
A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület 

2016. évi közhasznúsági jelentése 

 
Az egyesület – alapszabályának 2.2. pontja alapján – az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:  

- a magyarországi német nemzetiség történelmi, földrajzi és kulturális hagyományainak, tárgyi 

és szellemi kultúrájának ápolása és gyarapítása, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés; 

- a német nyelv ápolása, őrzése és gyarapítása; 

-  kulturális tevékenység folytatása, rendezvényszervezés; 

- a „Herbstrosenchor” nevű énekkar működtetése; 

- kapcsolattartás a kölcsönös érdekek alapján és a közös feladatok megoldása céljából a 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával; 

- kapcsolattartás más magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel; 

-  kapcsolattartás a német nyelvterületen működő kulturális intézményekkel és szervezetekkel. 

 

Az alapszabály 2.3. pontja úgy rendelkezik, hogy az egyesület a fenti közhasznú tevékenységeit a 

nemzetiségek jogainak biztosításával kapcsolatos közfeladathoz kapcsolódóan végzi, amelyet a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény tartalmaz. 

 

A 2016. év az egyesület részére sok programot és jelentős változásokat hozott. Egyesületünk 

taglétszáma 42 fő, amelyből 30 fő rendes tag, a többiek pártoló tagok. Megállapítható tehát, hogy 

annak ellenére nőtt a taglétszám, hogy néhányan azok közül, akik koruk vagy egyéb okok miatt a 

kulturális tevékenységben nem tudtak részt vállalni, kiléptek a szervezetből. Fontosnak tartjuk, hogy 

az egyesület minden tagja végezzen valamiféle tevékenységet, amellyel az alapszabályban lefektetett 

célok megvalósításához hozzájárul. Akik erre nem képesek, de a célokkal egyetértenek, pártoló 

tagként anyagi hozzájárulást teljesítenek. 

Ismét jelentős összegben tudtunk személyi jövedelemadó 1%-okat fogadni, amely komoly bevételi 

forrást jelentett. Az előző évhez képest új, hogy kettő kaposvári cég támogatta egyesületünket 

különböző összegekkel. 

Az év során beléptünk a Kaposvári Civil Parlamentbe, és az általuk szervezett rendezvényeken részt 

vettünk. 

Fontos célként jelöltük meg, hogy felvegyük a kapcsolatot a Kaposváron és a Somogy megyében élő 

német ajkú emberekkel. Ez olyan sikeres volt, hogy fellépéseinken a közönség soraiban egyre 

nagyobb számban jelentek meg, sőt hárman már a kóruspróbákon is részt vesznek, reményeink 

szerint rövidesen a tagjaink között üdvözölhetjük őket is. Az ő részvételük jelentősen emeli a próbák 

színvonalát, és hozzájárul tagjaink német nyelvtudásának bővítéséhez. 

Továbbra is folyamatos és élő kapcsolatot tartunk a rodewischi (Vogtland/Sachsen) női kórussal, 

akikkel a tervek szerint 2017-ben kerül sor a következő találkozásra, ezúttal Németországban. 

A Herbstrosenchor sajnálatos módon a nyár folyamán kettészakadt, viszont a tagok többsége az 

egyesületen belüli folytatás mellett döntött. Az ősz folyamán megtartott névadó ünnepségen a tagok 

a Neurosenchor elnevezést fogadták el, amelyet majd az alapszabály soron következő módosítása is 

tartalmazni fog. 

Az év talán legörvendetesebb eseménye, hogy Harsányi László kezdeményezésére megalakult egy 

zenekar is, amely négy harmonikásból, egy szájharmonikásból és egy gitárosból áll jelenleg. A 

zenekar szerdai napokon tartja próbáit, és már több fellépése is volt, általában a kórussal együtt.  

Harsányi László két általános iskolásnak is tart harmonika órákat, a fiatalok szintén felléptek a pajta 

színpadon. 

 

A 2016. évben megvalósult programokat, dátum feltüntetésével a közhasznúsági jelentés alábbi 

melléklete tartalmazza. 

 

 

 

 

 



Melléklet a közhasznúsági jelentéshez  
Az egyesület 2016. évi programja 

 

Sor-

szám 

Dátum Esemény megnevezése, helyszíne 

1. 2016.01.09.  Részvétel a Német Nemzetiségi gálaműsoron 

Pécs, Kodály központ 

2. 2016.01.19.  Német nemzetiségi találkozó, megemlékezés az elhurcoltakról – Budaörs 

3. 2016.02.06.  Sváb bál – Kaposvár  

4. 2016.03.05.  Sváb bál – Gödre  

5. 2016.03.19.  Énekkar fellépése – Barcs 

6. 2016.04.09.  Kirándulás Máriacellbe (Ausztria) 

7. 2016.04.22.  Koch Valéria iskola, megemlékezés a kitelepítettekről, énekkar fellépése – 

Pécs 

8. 2016.04.29.  Tavaszi Fesztivál, énekkar fellépése – Kaposvár 

9. 2016.05.21.  Soroksári csoport megemlékezése a nyugati temetőben – Kaposvár 

10. 2016.05.22.  Részvétel a kórus minősítésen, ahol az énekkar arany fokozatot kapott – 

Somberek  

11. 2016.05.27 - 29.  Részvétel a „Treffen der Musiker mit alten Instrumenten” rendezvényen – 

Csolnok  

12. 2016.06.09. Belépés a Kaposvári Civil Parlamentbe 

13. 2016.07.23.  Énekkar fellépése – Igal fürdő 

14. 2016.08.27. Énekkar fellépése a káposztás fesztiválon – Kaposfüred 

15. 2016.10.01. Az énekkar és a zenekar fellépése az Oktoberfesten – Igal fürdő 

16. 2016.10.15. Harsányi László harmonikás fellépése a megyei nyugdíjas területi gálán – 

Tab  

17. 2016.11.04. Énekkar fellépése Soós Tibor kiállítás megnyitóján – Kaposvár  

18. 2016.11.29. Közös születés- és névnap ünneplése a klubban. Neurosenchor névadója – 

Kaposvár  

19. 2016.12.09. Énekkar és zenekar adventi fellépése a pajta színpadon – Kaposvár  

20. 2016.12.19. Harsányi László és Schlichter György (szájharmonikás) fellépése a 

nyugdíjas klub adventi rendezvényén – Kaposvár  

 

Kaposvár, 2017. február 28. 

          



           Schlichter Györgyné 

             elnök 

 


