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Közhasznúsági jelentés
2018.

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

- a magyarországi német nemzetiség történelmi, földrajzi és kulturális hagyományai-
nak, tárgyi és szellemi kultúrájának ápolása és gyarapítása, ezzel kapcsolatos isme-
retterjesztés;

- a német nyelvtudás ápolása, őrzése és gyarapítása;
- kulturális tevékenység folytatása, rendezvényszervezés;
- a Neuer Rosenchor nevű énekkar és a Herz-Schmerz Kapelle nevű zenekar működ-

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

a Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával;
- kapcsolattartás más magyarországi egyesületekkel és civil szervezetekkel;
- kapcsolatépítés a Kaposváron és a város környékén élő német ajkú (elsősorban Né-

metországból származó) személyekkel, a kulturális tevékenység és a tagok német
nyelvtudása színvonalának emelése érdekében;

- kapcsolattartás a német nyelvterületen működő kulturális intézményekkel és szerveze-
tekkel.

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 2018. év az egyesület részére sok programot és jelentős változásokat hozott. Taglétszámunk
2018.  december  31-én  57  fő  volt,  amelyből  44  fő  rendes  tag,  a  többiek  pártoló  tagok.
Megállapítható, hogy a tagjaink száma két fővel csökkent, mivel az elmúlt évben a munkát nem
végző,  tagdíjat  nem  fizető  tagjainktól  megváltunk.  A  tagok  közül  4 fő  rendelkezik  német
állampolgársággal.  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 tagok lehetnek.

Egyesületünk két kulturális csoportot  működtet,  egy 20-25 főből  álló vegyes énekkart  (Neuer
Rosenchor)  és egy 7 fős zenekart  (Herz-Schmerz Kapelle).  A Kaposvári  Német Nemzetiségi
Önkormányzat énekkarában aktív tagtársaink tevékenységét is az alapszabályban meghatározott
célok megvalósításának tekintjük. 

Bevételeink tagdíjakból, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából, szponzori és pályázati
támogatásokból keletkeztek. 
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Két  jelentős  rendezvényünk  volt:  februárban  sváb  bált,  novemberben  gálaestet  szerveztünk,
amelyen sok vendégfellépőt is köszönthettünk. 

Fontos  célkitűzésünk,  hogy  a  Kaposváron  és Somogy megyében  élő  német  ajkú  emberekkel
ápoljuk a kapcsolatot, folyamatosan tájékoztatást adunk programjainkról. A német anyanyelvű
személyek részvétele emeli a próbáink és fellépéseink színvonalát, és hozzájárul tagjaink német
nyelvtudásának bővítéséhez.

Saját,  magyar  és német nyelvű  honlappal  (www.knke.hu)  rendelkezünk,  amelyet  két  nyelven
vezetünk és folyamatosan aktualizálunk. A honlapon megtalálhatók egyesületünk legfontosabb
adatai és dokumentumai, valamint a facebook segítségével a programjainkról is minden esetben
beszámolunk.

Egy  rendes  közgyűlést  tartottunk,  amelyeken  a  kétnyelvűséget  általánossá  tettük,  német
tagtársaink részére tolmácsot és német nyelvű forgatókönyvet biztosítottunk. Németül nem vagy
nem megfelelő színvonalon beszélő tagjaink részére „házon belül” nyelvtanfolyamot tartunk.

A 2018.  évben  megvalósult  programokat,  dátum feltüntetésével  a  közhasznúsági  jelentés
melléklete tartalmazza.

___________________________________________________________________________
7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. fsz. 4.

www.knke.hu
Alapítva/Gegründet: 2006


