
Bajai Haj6malom Egyesiilet Kiizhasznrisigi jelent6se 20ll-es esztend616l

l. Szdmviteli heszdmold

A Bajai Haj6tnalorn Egyesiilet 201 L dvben gazd6lkodiis6r6l, a sz6mviteli tdrvdnynek es a kapcsol6d6
eloir6sokrrak rnegfelelve, egyszeriisitett dves beszdrnol6t ii l l itott rissze. A mdrleg forisszege 1,1.527 ezer Ft,
a vagyo|r 7 .539 ezer Ft. A rdszletes kirnutatds jelentdsiink Lsz.rnelldklete, mely 6ll a mdrlegbol ds a
kozhasznI szervezet erednrdnykirrutatiisiib6l, krizhaszni jelentdsboJ.

2. KAltsdgvetdsi timogutis fel lruszn dldsn

-l'6rgydvben 
egyesfilettink 6.03 9. 1 5 1 ,- Ft tiinogatast kapott. Ebbol 1 .715.540,- Ft-ot kd ltdtt cd I szerinti

tev6kenysdgre (mini-skarzen dpitdse) 6s 279.143,- Ft -ot pedig nirikcjddsre forditottr:nk.
Az IPA pAlyi:zalra Gornbossal egytitt kapott i.469.539,- Ft eloleget teljes egdsz6ben 2012-ben
haszn6ljuk fel. A liatrirokon ritnyrll6 egyiittrnriktidds keretdben Gombos kozsdggel kdzdsen nyertiink IPA
p yezaJ0(7 4.342,- EUR eft'kben .Ebb6l I L l5l,4l EUR eloleget foly6sitonak elolegkdnl.A kaporr
tiimogatdsokat a2 .szdmt mell6klet mutatja be.

3. Vu gy o nfe I h as zn d I d s s a I k ap cs o leto s k imutatds

Elozo 6vhez kdpest a Egyes0lettink tartaldka ( vagyona) 1.459 ezer Ft dsszeggel ncitt. Tcjrekszijnk arra,
hogy bevdteleinket k<izhasznri cdljaink el6rdse drdekdben haszniiljuk fel. 201 I . okt6ber l-jdn 6tad6sm
keriilt a Duna partj6n a halfszati nrini-skanzen, arnit az NCA-t6l kapott munkabdr trirnogat6sb6l
iizemeltettiink 20 I I .szentember6ben.
A vagyon felhaszn6liisiit rdszleteiben j elentdsiink 3.szimu nrelldkletdben rnutatiuk be.

4. Cil szerinti juttatdsok kimutatisa

Egyestiletiink nem nyirjtott cdl szerinti j uttatest rnes civil szeryezetnek, igy e soron tovabbra sem tdrtdltt
k il izetes. 4.sz.rnelldklet

5. Kitzponti kiiltsdgvetdsi szervl l,elkiilbnitett dllumi pdnz aptdl, lrclyi bnkormtinyzattdl,telepiil{si
Dnkormdn)tzatok t.irsukisritdl ds mindezek szerveitdl kapott tdmogatds mdftdke

A kapott tiimogat6sok rdszlete kirrutat6s6t az 5.sz.melldklel tartalmazza.

6. A kdzhaszni szervezet vezetf tiszlsegvisel inek ry jtott juttotdsok drtdke

A Bajai Haj6malorn Egyesiilet vezetosdge a munkridIt dijaz6sban nem riszesiilt.

7. A kdzlt(s?.n tevikenlsdgrul sziki rbvitl tartulmi beszdmoki.

Egyesiiletiink a 20I i .m6rcius 26-dn j6t6konys6gi dsszejdvetelt szelvezett ,,Malornko-biil" ndven, abajai
Duna Hotelban. A rendezveny c6lja az volt, hogy a Tiirr kil6t6r.riil a n.rini skanzen mellett a haj6lr.ralom
rnegval6sitiisa is lehetsdges legyen. Ehhez a biilon rdszt vev<ik kdzvetett segits6get nyijtottak az IPA-hoz
sztiksdges saj6t ero biztosit6sAhoz.. A b6lat a haj6mahnok6l sz6l6 nivid eload6s6t dr. Bogoly J6zsef
Agoston irodalorn tdrl eresz nyilolla rneg. Menyhdn Eva ncpdal es Inagyar nota enekes elciadasdban -
Dun6r6l 6s a haj6rnalmok16l hallottLrnk rdgi dnekeket. A zendt Versendi Koviics J6zsefds zenekara
szolgAltatta. Az est ldnypontja volt a bajai Citaonica tdncegyiittes megjelendse gyorlydrli bunyevAc
ruh6ban. A tehets6ges fiatalokb6l dll6 t6ncegyiittes fergeteges k6l6t j6fi, amivel megalapozta a b6l
hangulatdt. A b6l kapcsrin 469.200.- Ft tiimogatiisban rdszestilt az egyestilct.

Kdvetkezo rendezvdny is az egyesiiletiink ndpszeriisitdsdre szo196lt 201 I . rniij us | 5 -in. A Mestersegek
Vdsdran a bajai piac terlilel€r kaptunk Iehelosdgel tagtoborzasra.

-/o*Y"



201I augusztus l3-6n ddlutan r6ckeveiek ktildttttsdgdt fogadtuk a mini skanzen kemencdj6ben siittitt
kal6ccsal. A kdt napos haj6iit utols6 allomdsakdnt az,,ulmi schachtel" mintAjAra elk6sztilt Balaban nevi.i
haj6 BajAn kdtdtt ki. A venddgek a r6ckevei haj6malomban 6rdlt, rij lisabol kdsziilt kenyeret adtak 61
Baja vriros r6sz6re a mini skanzenben.

Az egyes0let fo cdljai kdzfl megval6sult hal6szati mini skanzen,20l1. okt6ber l-j6n keriilt 6tadesra,
mely a v6ros civil osszefogiis6val val6sult meg. Az iinnepi megnyit6n minden elkdpzel6st feliilmril6
ttimeg jdtt dssze, kiizel 2000 rdsztvev6vel, a helyi 6s a dunai vrirosok kiilddttsdgeivel. A rdsztvevok koziil
nagy h6nyadban kepviseltdk magukat a fiatalok. A gyerekek nagy dlvezettel sz6rakoztak ak€zmiivesekkel
ds aj6tsz6hazasokkal. Nagy figyelemmel hallgattik az iireg hal6szok mesdit egy-egy hal szszerszitm
mellett. Nagy sikert aratott a nedkunyh6 is. A kemencdben lep6nyeket siitdttiink Farkas K6lm6n pdk
irdnyitrisival, an,it hirzi lekviirral izesitettiink. Mindenkinek jutott a nap folyamiin kdszitett
finoms6gokb6l. A Duna Fotdklub Eryesiilet a zomboriakkal egyutt nagy sikerii fot6kiellitds mutatott be.
Rendezvdnyeinkrol nemcsak a helyi mddia Tv, r6di6,rijs6g tud6sitott, hanem az MTI beszimol6j6b6l
orszagos himdvre tettiink szert. Az egyesuletiinkr6l hatlron tuli rijs6gok is hirt adtak - Dunat6j 6s Magyar
526 (szerb foly6iratok).
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Zitraddk:
E kiizhasmris6gijelent6st a Bajai Haj6malom Egyesiilet kdzgyiil6se 20l2.mijus 2-i iil6s6n elfogadta.


