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A Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a
2018-es esztendőről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület 2018. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és
a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 403ezer Ft, a saját tőke403 ezer Ft. A részletes kimutatások a letölthető jelentésünkben
találhatóak meg. (Mérleg és a közhasznú szervezeti eredménykimutatás.)
2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS SZJA FELAJÁNLÁSBÓL KAPOTT TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az Egyesület 100.000,- Ft önkormányzati támogatást kapott, és azt teljes egészében fel
is használta közhasznú tevékenységeihez.
Tárgyévben az Egyesület 70.401 Ft,- Ft SZJA felajánlásból származó támogatást kapott, és azt
teljes egészében fel is használta közhasznú tevékenységeihez.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az Egyesület tőkeváltozása/eredménye 237 ezer Ft összegű. Az Egyesület mindig törekszik arra,
hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. 2018ban sikerült felhasználni az előző évben feltöltődő működési tartalékot.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott ilyen juttatást, így e soron nem történtek kifizetések.
5.
KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVTŐL,
ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 100.000 Ft támogatást kapott különböző szervezetektől. Vázsnok
Község Önkormányzata működési célra adott 50.000 forintot és Felsőegerszeg Község
Önkormányzata működési célra adott 50.000 forintot
Az Egyesület SZJA 1%-ból 70.401,-Ft-ot kapott közhasznú működéséhez.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

TISZTSÉGVISELŐINEK

NYÚJTOTT

Egyesületünk vezető tisztségviselői sem költségtérítésben, sem más személyi jellegű kifizetésben nem
részesültek.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
7.1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység:

Az íjászat és az ehhez szorosan kapcsolódó természetjárás az egyik legkomplexebb
egészségmegőrző tevékenység. Nem csak a testi, hanem a lelki egészség megőrzését is
szolgálja. Az egészségre való pozitív hatása kiemelkedő. Több helyszínen is lehetőségünk
nyílik gyakorolni, edzéseket és rendezvényeket tartani. A korábban kialakított vázsnoki és
felsőegerszegi pályák, melyek gyönyörű és természetes környezetben vannak már ismertek
közelünkben és távolabbi partnereink körében is. Ezt sikerült ismét bővíteni a baranyajenői
önkormányzat segítségével.

Közösségünk a felsőegerszegi erdő tisztításában is részt vesz, immár hagyományosan,
együttműködve a helyi önkormányzattal.
Tevékenységünk nemcsak a felnőttekre irányul, hanem a fiatalok felé is egyre nagyobb
mértékben nyitunk. Számukra új elfoglaltságot, egészséges időtöltést tudunk nyújtani, főként
azoknak, akik ingerszegény vagy túlságosan ingergazdag környezetben élnek.
Edzéseinken a résztvevők ingyenesen, természetes körülmények között, erdei túrával
összekötött íjászatot gyakorolhatnak, ahol gyakran az erdő élő lakói (róka, őz, vaddisznó)
kíséretében élvezhetik az egészséges íjászatot.
7.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
Az íjászat, mint sport és a legősibb tevékenység, fejleszti a koncentrációkészséget, a mentális és a
fizikai erőt, és kitűnő szabadidős tevékenység, ezen kívül a természettel való közvetlen kapcsolatot is
ápolja. A 2018.év végén 44 fő az egyesület tagsága. A fiatalságot a szülők felügyelete mellett egyre
nagyobb mértékben találtuk meg. Egyre több ember, köztük gyermekek és fiatalok ismerik meg az
íjászatot és szerették meg egyre bővülő közösségünket.
Hagyományőrző tevékenységünk során az ő ismeretük is fejlődik mind az íjászat, mind
hagyományainkat illetően.
Természetesen ez a felnőttekre is vonatkozik.
Meghívottként több helyen tartottunk bemutatót és íjásztatást. Fellépéseink mind koreográfiájukban,
egyre inkább öltözékünkben is, mind szöveges narrációjában az ismeretterjesztést és oktatást szolgálta.
Részesei lehettünk számos rendezvénynek, melyek a résztvevők szórakoztatása mellett a nevelésre és
az ismeretterjesztésre is hangsúlyt helyeztek..
Tagjaink és a gyakorlatainkra, rendezvényeinkre ellátogató vendégeink az íjászat kitartásra,
koncentrációra, mentális edzésre épülő, türelmet és izomerőt igénylő és fejlesztő vonásai alapján
nemcsak az említett nemes tulajdonságokra nevelő hatást érezhették, hanem a természetes környezettel
való közvetlen kapcsolatot is. Utóbbiban több olyan tagunk is segített, akik „hivatásszerűen” ismerik
és terjesztik a környezet élővilágával kapcsolatos tudnivalókat.

A megyei szervezésű Baranya Íjásza nevű rendezvénysorozatra fiataljainkat ingyen szállítjuk
és részvételi díjaikhoz is hozzájárulunk.
A médiák által közvetített helytelen irányok helyett alapvető értékekre, a kollektív
kulturálatlansággal szemben a szándékosan elfedett nemzeti értékeinkre szeretnénk irányítani
tagságunk, vendégeink, partnereink figyelmét.
7.3. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével:
Kiemelt szerepet kapott az a cél, hogy az ifjúság számára alternatívát tudjunk kínálni jelen
kapcsolatszegény és túlgépiesített világunkban a szabadidő sportjellegű eltöltésére.
Ez a nonprofit szolgáltatás, mely tömegsport jellegéből fakadóan is közösségformáló-, és fejlesztő
hatású éppen komplexitása miatt van nagyon kedvező hatással az egészségre.
Az íjászat a mozgásában korlátozott ember számára is kitörést jelenthet az aktív szabadidő-eltöltés, a
mozgás és a sport irányába, az egészséges életmód fenntartásával.
Partnerségi kapcsolataink közül az elsők között alakult ki együttműködés a Sásd Városi Sportkörrel és
a Honismereti Szakkörrel.
A környező önkormányzatokkal szintén nagyon jó partneri kapcsolattal rendelkezünk.

Így lehetőség nyílt arra, hogy a gyermekektől a felnőttekig egy népszerű, új és összetett élményt, és
sikert nyújtó szabadidős tevékenységet teremtsünk.
A fedett íjászati lehetőség megteremtésével sikerült az időjárástól függetleníteni a késő őszi, téli, kora
tavaszi az időszakban ennek a kiváló sportnak és hagyománynak a gyakorlását és terjesztését.
Több környező városból (Komló, Dombóvár, Pécs, Kaposvár, Mohács, Szekszárd) is jönnek
vendégeink mind a fedett, mind a szabadtéri gyakorlásainkra, rendezvényeinkre.
Céljainkat folyamatosan bővítjük. 3D-s célparkunk egyre nagyobb. Ebben az évben is sikerült 4 új cél
beszerzése, mely színesebbé teszi sportrendezvényeinket, versenyeinket.
Ezekből következik, hogy térségünk, községeink ebből a tevékenységből közvetett turisztikai
előnyökhöz is jutnak.
Sásd, 2019.május 19.

Nagy Lajos László
elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület közgyűlése 2019.
június 05-i ülésén elfogadta.

