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I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  

 

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. §. szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló 

jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 

A SPECHEL – Angol és Magyar Kulturális Egyesület a Baranya Megyei Bíróság, 2009. 

november 11. napján kelt végzése értelmében közhasznú szervezet. 

 

Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott közhasznú 

tevékenységek közül a kulturális tevékenységet folytatja. 

 

Céljai közt szerepel a Simply English magyarországi, egyedülálló angol népi- és népi zenei 

együttes fenntartása. Más, hasonló angol területek kultúráit népszersítő zenekarokkal és más 

kulturális egységekkel kapcsolatteremtés, együttműködés. Elsősorban előadói és 

közművelődési formában az angol nyelvterületek, elsősorban a Brit Szigetek kultúrájának 

népszerűsítése. A magyar kultúra közvetítése angol nyelven. 
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II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

Az egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza 

 

III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA, AZ EGYESÜLET 

VAGYONA, PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK 

 

A) Költségvetési támogatások  

 

Az Egyesület a tárgyévben központi költségvetési támogatásban nem részesült, viszont a helyi 

önkormányzattól 170.000 Ft támogatás kapott.  

B) Az Egyesület vagyona 

 

A saját vagyon 2011. évben a következőképp alakult: 

MEGNEVEZÉS (adatok e Ft-ban)  

Induló tőke          0 

Tőkeváltozás(+) 40 

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (+)  -8 

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+)    0 

Saját tőke 32 

 

Az Egyesület vagyona a tárgyévben eszközökkel nem gyarapodott. 

 

C) Egyéb támogatások 

 

Az Egyesület 2011. szeptember 15-én támogatási szerződést kötött az APSA Tanácsadó Kft.-

vel (mint Támogató) a „Brit Napok” című rendezvény lebonyolítására. Az elnyert támogatási 

összeg egyszeri 1 500 000 Ft volt. 

 

 

 IV. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAIRÓL  

 

Az Egyesület vezető tisztségviselői tisztségükből eredő juttatásban nem részesültek.  
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V. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓ: 

 

Januárban, februárban a havi „Simply English Acoustic Workshop”-ot tartottunk a Nemart 

Galériában, de nem volt alkalmas a helyszín, ezért a SPECHEL belépett a Nevelők Háza 

Egyesületébe, mint tagegyesület, és azóta a havi zenei műhelyeket ott tartunk. 

 

2011-es Sétatéri Fesztivál 
 

A SPECHEL Angol és Magyar Kulturális Egyesület (székhely: 7720 Martonfa, Petőfi utca 

11.) sikeresen pályázott a Polgármesteri keretből arra, hogy megszervezze a most már 

hagyományosnak számító, mondhatnánk a fesztiválnak már szerves részét képező „Brit 

Napot”. 

 

Arról értesülve, hogy az idén maga a fesztivál sokkal rövidebb lesz mint a korábbi években, 

és a Pécsi Kulturális Központ külön kérésére, hogy a helybeli Simply English angol népzene 

együttes zárja a fesztivált a nagyszínpadon a tervezett Szélkiáltó záróműsor helyett, a 

SPECHEL átalakította a „Brit Nap” eseményeit és két különböző időpontra szervezett 

eseményt: 

2011. június 9. 17.00-18.00: a Simply English gyerekműsora általános iskolásoknak 

2011. június 9. 17.00-18.00: Andy Rouse – az Egyetemi Színpad egyik színész - hallgatójával 

együtt - felolvasást tart magyar költemények általa készített műfordításaiból. 

 

2011. június 26. este, az új Pécsi Püspök körmenetele után: a Simply English adja elő a 2011-

es Sétatér Fesztivál záró, nagyszínpados vetítéses koncertjét, „Simply English Goes To Sea” 

(A Simply English Tengerre Száll”). 

 

Mindhárom műsor sikeresen lezajlott. Sok gyereket hoztak az pécsi általános iskolák tanárnői 

a gyerekműsorra, akik előre felkészültek és aktívan részt vettek. Szűkebb, de lelkes közönség 

volt a versolvasáson, s a szokásos tömeg volt jelen a fesztiválzáró estjén. 

 

„Brit Ősz” 

 

Az átalakítás „Brit napok”-ból „Brit Ősz”-re. A Brit Napok hagyományosan egy hét alatt 

zajlott le, az utóbbi években október elején. Így is volt tervezve a 2011-es eseménysorozat, az 

első esemény (Baranya Secondary Schools’ Poetry Recital) már fixálva volt okt. 3-ra és egy 

külföldi vendéggel (Keith Kendrick népzenésszel), aki már a korábbi években többször is 

fellépett Magyarországon (a Pécsi Folk Napokon, a Brit Napon /júniusi esemény/, a Sétatéri 

Fesztiválon, a Kaláka Fesztiválon) megbeszélve, hogy amint ideér az anyagi fedezet, a 

foglalás megtörténik. Mivel azonban csak később érkezett meg a támogatás, viszont az összeg 

jóval több lett, mint amennyire számítottunk, gyorsan át kellett gondolni az egész 

koncepcióját. Így lett a Brit Napokból a Brit Ősz, amelyről azt kell mondani, számomra több 

szempontból az eddigi legsikeresebb brit kultúrával kapcsolatos eseménysorozat lett (bár az 

alig támogatott 2010-es Brit Napoknak, amelyet a SPECHEL elnöke nagy részben szervezte, 

bár nem hivatalosan, az egyesület néven, is voltak igen sikeres pillanatai). 
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A „Brit Ősz” koncepció megengedte, hogy ne csak egy hétben gondolkodjak, hanem egy 

hosszabb folyamatban. A támogatás révén végre lehetővé vált, hogy több világszerte ismert 

szakembert belevonjak az eseménysorozatba és hogy – régi vágyam –  Pécs különleges 

karakterét mint egyetemi város figyelembe vegyem: nem csak három publikus zenei fellépést 

szerveztem a belvárosban, hanem három egyetemi előadást is, amelyeket ugyanazok az 

emberek tartottak. 

 

Az eseménysorozatnak egy prominens, új és elegánsabb, helyileg közismert házigazdát és 

népzenei koncertek helyszínét is adtam (a Dominikánus ház), ami sokkal nagyobb partnerként 

működött közre. Az események egyenlően felnőtteknek, gyerekeknek, hallgatóknak, sőt 

egyetemi munkatársaknak is szóltak, szórakoztatóak, informatívak, sőt az egyetemi előadások 

kimondottan magas szintűek voltak. 

 

Így lehetett rendesen hirdetni, plakátolni, és a Pécsi Kulturális Központ partnerünk révén 

ingyen vagy majdnem ingyen jutni helyszínhez, annak technikájához, sőt teljes 

infrastruktúrájához, beleértve az események hirdetését. A Brit Napok hagyományához híven, 

a legtöbb esemény ingyenes volt, cserében nyertünk egy biztos, segítőkész bázist. A helyi 

sajtó, elsősorban a Dunántúli Napló, bőkezűen közölte az eseményeket, több alkalommal. A 

helyi TV- csatornán is szólt a zene. 

 

Mellékelem az események teljes sorát a főplakát formájában. Ezen kívül egész novemberben 

és decemberben újabb kis plakátok jelentek meg, hol tényleges fizikai, hol virtuális formában.    

 

A SPECHEL felkért a GraphCo céget, hogy menedzseljen a honlapját: ott található az egész 

British Autumn eseménysorozat profilját. 

 

A főszervező (Andrew Rouse) személyesen felment a Liszt Repülőtérre fogadni az Angliából 

érkező vendégeket, nála és családjánál kaptak szállást, teljes ellátást, szükséges helyi 

közlekedést, idegenvezetést, stb. Amellett, hogy ez egy sokkal olcsóbb megoldás volt, a 

vendégekkel egy személyesebb és szakmai kapcsolatot tudtunk kiépíteni, ami egyébként 

nehezebb (és sokkal drágább) lett volna fizetett szállás esetén.  

 

Keith Kendrick év végi körlevélében a következő szavakkal szerepel a Magyarországi útja: 

“2011 also saw us leaving the tarmac again twice to travel to first of all, Northern 

Cyprus and then to Pecs in Hungary (for the third time). Both destinations are very 

exciting and culturally inspiring places to both visit and play and we just want to keep 

going back to both.” Ilyen reklám a városnak egy értékes része egy ilyenfajta 

eseménysorozatának, otthont adó városnak, országnak, amit az otthoni résztvevők, támogatók 

nem mindig vesznek figyelembe. Hasonlóan pozitív, bár magánjellegű visszhangokat kaptam 

a többi angol vendégtől. Több év szervezési tapasztalata után biztos vagyok benne, hogy ilyen 

magas kaliberű vendégeket nem lehetne olyan „olcsón” idecsábítani, ha nincs felépítve egy 

többéves hagyomány. Az elmúlt évek során szereztem a Pécsi Folknapoknak, a Brit Napnak 

(a Sétatéri Fesztivál egyik része), a Brit Napoknak (idén ősz) és a diósgyőri Kaláka 

Fesztiválnak egy olyan sornyi fellépőt, amely fokozatoson könnyebbé teszi idecsábítani, 

rábeszélni újabb a brit kultúrát képviselő művészeket (eddig Andy Cronshaw, The English 

Fiddle, Chris Foster and Bara Grímsdottír, Vic Gammon, Martin and Shan Graebe, Stefan 

Hannigan, Keith Kendrick and Sylvia Needham).       
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Három embernek adtunk kis összegű (10.000-10.000) ajándékutalványt, mutatni hálánkat 

fáradhatatlan önkéntes munkájukért több évnyi Brit Napokon át: Pusztka Rózsának, aki az 

elmúlt éveken az eseménysorozat főszervezője volt, annak ellenére, hogy gyakran az 

egészségi állapota nem engedte, hogy személyesen részt vegyen az eseményeken; Najbauer 

Noéminek, aki szintén évek óta szerepel mint stabil zsűritag a középiskolás versenyeken; 

Hartvig Gabriellának, akinek a gyors, elegáns és önkéntesen végzett szakfordításai nélkül 

sokkal nehezebb lett volna terjeszteni a vendégekről szóló információt.        

 

Befejezésül szeretném kiemelni az Brit Ősz utolsó előtti (bár már téli!) eseményét, az 

általános iskolásoknak hirdetett karácsonyi matiné koncertet (dec. 15.). Ez eredetileg a 

Dominikánus házba volt tervezve, de már novemberben annyi túljelentkező volt, hogy át 

kellett helyezni az Ifjúsági Ház nagyszínpadára (350 fős). Tulajdonképpen még nagyobb 

teremre lett volna szükség, mert sajnos nem volt férőhely több mint 100+ gyereknek 

Kozármislenyből, akiknek külön koncertet kellett előadni, saját szervezésükben. 

 

Összességében, a teljes Brit Ősz/British Autumn-ról azt kell mondani, hogy sikeres volt, akár 

szórakoztató, akár akadémiai megközelítésben nézzük. 

 

A teljes műsor: 

 

DATE  Event     Venue 

 

Okt 3  Recital Competition   Leöwey Gimnázium 

 

Okt 20  Reel Time    Civil Közösségek háza 

 

Nov 7  Martin and Shan Graebe  Egyetemi előadás 

 

Nov 7  Martin and Shan Graebe  Dominikános ház 

  and Simply English 

 

Nov 10 Triumvirate (David Hill,  

Andrew Wright, Andy Rouse) Civil Közösségek háza 

 

Nov 12 Keith Kendrick, Syvia Needham 

   and Simply English   Dominikános ház  

 

Nov 16 Vic Gammon    Egyetemi előadás 

 

Nov 17 Vic Gammon, Simply English Dominikános ház 

 

Dec 15  Simply English Christmas  Ifjusági ház, iskolásoknak, délelőtt 

 

Dec 16  Simply English Christmas  Dominikános ház, este 
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VI. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK 

Az Egyesület a tárgyévben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat.  

 

……………………………….. 

dr. Rouse Andrew 

Elnök 

Pécs, 2012. április 30. 

 

K-1/2012 (04.30) közgyűlési határozat: A közgyűlés a Spechel – Angol és Magyar 

Kultúrális Egyesület 2011. évi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági 

jelentés) egyhangúlag elfogadta. 


