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II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az ÉRTÉKTEREMTŐK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 2013. évben gazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót
állított össze.
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza.
III. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMÚ BESZÁMOLÓ
2013 -ban főként játszóterek felmérésével, építésével foglalkoztunk. Játszótérszakértőnk
segítségével kisebb falvakba, nagyobb városokba látogattunk el, segítettünk az
Önkormányzatoknak, tanácsot adtunk, hogyan lehet eus pályázati pénzekből játszótereiket
újjáépíteni. (Kaposvár, Pázmánd, Bodrog, Hetes, Pamuk stb.)
2013. február 16-án egy törökbálinti iskolában, jótékonysági bálon vettünk részt, tombolára
tagjaink segítségével ajándékokat ajánlottunk fel a nyerteseknek.
Sajnos Laki Károly néprajzgyűjtővel nem sikerült az együttműködésünk, pedig immár 4 éve
dolgoztunk rajta. Egy alapítványt szerettünk volna létrehozni a gyűjteményének megmentése
céljából, melyet a gyűjtő sürgetett, de sajnos Ő visszalépett, mielőtt az ügyvédünk beadta volna a
bíróságra az iratokat, az okát nem árulta el. Kellemetlen helyzetbe hozta Szövetségünket, mivel
ismert személyek is segítettek az ügy érdekében. (Csupor István, MNM-főmúzeológusa, dr.
Bereczki Ibolya (Skanzen), Lezsák S., Wittner Mária, Balogh min. úr, Lánchíd rádió 1 órás
riportot készített, segélyfelhívást intéztünk az érdekében, a Magyar Örökségi Díjra jelöltük stb.)

Végül kiderült, hogy már mások is szerettek volna segíteni Károly bácsinak, de mindenkivel ezt
csinálta. 87 éves, sajnos és már nem úgy gondolkodik, ahogy kellene.
A gyűjteményt szerettük volna az utókor számára megmenteni, de sajnos nem sikerült.
Folytattuk Dr. Hidvégi Máté professzor úrral az együttműködésünket, aki azzal támogatja a
Szövetségünket, hogy bárhova eljön nekünk előadást tartani, teljesen díjmentesen.
IV. AZ ÉRTÉKTEREMTŐK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK 2014 ÉVRE
VONATKOZÓ TERVEI
Ahhoz, hogy munkánkat eredményesebben tudjuk folytatni a jövőben támogatásokra van
szükségünk. Az eddigi tevékenységünket értékelni kell, kitűzött céljainkhoz a munkákat újra ki
kell jelölni, illetve a szükséges változtatásokat véghez kell vinni.
1./ Lehetséges támogatók felkutatása, hosszabb távú támogatói, együttműködési szerződések
kötése, a magyar vállalkozások segítése
2./ Pályázatfigyelés és pályázatokon való indulás
3./Még szorosabb együttműködés lehetőségének felmérése az intézményekkel, vállalkozásokkal
4./ A Magyar Világklubbal együttműködés, rendezvények szervezése
5./ Vidéki kisebb önkormányzatok segítése
6./ Tagságunk bővítése
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