KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Rákóczi Szövetség 2001. évi tevékenységér l
Az 1989-ben alapított Rákóczi Szövetség 1999 óta kiemelten közhasznú társadalmi szervezet. Alapszabályában
rögzített f célja a határon túli, els sorban a szlovákiai és a kárpátaljai magyarság sokoldalú támogatása,
önszervez désének és önazonosság-tudatának er sítése, a szül földjükr l magyarságuk miatt elüldözöttek
érdekeinek védelme.
Közhasznú tevékenysége keretében a Szövetség széles kör társadalmi bázist szervezett meg a fent említett
célok érdekében. Szervez munkánk eredményeképpen 2001. végén 85 helyi szervezetünk m ködött szerte a
Kárpát-medencében, tagjaink létszáma megközelítette a 4500 f t. Helyi szervezeteink a központi szervezet
irányításával és támogatásával végzik tevékenységüket, és szerveznek történelmi versenyeket, ünnepi
megemlékezéseket, határokon átnyúló partnerkapcsolatokat iskolák, települések, civil szervezetek között. A
központi szervezet nagyszabású programok sokaságával segíti el a határon túli (els sorban ifjúsági) szervezetek
hatékony m ködését, nyári táborai fiatalok százai számára nyújtanak tartalmas elfoglaltságot. 2001-ben mintegy
2500 f részvételével összesen 8 nyári tábort szerveztünk kisdiákok, középiskolások, egyetemisták és
f iskolások, kispapok, jogászhallgatók és történelemtanárok részére. A hagyományos március 15-i diákutaztatási
programunk és az október 23-i ünnepségek köré szervezett „Gloria Victis” rendezvénysorozat ezreket mozgatott,
a „Gloria Victis” történelmi vetélked re több száz csapat jelentkezett.
A 2001. év gazdasági eredménye:
A Rákóczi Szövetség különféle adományokból, pályázati úton elnyert támogatásokból, az államháztartás
alrendszereib l szerzett támogatásokból, illetve a vagyon kamataiból összesen 69 187 000 Ft bevételt
könyvelhetett el. A közhasznú és egyéb cél szerinti tevékenységének költségei 58 240 000 Ft-ot tettek ki. Ezen
belül a központ és a helyi szervezet által szervezett programokra mindösszesen 47 605 000 Ft-ot, m ködésre
pedig 10 635 000 Ft-ot fordított. Az SZJA 1% felajánlásokból befolyt 797 000 Ft-ot a Rákóczi Szövetség az
Elnökség határozatának megfelel en a helyi szervezetek támogatására fordította.
A Rákóczi Szövetség munkáját irányító Elnökség elnöke és tagjai munkájukért semmiféle juttatásban nem
részesültek.
Ezúton is köszönjük mindazok támogatását, akik adományokkal vagy szervez er vel segítették a Szövetséget
kiemelten közhasznú tevékenységének ellátásában.
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