
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 19:23:28. Érkeztetési szám: EB00609327

03 Kecskeméti Törvényszék

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

0 3 0 1 0 0 0 2 5 9 1 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  20 .15 .13



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

6 0 0 0 Kecskemét

Jókai Mór utca

40 fsz 2

    

0 3 0 1 0 0 0 2 5 9 1

0 3 0 0 P k 6 0 0 4 8  2 0 1 8

1 9 0 6 3 5 1 7 1 0 3

Százdi József

Kecskemét 2 0 2 2 0 5 3 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  20 .15 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

Adatok ezer forintban

3 978

3 978

1 346 2 335

143 24

1 203 2 311

1 346 6 313

-108 4 265

100 100

-212 -208

4 4 373

0 0

55 324

55 324

1 399 1 724

1 346 6 313

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  20 .15 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

Adatok ezer forintban

2 100 2 100

3 400 11 548 3 400 11 548

433 8 979 433 8 979

2 967 2 569 2 967 2 569

3 400 13 648 3 400 13 648

3 400 13 648 3 400 13 648

1 637 4 939 1 637 4 939

14 1 736 14 1 736

0 0 0 0

358 1 254 358 1 254

1 387 1 346 1 387 1 346

3 396 9 275 3 396 9 275

3 038 8 021 3 038 8 021

4 4 373 4 4 373

4 4 373 4 4 373

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  20 .15 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

Adatok ezer forintban

8 979 8 979

2 569 2 569

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  20 .15 .13



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

6 0 0 0 Kecskemét

Jókai Mór utca

40 fsz 2

    

0 3 0 0 P k 6 0 0 4 8  2 0 1 8

0 3 0 1 0 0 0 2 5 9 1

1 9 0 6 3 5 1 7 1 0 3

Százdi József

Köztéri Melódiák - Interaktív Koncert & Kvízjáték

1991. évi XX. törvény   121 § (a)-(b) bekezdései

Családi közösségek

600

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  20 .15 .13



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

6 0 0 0 Kecskemét

Jókai Mór utca

40 fsz 2

    

0 3 0 0 P k 6 0 0 4 8  2 0 1 8

0 3 0 1 0 0 0 2 5 9 1

1 9 0 6 3 5 1 7 1 0 3

Százdi József

Témához kapcsolódó események szervezése

1996. évi LIII. tv. 64 § (1) bekezdése

Családi közösségek

270

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  20 .15 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

Adatok ezer forintban

Adomány más alapítványok javára 0 200

Továbbadott természetbeni adományok 0 1 146

0 1 346

0 1 346

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  20 .15 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

Adatok ezer forintban

3 400 13 648

3 400 13 648

3 396 9 275

14 1 736

3 038 8 021

4 4 373

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  20 .15 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  20 .15 .13



 

  

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2021. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEKÉNT

GYERKŐCÖK SPORT KÖZÖSSÉGI GYERMEKKÉPZÉSI ÉS 
SZABADIDŐS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

      

2021. ÉV 



Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és  
Szabadidős Közhasznú Alapítvány 

 

Oldal 1 / 2 
 

2021. évi Szakmai Beszámoló 
2021. évi számviteli beszámoló mellékleteként 

 
Az egyesület célja 
 
Az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok 
enyhítése, a betegségek megelőzése, az épített és természeti környezet védelme, tehetséggondozás, a gyermekek 
és az ifjúság védelme, környezettudatos cselekvés ösztönzése, a gyermek- és ifjúsági szabadidős és sport 
tevékenység támogatása. Az alapítvány célja továbbá a látvány-csapatsportágak fejlesztése, a 
csapatsportokágakban az utánpótlás nevelés biztosítása. Az önfoglalkoztatás, mint munkaerő-piaci alternatíva 
megvalósítása, hátrányos helyzetű térségben munkahely – munkalehetőség teremtés és ennek érdekében egyéni 
vállalkozások alapításának támogatása. 
 
Az alapítvány célja továbbá a családi közösségek védelme, szociális, oktatási, hagyományőrzési, kulturális, 
közművelődési, sport és egészségügyi igényeinek kielégítésében való közreműködés. Fenntartható életmód és 
környezettudatosság  terén történő módszertani és közösségfejlesztési tevékenységek, oktatás, képzés biztosítása, 
hazai és határon túli testvériskolákkal történő kapcsolat kialakítása, tapasztalatcsere, tudásbázis áramlás, 
környezeti fenntarthatóság tudatosítása, népszerűsítése a közvetlen és közvetett célcsoport számára, hátrányos 
helyzetű fiatalok integrációját segítő programok biztosítása, stratégiai együttműködések kiaknázása és lefolytatása 
a térségi és települési életminőség javításának érdekében, esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele és az 
esélyegyenlőséget is kihangsúlyozó projektek építése. 
 
 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
 
Alapszabály 9. pontja szerint: [..] családi közösségek védelme, szociális, oktatási, hagyományőrzési, 
kulturális, közművelődési, sport és egészségügyi igényeinek kielégítésében való közreműködés [..] szervezett 
programok. 
 
Támogatási program elnevezése 
 
Köztéri Melódiák - Interaktív Koncert & Kvízjáték 
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01903 

 
Támogató megnevezése: Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
Támogatás időtartama: 2021. március 18. – 2022. december 31. 
Támogatási összeg: 4 999 910 Ft 
Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása Érzékenyítő eseményeket, közösségi és kulturális életet 
fejlesztő, valamint a helyi identitást erősítő jótékonysági gálakoncertet szerveztünk. Megvalósításhoz szükséges 
eszközöket szereztünk be. 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
A programunk révén a közösségek összetartása, összekapcsolása és a városi zeneművészeti képzés iránti igény 
felkeltése, növelése valósult meg. Interaktív koncertünk szemléletformáló, érzékenyítő hatással bírt. Válogatás 
hangzott el népszerű operettekből Asharti Szabó Andrea és Hoffmann Richárd vendégművészek előadásában. A 
programot interaktív kvízjátékkal és közös dalolással színesítettük. 
 
 
 

Megnevezés: Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány 
Rövidített név: Gyerkőcök Közhasznú Alapítvány 
Szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Jókai Mór utca 40. fszt. 2. 
Szervezet nyilvántartási száma: 03-01-0002591 
Adószám: 19063517-1-03 
Statisztikai számjel: 19063517-9499-569-03 
A szervezet képviselője: Százdi József kuratóriumi elnök 



Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és  
Szabadidős Közhasznú Alapítvány 

 

Oldal 2 / 2 
 

1.1. Közhasznú tevékenység 
 

1.1.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Köztéri Melódiák - Interaktív Koncert & Kvízjáték 
1.1.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. törvény   121 

§ (a)-(b) bekezdései 
1.1.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: családi közösségek 
1.1.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 600 
1.1.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Helyi identitás, lakhelyhez kötődés erősödött, 

fejlődött a közösségi és kulturális élet, generációk közötti kapcsolat erősödött, fiatalok és a 
szépkorúak együttműködésének hatékonysága javult, generációk közötti kölcsönös tudás és 
tapasztalatátadás megvalósult. 
 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
 

Alapszabály 10.1.9 és 10.1.10 pontjai szerint [..]Természet- és környezetvédelem, környezettudatosság erősítése, 
a környezetvédelmi oktatás és a felelős magatartás kialakítása, a környezetvédelem, a környezettudatosság és az 
épített környezet iránti felelősség kialakítása [..] szervezett programok. 
 
Támogatási program elnevezése 
 
Természeti és épített értékeink 
VCAE-KP-2-2021/1-000063 
 
Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 
Támogatás időtartama: 2021. január 1. - 2022. december 31. 
Támogatási összeg: 2 000 000 Ft 
Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása 
2021. évre eső programelemek keretében az érzékenyítés, bevonás módszereit, marketing- és reklámeszközeit 
határoztuk meg, ehhez szükséges eszközöket, szolgáltatásokat szereztük be. 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
Online felületet hoztunk létre, kialakítottuk a hatékony, interaktív kommunikációs felületünket a világhálón, 
valamint megterveztük alapítványunk egységes arculatát. Környezettudatosság erősítését, a környezettudatosság 
és az épített környezet iránti felelősség kialakítását, nemzeti öntudaterősítést, közösségfejlesztést, szervezeti 
kultúra fejlesztést célzó eseményeket szerveztünk. 
 

2.1. Közhasznú tevékenység 
 

2.1.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Szemléletformáló programszervezés 
2.1.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1996. évi LIII. tv. 64 § (1) 

bekezdése 
2.1.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Általános- és középiskolai oktatási intézmények tanulói, 

közvetett célcsoport: gyermekeken keresztül a család minden generációja. 
2.1.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 270 
2.1.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Helyi identitás erősödött, közösségi élet fejlődött, 

generációk közötti kapcsolat erősödött. A kölcsönös tudás és tapasztalatátadás megvalósult. 
 
 
Kecskemét, 2022. MÁJUS 
 
 

Százdi József, kuratóriumi elnök 
Gyerkőcök Közhasznú Alapítvány 
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Gyerkőcök Közhasznú Alapítvány 

2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának 

PK-742 Kiegészítő melléklete 
 

 

Nyilvántartási száma: 03-01-0002591 

Adószám: 19063517103 

Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12.31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K I E G É S Z Í T Ő  M E L L É K L E T  
2021. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2022. április 29. 

    

 

 

 

         Százdi József 

         kuratóriumi elnök 
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I. Általános rész 

 

Az alapítvány adatai 
Az alapítvány neve: Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú 

Alapítvány  

Rövid neve: Gyerkőcök Közhasznú Alapítvány 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Jókai Mór utca 40. fsz. 2. 

Adószáma: 19063517-1-03 

Nyilvántartási szám: 03-01-0002591 

Bírósági nyilvántartásba vétel ideje: 2018.08.17 

Illetékes bíróság: Kecskeméti Törvényszék  

Gazdálkodási forma: alapítvány, közalapítvány 

Főtevékenysége: 9499 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

KSH-szám: 19063517-9499-569-03 

Kuratóriumi elnök: Százdi József 6000 Kecskemét, Hévíz utca 5. 

 

Az alapítvány célja, jogállása, jellege  

Az alapítvány Alapszabályban megfogalmazott célja: szociális tevékenység (pl. 

családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, 

rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek) 

 

Az alapítvány célja az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, 

az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, az épített és 

természeti környezet védelme, tehetséggondozás, a gyermekek és az ifjúság védelme, 

környezettudatos cselekvés ösztönzése, a gyermek- és ifjúsági szabadidős és sport 

tevékenység támogatása, látvány - csapatsport fejlesztése érdekében az utánpótlás nevelésben 

aktív közreműködés. Az önfoglalkoztatás, mint munkaerő-piaci alternatíva megvalósítása, 

hátrányos helyzetű térségben munkahely - munkalehetőség teremtés és ennek érdekében 

egyéni vállalkozások alapításának támogatása. Az alapítvány célja továbbá a családi 

közösségek védelme, szociális, oktatási, hagyományőrzési, kulturális, közművelődési, sport és 

egészségügyi igényeinek kielégítésében való közreműködés. Fenntartható életmód és 

környezet-tudatosság terén történő módszertani és közösségfejlesztési tevékenységek, oktatás, 

képzés biztosítása. Hazai és határon túli testvériskolákkal történő kapcsolat kialakítása, 

tapasztalatcsere, tudásbázis áramlás, környezeti fenntarthatóság tudatosítása, népszerűsítése a 

közvetlen és közvetett célcsoport számára. Hátrányos helyzetű fiatalok integrációját segítő 

programok biztosítása stratégiai együttműködések kiaknázása és lefolytatása a térségi és 

települési életminőség javításának érdekében, esélyegyenlőségi szempontok figyelembe 

vétele és az esélyegyenlőséget is kihangsúlyozó projektek építése. 

 

A Gyerkőcök Közhasznú Alapítványt a bíróság 2021.05.03-án jegyezte be közhasznú civil 

szervezetként, (bejegyzés száma: 0300/Pk.60048/2018, nyilvántartási szám: 03-01-0002591).  

 

Alapítvány jellege: nyílt alapítvány 

Alapító vagyon: 100 ezer forint 

Vagyon felhasználás mértéke 
Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka továbbá az alapítást 

követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a 

természetben nyújtott adomány fordítható. 
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Vagyon felhasználás módja  

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 

Adózási információk:  

Az alapítvány egyéb szervezet, alanya a Társasági adónak, de alaptevékenysége, célszerinti 

tevékenysége a társasági adótörvény szerint tárgyi mentes tevékenységnek számít, nem 

sorolható a jövedelem és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenységek közé. Társasági 

adó bevallásának az adóévet követő év május 31-ig a társasági adóbevallást helyettesítő 

nyilatkozattal, vagy a 29-es nyomtatványon tesz eleget. 

 

Könyvvizsgálat: Az alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

 

A beszámoló készítésért felelős 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok ellátásával megbízott személy 

mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik, a Pénzügyminisztérium által vezetett 

könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, (regisztrációs szám: 172607).  

A beszámoló készítéséért felelős: Herczegh Dezsőné EV. Nyilvántartási száma: 6788511 

(Adószáma: 63552650-1-23). 

 

A beszámolót aláírta: 

Százdi József kuratóriumi elnök 

6044 Kecskemét, Hévíz utca 5. 

 

A beszámoló készítésének rendje 

 

Az egyesület a gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek fordulónapja 

tárgyév december 31. A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet, 

vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza.  

 

Az egyszerűsített éves beszámoló az „A” változat szerint készült mérlegből és az „A” típusú 

összköltségeljárással készült eredmény kimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.  

 

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel 

A költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban könyveli, a 6-7. számlaosztályt nem 

alkalmazza.  

 

Könyvvezetés pénzneme: 

Az egyesület a könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei, és szabályai 

szerint vezeti. 

 

 

Mérlegkészítés ideje: 

A mérlegkészítés időpontja általában tárgyévet követő április 30. indokolt esetben a 

közzétételre nyitva álló határidőt megelőző nap.  

Jelenlegi gazdásági évre vonatkozóan: 2022. április 29. 

Letétbehelyezés, nyilvánosságra hozatal határideje: tárgyévet követő május 31. 
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Üzleti év 

A beszámoló, üzleti évet záró beszámoló, a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő 

időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2021. december 31. 

 

Általános kiegészítések 

 

A Kiegészítő melléklet a Gyerkőcök Közhasznú Alapítvány 2021. január 1-jétől 2021. 

december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a 

beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000 évi 

C törvény a számvitelről, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló 

készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) 

kormányrendelet, a Civil törvény, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. 

 

Jelentős hiba és hibahatások 

 

Az alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Jelentős 

összegű az a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 

évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét 

növelő-csökkentő – (előjeltől független) abszolút értéknek együttes összege meghaladja az 

ellenőrzött év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg 

az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint. 

 

Nem jelentős összegű hiba 

 

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 

(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő 

- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba, 

előzőek szerinti értékhatárát. 

 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak 

tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó 

beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot. 

 

 

Munkavállalók 

 

Az alapítványnak fő állású munkavállalója nincs. 

A feladatokat az alapítvány elnöke, kuratóriumi tagjai díjazás nélkül látják el. 

2021-ben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatásból 

megvalósított programok, feladatok kivitelezésében résztvevő- azokat tevékenyen 

megvalósító személyek megbízási szerződés keretében megbízási díjazásban részesültek. 
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Az eszközök és források értékelése 

 

Az eszközök és források értékelésének általános szabályai 

 

A mérlegben szereplő tételek értékének kiindulási alapja a bekerülési érték, tartalmát a 

számviteli törvény határozza meg. A mérlegben az eszközök és források a könyv szerinti 

értéken szerepelnek, azaz a bekerülési értéket az alábbiak módosítják: 

 

Értékcsökkenés  

 

Az alapítvány nem él a piaci értéken való értékelés lehetőségével, továbbá nem alkalmazza a 

terven felüli értékcsökkenés, illetve az értékvesztés visszaírását. Ezen túlmenően, az 

egyesület nem él a valós értéken történő értékelés lehetőségével, elsősorban azért, mert a 

gazdasági eseményei között nem számottevő a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos 

gazdasági esemény.  

 

 

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése 

 

A terv szerinti értékcsökkenési leírás évente egyszer, december 31-én kerül elszámolásra. 

A Számviteli törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés, valamint a Társasági 

adó törvény által megengedett értékcsökkenés érvényesül a könyvelésben. Az 

értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris módszerrel) történik. 

Alkalmazott leírási kulcsok: 

- Egyéb berendezések, felszerelések, gépek, járművek: 14,5 % 

- Szellemi termékek      33 % 

(A Gyorsan avuló számítástechnikai eszközök esetében 33 %) 

 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 

A 200000 Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, 

tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor egy összegben kerül elszámolásra 

értékcsökkenési leírásként.  

Az egyesületnél 2021. évben terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra. 

 

A tárgyi eszközök nyilvántartása egyedileg, nyilvántartó kartonokon történik. A leltározás év 

végén, egyeztetéssel történik, azaz a főkönyvi könyvelés, és az analitikus nyilvántartás adatai 

kerülnek összevetésre, valamint számbavétellel. 

 

 

Megnevezés Előző év Tárgy év 

Befektetett eszközök nettó értéke (E Ft) 

2021. december 31. 

0 E Ft 3978 E Ft 
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Forgóeszközök 

Követelések 

A követelések és kötelezettségek állományát, év végén egyeztetéssel állapítjuk meg.  

 

Pénzeszközök 

A pénzeszközök könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban lévő 

pénzeszközök a bankszámla 2021. év utolsó kivonatának záró összegével, a pénztár a 

tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe. 

Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik az egyesület, megtakarítását lekötött 

számlán tartja. 

Aktív időbeli elhatárolás nem volt. 

 

 

Forgóeszközök állománya (tárgy év) 

 

Követelések Pénzeszközök Készletek  Forgóeszközök összesen 

0 E Ft 2311 E Ft 24 E Ft 2335 E Ft 

 

Mérleg főösszeg (ESZKÖZÖK értéke 

 

Megnevezés Előző év Tárgy év 

Eszközök összesen 1346 E Ft 6313 E Ft 

 

 

 

 

 

Források értékelése 

 

Saját tőke állománya 

 

Megnevezés Előző év Tárgy év 

Jegyzet tőke 100 E Ft 100 E Ft 

Eredmény tartalék -212 Ft -208 E Ft 

Tárgy évi eredmény alaptevékenységből 4 E Ft 4373  E Ft 

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből   0 E Ft 0 E Ft 

Saját tőke -108 E Ft 4265 E Ft 

 

Kötelezettségek állománya 

 

 

Megnevezés Előző év  Tárgy év 

Hosszú lejáratú kötelezettség 0 E Ft 0 E Ft 

Rövid lejáratú kötelezettség 55 E Ft 324 E Ft 

 

Az alapítvány hosszú lejáratú hitellel nem rendelkezik, a rövid lejáratú kötelezettségek 

összege, a 12. havi szállítói tartozásokból adódik.  
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Passzív időbeli elhatárolások 

 

Megnevezés Előző év Tárgy év 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1399 E Ft 1723 E Ft 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 E Ft 0 E Ft 

 

A bevételek passzív időbeli elhatárolása  

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2021-es évet terhelő költségek, 

amelyek számlái 2022. januárjában érkeztek be.  

 

Mérleg főösszeg (FORRÁSOK) értéke                    

 

Megnevezés Előző év Tárgy év 

Források összesen 1346 E Ft 6313 E Ft 

 

 

Az eredmény kimutatásban szereplő értékek bemutatása 

 

Bevételek alakulása 

 

Megnevezés Előző év Tárgy év 

Értékesítés nettó árbevétele 0 E Ft 2100 E Ft 

Egyéb bevételek  3400 E Ft 11548 E Ft 

- tagdíj bevétel 0 E Ft 0 E Ft 

- ebből: támogatások  433 E Ft 8979 E Ft 

- adományok (magánszemélyek, 

társaságok) 

2967 E Ft 2569 E Ft 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 E Ft 0 E Ft 

Bevételek összesen 3400 E Ft 13648 E Ft 

- Ebből közhasznú tevékenység bevétele 3400 E Ft 13648 E Ft 

 

Az alapítvány éves bevételei pályázaton elnyert támogatásokból, társaságoktól, 

magánszemélyektől kapott adományokból  származnak. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium 

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató, a „Köztéri 

Melódiák - Interaktív Koncert & Kvízjáték” című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01903 

azonosító számú támogatási kérelmünket támogatásra alkalmasnak ítélte, s az alapítványt 

4 999 910 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  Az elnyert összegből a pályázati 

kiírásnak megfelelően, 2021-ben 2 978 578 Ft-ot használtunk fel.  

Egy nagyobb összegű adományt, 200 E Ft-ot a Horváth Építőmester Zrt. juttatott 

alapítványunk részére. 

Egy nagyobb összegű adományt, 430 E Ft-ot a Homedika Kft. juttatott alapítványunk részére.  

Egy nagyobb összegű adományt, 228 E Ft-ot a CédrusNet-Erasmus Intézet Kft. juttatott 

alapítványunk részére.  

Egy nagyobb összegű adományt, 300 E Ft-ot a Fantasy Dance Company Egyesület juttatott 

alapítványunk részére.  

Egy nagyobb összegű adományt, 300 E Ft-ot a Novum Kamarazenekar Egyesület juttatott 

alapítványunk részére. 
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Magánszemélyektől 678 E Ft adományt kaptunk.  

 

 

 

 

 

 

 

Költségek, ráfordítások alakulása 

 

Anyagjellegű ráfordítások 1637 E Ft 4939 E Ft 

Személyi jellegű ráfordítások 14 E Ft 1736 E Ft 

Egyéb ráfordítások 1387 E Ft 1346 E Ft 

Értékcsökkenés 358 E Ft 1254 E Ft 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 E Ft 0 E Ft 

Költségek, ráfordítások összesen 3396 E Ft 9275 E Ft 

- Ebből közhasznú tevékenység ráfordításai 3038 E Ft 8021 E Ft  

 

 

Pénzügyi műveletek eredmény 0 E Ft 0 E Ft 

 

Adózás előtti eredmény 4 E Ft    4373 E  Ft 

 

Társasági adó fizetési kötelezettsége 0 E Ft 0 E Ft 

Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytatott, e tevékenységből származó bevétele 

nem volt, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

 

Megnevezés Előző év Tárgy év    

Tárgyévi eredmény 4 E Ft 4373 E Ft 

 

Anyagjellegű ráfordítások között a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01903 támogatásból 

megvalósított programok igénybevett szolgáltatásait, reklám költségét számoltuk, a 

különböző anyagok költségét számoltuk el. 

 

(A támogatások, adományok felhasználását ezen kiegészítő mellékletben, külön táblázatban 

mutatjuk be.) 

 

Személyi jellegű ráfordítások,   

a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01903 azonosító számú pályázatban vállalt programjaink 

szakmai megvalósításában résztvevő személyek 701 E Ft megbízási díjait, járulékait 

tartalmazza. 

 

 

Céltartalékok 

Az alapítvány garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége nincs, ezért a várható 

kötelezettségekre 2021. évben céltartalékot nem képzett 

 

 

 



9 

 

Vagyoni jövedelmezőségi mutatók 

 

1. Eszközök megoszlása, aránya (befektetett eszközök, forgóeszközök aránya) 

Megnevezés Előző év Tárgy év % 

Befektetett eszközök/Eszközök összesen*100 

(E Ft) 

0/1346= 0% 3978/6313=  63,01 % 

Forgó eszközök/Eszközök összesen*100 (E Ft) 1346/1346= 

100 % 

2335/6313=   36,99  % 

 

 

 

2. Eladósodottság mértéke 

Megnevezés Előző év Tárgy év % 

Kötelezettségek / Saját tőke * 100 55/-108=     -

50,93% 

324/4265= 7,60 % 

 

 

3. Adósság állomány aránya 

Megnevezés Előző év Tárgy év % 

Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját 

tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100 (E Ft) 

0/-108+0= 

0 % 

0/4265+0 0,0 % 

 

 

4. Likviditási mutatók 

Megnevezés Előző év Tárgy év % 

Forgóeszközök / Kötelezettségek * 

100 (E Ft) 

1346/55=2447 

% 

2335/324= 720,68 % 

 

5. Hosszú távú likviditási mutató 

Megnevezés Előző év Tárgy év % 

Adózás előtti eredmény / Kötelezettségek * 

100 (E Ft) 

4/55=7,27% 4373/324= 1349,70 % 

 

6. Sajáttőke aránya 

Megnevezés Előző év Tárgy év % 

Sajáttőke/(Saját 

tőke+Hosszú lejáratú 

kötelezettségek) * 100 

-108/-108+0=100 % 4265/4265+0= 100 % 
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A támogatások, adományok felhasználásának bemutatása 

 

Támogatási program elnevezése: VCA-KP-1-2021/1-000595 sz. támogatás 

Támogató megnevezése: Miniszterelnökség 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés x 

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi költségvetés   

más gazdálkodó 
 Támogatás időtartama: 2021-2022  

Támogatási összeg: 4 000 000 Ft 

  ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 000 000 Ft 

  tárgyévben felhasznált összeg: 4 000 000 Ft 

  tárgyévben folyósított összeg: 4 000 000 Ft 

Támogatás típusa: visszatérítendő   vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 

Személyi 0 Ft 

Dologi 0 Ft 

Felhalmozási 4 000 000 Ft 

Összesen: 4 000 000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
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Támogatási program elnevezése: VCAE-KP-2-2021/1-000063 

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés x 

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi költségvetés   

más gazdálkodó 
 Támogatás időtartama: 2021-2022 

Támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

  ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 000 000 Ft 

  tárgyévben felhasznált összeg: 2 000 000 Ft 

  tárgyévben folyósított összeg: 2 000 000 Ft 

Támogatás típusa: visszatérítendő   vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 

Személyi 780 105 Ft 

Dologi 1 219 895 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 2 000 000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

2021. évre eső programelemek keretében az érzékenyítés, bevonás módszereit, marketing- és 
reklámeszközeit határoztuk meg, ehhez szükséges eszközöket, szolgáltatásokat szereztük be. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Online felületet hoztunk létre, kialakítottuk a hatékony, interaktív kommunikációs felületünket a világhálón, 
valamint megterveztük alapítványunk egységes arculatát. Környezettudatosság erősítését, a 
környezettudatosság és az épített környezet iránti felelősség kialakítását, nemzeti öntudaterősítést, 
közösségfejlesztést, szervezeti kultúra fejlesztést célzó eseményeket szerveztünk. 
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Támogatási program elnevezése: TOP 7.1.1-H-ESZA-2020-01903 

Támogató megnevezése: Magyarország Kormánya 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés x 

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi költségvetés   

más gazdálkodó   

Támogatás időtartama: 2021-2022 

Támogatási összeg: 4 999 910 Ft 

  ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 302 909 Ft 

  tárgyévben felhasznált összeg: 2 978 578 Ft 

  tárgyévben folyósított összeg: 3 302 909 Ft 

Támogatás típusa: visszatérítendő   vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 

Személyi 700 793 Ft 

Dologi 1 371 385 Ft 

Felhalmozási 906 400 Ft 

Összesen: 2 978 578 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Érzékenyítő eseményeket, közösségi és kulturális életet fejlesztő, valamint a helyi identitást erősítő 
jótékonysági gálakoncertet szerveztünk. Megvalósításhoz szükséges eszközöket szereztünk be. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

A programunk révén a közösségek összetartása, összekapcsolása és a városi zeneművészeti képzés iránti 
igény felkeltése, növelése valósult meg. Interaktív koncertünk szemléletformáló, érzékenyítő hatással bírt. 
Válogatás hangzott el népszerű operettekből Asharti Szabó Andrea és Hoffmann Richárd vendégművészek 
előadásában. A programot interaktív kvízjátékkal és közös dalolással színesítettük. 

 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2022. április 29. 

 

         Százdi József  

                    kuratóriumi elnök  
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