évi program megbeszélése.

Pusáa Hangja Egyesület Kiskun Hagyom ányőrző Baráti Köre:
Rendezvény

idópontia Rendezvény rövid leírása

20í4. március 'l4. Felszegi öregtémetóben felkutatott,l 848-49-es katonasírok felkeresése,
megemlékezés a sírokban nyugvó katonákról.

2015. április 'l4.
,,Egészségkertek Bács-Kiskun megyében" című előadássorozat elsó
napján Sipos Sándor és Dr. Barna Tamás nyugalmazott erdómérnök
tartottak előadást az őshonos magyar gyümölcsfákról.

2015. április 15.

,,Egészségkertek Bács-Kiskun megyében" című előadássorozat második
napján sipos Sándor és Hegedűs Ágoston kertéSzmérnök tartottak
elóadást és gyakorlati bemutatót a magyar nemesítésű paprika fajtákról,
és azok ültetéséról.

20í 5. szept. '1 1. Tájhonos magyar gyümölcsfák ültetése a közösségi háznál .<§
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Közösségi ház használói:
,l. szappanos Lukács népdalkör,
2. Virágh Gedeon Vitézló iskola,
3. Kiss József Dalosköí
4. Kiskun Hagyományőzó Baráti Kör.
5. Bakér Mente Egyesület,
6. Bács-Kiskun Megyei Civil lnformációs Centrum,
7. Baksay Sándor Református Gimnázium végzős diákjai,
8. Puszta Hangja Egyesület

Kunszentmiklós, 2016. február '| 5.


