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1. A számviteli beszámoló 

A társadalmi szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleget és 

eredmény levezetést mellékeljük. 

 

2. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A társadalmi szervezetnek 2012-ben nem volt felhasználható vagyona. 

 

3. Költségvetési támogatás felhasználása 

A szervezet 2012-ben költségvetési támogatásban nem részesült. 

 

4. A cél szerinti juttatás kimutatása 

 

A non-profit szervezet cél szerinti tevékenységeihez használta fel bevételeit, nevezetesen: 

tudományos tevékenység, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, 

közművelődési valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. 

 

5.  Kimutatás a kapott támogatásról 2012. évben 

 

Támogató 

megnevezése 

Támogatás megnevezése Támoga-

tott cél 

Támogatás összege eFt 

Pénzbeni Nem 

pénzbeni 
 Tárgyévi 

e.Ft 

Magánszemély 

adománya x  

Kulturális 

programok 

támogatása  

  45.000 

NKA 

Közművelődési 

Kollégium 
x  

Kulturális 

programok 

támogatása 

 
 

150.000 

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás kimutatása 

 

Vezető tisztségviselőnek nem nyújtottunk támogatást. Szervezetünknek nem foglalkoztat 

állandó alkalmazottat, önkéntes támogatók segítik munkánkat. 

 

7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 
 

Alapítványunk 1993 óta jelentős szerepet vállal a térség kulturális életének alakításában. 

Elsődleges célkitűzései között szerepelt Nagybörzsöny középkori templomainak megmentése, 

felújításuk előmozdítása. Alapítványunk másik tevékenységi területe a közművelődés és 

hagyományápolás. Egész évben folyó rendezvénysorozatunk, a "Hetedhét Ipolyon innen és 

túl...", számos alkalmat teremt a térség településein (Vámosmikola, Nagybörzsöny, 

Ipolytölgyes, Letkés, Perőcsény, Ipolydamásd ) működő hagyományőrző együttesek, kórusok 

bemutatkozására, egymás munkájának megismerésére. Az alapítvány által lassan tíz éve 

elindított Cselka Nándor Emléknapok, pedig arra ösztönzik a települések fiataljait, hogy 

helytörténeti kutatásokba kezdjenek, kutatásaik eredményéről beszámolhatnak a 

rendezvényeinken.  

 

2012. február, az évkör elejének ünnepén, a farsang idején figyelemre méltó hagyomány éled 

újjá az Ipoly mentén. Már 1990-óta rendezik meg HELEMBÁN és IPOLYDAMÁSDON a 

PALÓCFÖLDI ALAKOSKODÓK FARSANGI ÜNNEPÉT. A jelmezes felvonulások, 
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télbúcsúztató rítusok megszervezésében évek óta részt vállal a Szent István Király 

Alapítvány.   

2012. június 21. 

CSEPREGHY FERENC (1842-1880) színműíró, Ipolyszalka szülöttének tiszteletére 

rendezett tanulmányi- és emléknap Ipolyszalkán. 

A VERS,  A NÉPSZÍNMŰ ÉS A MESE  MŰFAJI  SZÉPSÉGEIRŐL - rendhagyó 

irodalomórákat tartottak  a Magyar Tannyelvű Alapiskolában Gyárfásné Dr. Kincses Edit 

főiskolai tanár, Németh Péter Mikola költő, Gyárfás Endre meseíró, Konczek József költő. 

Közreműködtek: a PENGETŐS Duó és a szalkai Magyar Tannyelvű Iskola tanuló 

10.15-kor KILENC LÁNY  DALBAN ELBESZÉLVE  A NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA-KÖR 

JÁTÉKÁBAN 

Csepreghy Ferenc: PIROS BUGYELLÁRIS (1878) egy rész a színműből a LUKANÉNYEI 

AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT vendégjátékában  >< Rendezte: BALKÓ ZSÓFIA 

A Tanulmányi Nap magyarországi vendégei voltak a vámosmikolai Ált. Isk. 

HONISMERERETI SZAKKÖRÉNEK tanulói dr. Koczó József tanár vezetésével. 

14. 45-kor CSEPREGHY Ferenc (1842-1880) színműíróra emlékeztünk 

Ipolyszalka szülötte halálának 130. évében – az emléktáblájánál köszöntőt mondott: Józsa 

János polgármester 

15 órától CSEPREGHY SZIMPÓZIUM a Tájházban 

Lovicsek Béla: BAJ VAN A SZERELEMMEL című színműve egy-végben >< Bemutatják az 

alkalmi Szalkai Színkör Tagjai 

2012. Július harmadik hétvégéjén, a vámosmikolai templom búcsúnapján rendeztük meg a 

CSELKA NÁNDOR EMLÉKNAPOT. Évek óta ezen a napon emlékeznek meg az itteniek 

Cselka Nándorról, a falu híres szülöttéről, aki reformkori püspök volt, élete példájával 

mutatja, hogy az ember eljuthat az értől az óceánig. Ez a nap hagyományosan a 

Vámosmikoláról elszármazottak találkozója is, fontos esemény a falu életében.  A program 

első részében hangversenyek, klasszikus zenei és orgona koncertek hangzottak el az 

Esterházy család által építtetett, barokk stílusú római katolikus templomban.  A program 

második részében a falu fiataljai és meghívott tudósok számoltak be legújabb helytörténeti 

tárgyú kutatási eredményeikről. Majd a vámosmikolai és környékbeli népdalkörök, kórusok, 

amatőr színjátszók adtak színvonalas műsort a római katolikus plébánia közösségi házában, 

illetve az udvaron felállított szabadtéri színpadon. A rendezvénysorozat megalkotója és 

lebonyolítója a Szent István Király Alapítvány. 

2012. augusztus 20.      NAGYBÖRZSÖNYBEN – A Szent István templom búcsúnapjához 

kötődik évek óta az a népzenei találkozó, melynek célja palócföldi népdalkincsünk 

bemutatása, népszerűsítése. 

2012. szeptember 20-21. A Nagybörzsönyi Templomos Napokat hetedik alkalommal rendezte 

meg alapítványunk itt, ebben a történeti tájban, az egykori bányász városban, amely most alig 

több mint félszáz lelket számlál, mégis négy gyönyörű templom is birtokosa.  A Kulturális 

Örökség Napjainak rendezvénysorozata lehetőséget nyújtott arra, hogy az év közben 

feledésbe merült építészeti értékeinket időről – időre meglátogassuk és észrevegyük azok 

mulandóságát, sérülékenységét. A templomos napok rendezvénysorozata lehetőséget kínál a 

már létrejött eredmények értékelésére, az új problémák feltárására, a tervek bemutatására. A 

résztvevők a helyi lakosok, a döntéshozók, építészek, régészek, vállalkozók, akik ilyen körben 

szinte sohasem találkoznak, ritkán van alkalom arra, hogy gondolataikat, tapasztalataikat ki 

tudják cserélni. Ezen ritka alkalmak egyike ez a rendezvény.  

2012. december 18,22,23,24                                     

Alapítványunk legrégebb óta megvalósuló hagyományteremtő, kultúra közvetítő 

tevékenysége a minden év karácsonya előtt megrendezett MIKOLAI BETLEHEMES. A 

előadás szereplői a vámosmikolai gyermekeken kívül, a váci Fiesta Színházának tagjai, és 
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nagymarosi, váci vendégszereplő gyermekek, és a Nagybörzsönyi Pávakör tagjai. Nagyon 

fontos az évről- évre megvalósuló felvidéki vendégjáték, mely tekinthető missziónak, hiszen 

évről évre elvisszük a magyar szót, a magyar igéket az adventi időszakban az Ipoly túl oldalán 

fekvő magyar lakta falvakba, városokba Párkánytól, Ipolyságig. A másik körút az Ipoly 

magyarországi oldalán Váctól- Balassagyarmatig éppolyan fontos, hiszen úgy gondoljuk, a 

folyó nem elválaszt minket, hanem összeköt. A betlehemes játéksorozat méltó befejezése 

Karácsony estéjén a Nagybörzsönyben és Vámosmikolán bemutatott előadás, élő állatokkal, a 

templom előtt felépített valódi jászollal.  

 

 


