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A Hegymagas Községért Közalapítvány az Alapítói okiratnak megfelelően, 

valamint az előző kuratóriumi ülésen elfogadott határozatok, költségvetés és 

programtervezet alapján folytatta tevékenységét. Az Alapítvány 2018. évben is 

teljesítette az OBH és a NAV felé az éves kötelezettségeit, amelyeket a 

könyvelési feladatokkal együtt, a megbízás szerint, Gaál Tibor könyvelő látta el. 

A Kuratórium az előző ülését 2018. május 23-án tartotta.  

A következő határozatok kerültek egyhangú elfogadásra: 

1. 2017. évi és a két kuratóriumi ülés között eltelt időszakról szóló beszámolók 

2. A Közalapítvány 2018. évi programtervezete 

3. A Közalapítvány 2017. évi gazdálkodása és a 2018. évi költségvetése 

4. A Felügyelőbizottság 2017. évi beszámolója 

5. A falusi turizmusban közreműködők számára fórum szervezése a 2018. év 
    során   
 

A 2018. évi program beszámoló: 

 
- Az Alapítvány 2018. évben is rendszeresen részt vett vagy képviseltette 

magát az Önkormányzat és a Nyugdíjas Klub szervezésében tartott 
programokon, ezeken tevőlegesen is végzett feladatokat, és anyagilag is 
támogatott egy rendezvényt. 



- Az Alapítvány, minden alkalommal segítséget kapott az Önkormányzattól 
a vállalt határozatai, célkitűzései, valamint a saját rendezvényei 
megszervezéséhez, illetve azok lebonyolításához. 

- Saját szervezésű programokon az elmúlt esztendőben is szép létszámmal 

vettek részt. Igyekeztünk olyan rendezvényeket és programokat 

szervezni, ahová be kívántuk vonni a falu lakóit, a nyaralóval rendelkező 

lakosokat, valamint Hegymagason és környékén üdülő vendégeket. 

- Örülünk, hogy nő a bizalom az Alapítvány felé, amely meglátszik az 

adományok és az SZJA 1 %-os felajánlások összegében. 

- A média is felfigyelt ránk és cikket írt a Zalai Naplóban a Hegymagasi 

Nyári Esték egyik programjáról. 

           (Konrád György 85  -  születésnapi könyvbemutatójáról) 

- A 2016. évi kuratóriumi ülés határozata volt, hogy a falusi turizmusban 

közreműködők számára fórumot szervezzünk. Ez a 2016./2017. évek 

során sajnos nem, de 2018. évben végül is realizálódott. 

 

Az Alapítvány saját szervezésű programjai 2018. évben:   

 

Január 30.   Ezen a napon kerültek leszedésre, Hegyi Gyula szőlőtőkékből 
faragott figurái a Kultúrház a vitrinjeiből, melyek az előző évben, 2017. április 
29-én lettek kiállítva. Ez kiállítás a XXV. Szent György-hegyi Napok kísérő 
programja volt és igen hosszú ideig volt látható több más, a kultúrházban 
megtartott program alatt is. A kiállításról sok pozitív visszajelzés érkezett. 

 

Június 13. Turisztikai Fórumot szervezett az Alapítvány, melyre mindazokat 

meghívta, akik turizmussal, vendéglátással és kereskedelemmel foglalkoznak a 

faluban és a Szent György-hegyen. 

A meghívást többen elfogadták borászok és helyi falusi szállásadók közül is. 

Hozzászólásaikban megfogalmazódott az összefogás szükségszerűsége a 

turizmust és a vendéglátást illetően, valamint fontos szempontként merültek 

fel a Szent György-hegy és Hegymagas népszerűsítésének lehetőségei. 

Az Alapítvány célja a fórummal legfőképpen a tapasztalatcsere volt a megjelölt 

témákban, valamint egy közös szemléletmód kialakítása az idegenforgalmat 

illetően. 



Vendég előadóként, Böröndy Tamás, a Tapolca Tourinform iroda vezetője 

fogadta el meghívásunkat, aki összefoglalót adott a résztvevőknek Tapolca és a 

térség turisztikai állapotáról. Igen bő információ hangzott el tőle a környékünk 

aktuális idegenforgalmi helyzetéről. 

A fórum meghirdetett témakörei voltak:  

1. Hegymagas és a Szent György-hegy szerepe és jelentősége a  

    Balaton-felvidéken   

2. Mit tehetünk Hegymagas község idegenforgalmi népszerűsítése érdekében?  

 

Július - Hegymagasi Nyári Esték programjai 

 

22. Térey János Káli holtak című könyvének bemutatója –  A József Attila díjas 

író-költővel, felkérésre Bojár Iván András művészettörténész beszélgetett 

26. Gadó Gábor Quintet jazz koncert  

31. A József Attila díjas Kálnay Adél „Tündérhajszál” c. mesekönyvének és az 

„Ami marad” c. verseskötetének bemutatója 

 

Augusztus 

 

1-2-3  „Tündérhajszál” mesetábort szervezett az Alapítvány Kálnay Adél 

vezetésével, amelyen szép számmal vettek részt a faluból és a nyaraló 

gyermekek közül is. 

6. Konrád György 85 – „Falevelek szélben – Ásatás 1.” Születésnapi 

könyvbemutató - A Kossuth-díjas íróval Bojár Iván András művészettörténész 

beszélgetett 

9. Arcok, faluképek, történetek / 3. fejezet – Varga József és Ságvári György 

beszélgetős estje 

Ezen belül meglepetés vendégünk volt, a közel 100 éves, Czanka Károlyné 

Margit néni, akit örömmel köszöntöttünk fel. Vidáman és korát meghazudtoló 

módon, humorosan válaszolt Varga József kérdéseire, beszélt a fiatal koráról és 

eddigi életéről. 

15. Gadó Gábor Quartet jazz koncert / a Hegymagasi Nyári Esték záró 

programja 

 



2018. évi programok, amelyeken többek között az Alapítvány képviseltette 

magát és tevőlegesen is támogatott: 

Nőnapi rendezvény, Tojásfa díszítés az Önkormányzat előtt, XXVI. Szent György-

hegyi Napok programjai, Anyák napi ünnepség, Nyugdíjas Klub által szervezett 

kirándulás Kőszegre, Nyári tábor gyermekeknek, melynek az Alapítvány fedezte  

a költségek egy részét. Belépőket fizetett a Sümegi várba, valamint a 

versenyekhez ajándékokat és a közös táborzáró főzéshez alapanyagokat 

vásárolt, és segített ennek lebonyolításában. A Lőrinc napi halászléfőző 

versenyen, valamint a falu Kemencéjének avatóján segédkezett az Alapítvány 

is. Részt vett a Nyugdíjas Klub által szervezett Idősek világnapján, a falu 

virágosításában, a Márton-napi ünnepségen, az Önkormányzat által tartott 

Közmeghallgatáson.  

Az év végi programok között az Alapítvány részt vett a Nyugdíjas karácsonyi 

ünnepségen, az Önkormányzati rendezésű fogadáson, melyen Tóth János 

Zoltán polgármester úr, többek között, az Alapítványnak is megköszönte a 

2018. évi munkáját. Aktívan részt vett az Alapítvány is a falukarácsonyi 

ünnepségen és a Önkormányzati Óévbúcsúztatón. 

 

 

Az Alapítvány céljai és elképzelései 2019. évben: 

Az Alapítvány továbbra is az Alapító Okiratban megfogalmazott legfőbb 
célkitűzései szerint kíván működni, miszerint: Hegymagas község segítése, az 
épített – természeti – tájvédelmi értékeinek, környezetének védelme, 
idegenforgalmi, kulturális és sport életének támogatása, minden területen a 
fenntartható fejlődés elősegítése. 

 

1./a. A Közalapítvány 2019. évi egyik nagyon fontos célja az elkövetkező 

időszakban, hogy továbbra is szem előtt tartsa a személyi jövedelemadóból 

származó 1%-os felajánlások gyűjtését. 2018. évben ebből 61.561 Ft bevétel 

származott. Fontos szempont megfogalmazni a leendő támogatók felé, hogy 

mire is kéri az Alapítvány az SZJA 1%-os felajánlásokat. Ennek érdekében, a 

személyi jövedelemadó bevallása előtt, megkeres helyi borászokat és a Szent 

György-hegyen házzal rendelkező, Hegymagast szerető embereket, hogy 

megnyerje őket az Alapítványt támogatók körébe. A támogatói információs 



felhívást kiküldi e-maileken, felteszi a község honlapjára és e célból megosztja 

internetes közösségi oldalon is. 

1./b. Az Alapítvány a pénzadományok gyűjtése érdekében, az OTP Bankkal 

készített csekkeket igyekszik minél több helyre eljuttatni és a 2019. évi 

rendezvényein ismét kihelyezni. 

2. Saját szervezésű feladatok, programok tervezése, megrendezése és 

kivitelezése. 

3. A faluszépítés érdekében, feladatok vállalása az Önkormányzattal 

egyeztetve. Az Alapítvány kezdeményezi, még a turisztikai főszezon előtt, a 

Szent György-hegyen lévő Oroszlános kút renoválását. Ez egyeztetés alatt van. 

4. Közügyek és helyi rendezvények, programok támogatása, akár pénzügyileg is, 

mely által elősegíthető az Alapítvány jövőbeni elképzeléseinek, terveinek 

megvalósulása és népszerűsítése. 

5. Az Alapítvány fontos célkitűzése továbbra is az aktív és szoros  

    együttműködés: 

- Hegymagas Község Önkormányzatával 

- a helyi Nyugdíjas Klubbal  

- valamint az Alapítvány irányelveivel megegyező, helyi civil  

   kezdeményezésekkel 

Ezeket támogatni kívánja és a szervezésükben történő programokon, 

rendezvényeken rendszeresen képviselteti magát. 

6. Az Elődeink Házát illetően, az Alapítvány továbbra is lényegesnek tartja a 

házat turisztikai szempontból előtérbe helyezni. Ennek érdekében aktívabban 

részt kíván venni a felmerülő feladatokban. 2019. évben látogató csoportokat 

szervez a nyári szezonban itt tartózkodó magyar és külföldi nyaralók közül.  

7. Az Alapítvány tovább is támogatni, szervezni és lebonyolítani kívánja, a már 

2016. évtől rendszeresen megrendezésre kerülő Hegymagasi Nyári Esték 

programsorozatot, valamint a nyári mesetábort.  

8. Az Alapítvány 2019. évben is részt kíván venni az Önkormányzattal közösen a 

TeSzedd szemétgyűtő kampányban, mellyel segíteni kívánja a falu és 

környezete tisztán tartását. 

 



9. Az Alapítvány 2019. évben is tervezi turisztikai fórum megszervezését, ennek 

érdekében kapcsolatokat keres a Tapolcai Tourinform Irodával, valamint a 

Szent György-hegy körüli településekkel, borászokkal, szállásadókkal és 

kereskedőkkel közös szemléletmód kialakítása érdekében. 

 
10. Az Alapítvány, anonim adományozó magánkönyvtárából, használt és 

ingyenes könyveket kapott. Tervezi ezekből a könyvekből és jelenleg a 

Hegymagasi Könyvtárban található leselejtezett könyvekből, a nyári turisztikai 

szezon alatt, egy Könyvbörze megszervezését. Ennek gyakorlati megvalósítása 

és időpontja még egyeztetés alatt van. Az Alapítvány számít az Önkormányzat 

segítségére ez ügyben. 

 

 

 

A Hegymagas Községért Közalapítvány elnöke a Kuratórium elé jóváhagyásra 

bocsájtja a 2018. évi beszámolót, melyet majd a jegyzőkönyvben külön rögzít. 

 

 

Hegymagas, 2019. május 9. 

                                                                       

                                                                                            

 

                                                                                         Énekesné György Zsuzsanna 

                                                                                                     Kuratóriumi elnök 


