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Beszámoló
közhasznúsági jelentés
A Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület 
Kiskunhalas, Kossuth u. 21.


A Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület célja:
- elősegíteni az Egyesület demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. 
-	Kulturális, népművészeti, irodalmi, helytörténeti, honismereti, sport, művészeti, zenei, természettudományos és műszaki alkotó tevékenységet végző, független gondolkodású, pártokhoz nem kötődő emberek összefogása. 
- Kulturális, művészeti, zenei, irodalmi, helytörténeti, honismereti, természettudományos és műszaki műhelymunkák, vitaestek, előadások, műsorok szervezése és megtartása, esetenként más intézményekkel és szervezetekkel együttműködve.
- Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzésekkel alakult társadalmi szervezetekkel és a város érdeklődő közönségével. 
- Kiadványok szerkesztése, kiadása.
- Részvétel pártsemleges, kulturális rendezvényeken, ünnepségeken. 
-	Önkéntesség népszerűsítése az egyesület vagy más együttműködési megállapodásban lévő szervezetek által szervezett önkéntes tevékenységek által. Rendezvényeken, programokon és egyéb megmozdulásokon önkéntesek alkalmazása és önkéntes tevékenyég lehetőségének nyújtása.
Kiskunhalason 2011-ben közel 40 kulturális programot szerveztünk. Előadások, táncházak, könyvbemutatók, kiállítás, szabadtéri programok, kézműves foglalkozások stb. révén színesítettük a kulturális palettát. Rendezvényeink gyakran teltház mellett valósultak meg. Egész éves tevékenységünkkel igyekeztünk az országosan védett műemlékeinkre és közkincseinkre is felhívni a figyelmet. Együttműködtünk több más civil szervezettel illetve közintézménnyel.
Új sírkereszteket készítettünk hősi halottak elhanyagolt, régi parcelláiban. Temetőket takarítottunk, sírokat mentettünk, önkéntesek segítségével is. Megemlékezést tartottunk síremléknél.
Szinte minden programunkról tudósítás született az elektronikus és írott médiákban. Sikeresnek értékelték minden szervezésünket. Interneten vagy televíziókban is rendszeresen szerepelt az egyesület, mint példaadó, értékközvetítő szervezet. Országos médiába is többször került az egyesület a hadisír gondozás illetve a halasi étel és ital hagyományok népszerűsítése okán. 
2011-ben újra sikerült egy új kiadványt kibocsátanunk „Halasi népköltők, parasztverselők írásai - válogatás pusztáink, városunk egyszeri poétáinak műveiből” címmel. A könyv kiadása a tagság, egy pályázati támogatás és külső segítség bevonásával történt. 
A legtöbbet postai, adminisztrációs és egyéb működési kiadásokra költöttünk. A nehéz pénzügyi helyzetben magánszemély kölcsönadása, illetve a sikeres adó1% gyűjtésünk segítette az egyesületet. 

A Pásztortűz Egyesület 2011. évi nyitó egyenlege: 269.000Ft
A Pásztortűz Egyesület 2011. évi bevétele 303.000Ft az alábbi megoszlásban:
- szja (adó1%): 99.000Ft
- magán személytől kapott támogatás: 5000Ft
- tagdíj: 102.000Ft
- közhasznú tevékenységből származó bevétel: 95.000Ft
- egyéb, kamatbevétel: 2000Ft
Tárgyévben megítélt, de folyósításra nem került támogatás Kiskunhalas Város Önkormányzatától: 110.000Ft
Magánszemélytől érkezett kölcsön: 135.000Ft

A Pásztortűz Egyesület 2011. évi kiadása 569.000Ft az alábbi megoszlásban:
- anyagköltség: 52.000Ft
- igénybevett szolgáltatás: 512.000Ft
- egyéb, pénzügyi szolgáltatás: 5000Ft



Kelt, Kiskunhalas, 2012. február 29.				
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Végső István, elnök
Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület

