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Közhasznú jelentés

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az  Orgona  –  és  Egyházzenei  Alapítványt  a  Nógrád  Megyei  Bíróság  PK.60.043/2005/4 
számú, 2005. június 2-án jogerőre emelkedett végzése alapján, nyílt  alapítvány,  közhasznú 
szervezetként jegyezték be. Cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység.
Az  Alapítvány  célja:  kulturális  örökség  megóvása,  kulturális  tevékenység  folytatása, 
műemlékvédelem,  a  határon  túli  magyarsággal  való  kulturális  kapcsolattartás,  a 
balassagyarmati Szentháromság Főplébánia Templom egyházzenei életének fejlesztése.
Az  alapító:Unterwéger  Zsolt  karnagy,  az  Alapítvány  képviselője:  Demeter  Mihályné,  a 
kuratórium tagjai valamint a Szent Felicián Kórus tagjai munkájukat önkéntesen, mindenféle 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik.
Karnagy úr vezetésével a kórus rendszeres, heti 2 órás  próbával készül fel a minden vasárnap 
és egyéb egyházi ünnepi liturgián végzett szolgálatára. 
Az  egyházzenei  koncertek  szervezése,  lebonyolítása,a  minden  vasárnap  és  egyéb  egyházi 
ünnepek nagymiséin  a  liturgia    egyházzenei  szolgálata   is  az alapítvány célkitűzéseinek 
megvalósítását  szolgálja.  A  Kórus  a  rendszeres  vasárnaponkénti  szolgálatán  kívül 
egyházzenei szolgálatot teljesített 2012.febr.26.án a Kossuth Rádióban közvetített szentmisén 
valamint a Váci Egyházmegye Katolikus Iskolák Te Deuma szentmiséjén 2012.jún.9.-én.és 
július 29.-én a Szent Anna napi palócbúcsú ünnepi szentmiséjén, valamint Csesztvén a 800 
éves  templomjubileum  ünnepi  szentmiséjén.  A  Kórus  önálló  egyházzenei  koncertet  adott 
2012 szeptember 15.-én a Palóc Múzeumban,az Ars Sacra Fesztivál keretében. 
A Szentháromság Főplébánia Templomban 2012-ben is folytatódtak a nagy hagyománnyal 
rendelkező  egyházzenei  koncertek.  Ezek  hangfelvételei  is  bekerültek  a  közhasználatú, 
kölcsönözhető, egyre gyarapodó hangtárunkba.
Az orgona használat közben előforduló kisebb-nagyobb hibáinak javításait, az orgona belső 
rendszeres  portalanításait  Karnagy  úr  és  az  Alapítvány  néhány  pártoló  tagja  áldozatos 
munkával,minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül rendszeresen végzik.
Az  orgona  teljes  felújításával  és  átépítésével  kapcsolatos  tárgyalásokat,  konzultációkat, 
tervezéseket továbbra is Karnagy úr nagy körültekintéssel, szakértelemmel végzi,a következő 
évben realizálódó felújítás reményében.

Balassagyarmat, 2013-06-17.
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Vagyon felhasználásával kapcsolatos

Kimutatás

Beszámoló
 

Adományok:

Cél szerinti kimutatás                            Összeg                        

 APEH átutalás az adók felajánlható 1%-ából az alapítvány célkitűzéseire:
                                                          197.000.-Ft

 Egyéb támogatás                           1.050.000.-Ft
A Közhasznú Alapítványunk a fenti adományt kapta 2012-es évben.

Kiadások:

Anyagköltség:                                              18.130.-Ft
Egy éven belül elhasznált anyagi eszköz       7.990.-Ft
Igénybevett szolgáltatások értéke:                    380.-Ft
Reklám,hirdetés költség                                 2.540.-Ft
Banki szolgáltatás értéke:                            12.481-Ft

Az Alapítvány működésének költségeihez és céljaihoz a kiadások részletezése szerint használt 
fel pénzeszközöket.

Balassagyarmat, 2013-06-17.


