EZ TÖRTÉNT 2015-BEN
Intézményi könyvadományok
Évente min. két alkalommal viszünk adományt egy-egy kárpátaljai iskola könyvtárába. Ez
ebben az esztendőben is így volt.
Évi első adományozó utunk a Gyermeknap apropóján Gút település általános iskolájába
vezetett. Az Iskolai Könyvtárosok Hónapja(október) alkalmából pedig szintén a Beregszászi
Járás Gát településre látogattunk.
Közel 1500 kötetnyi könyvet, közel 80 DVD-t (mese –, kötelező irodalom és ifjúsági filmek),
Gútra egy tabletet, Gátra egy laptopot is vihettünk adományként.
Ebben az évben személyesen nem vettünk részt az Irka gyermeklap karácsonyi
ünnepségén, de a gyerekek díjazására szánt könyveket, ill. a beregszászi, intézetben
nevelkedő gyerekek számára Vraukó Tamás személyes ajándékát eljuttattuk a
célszemélyekhez.
Rendhagyó irodalom- és történelem órák, zenés játszóházak
Gúton Cselenyák Imre és Gáspár Ferenc tartottak a felső tagozatosoknak rendhagyó
irodalom- és történelem órákat, az alsó tagozatosoknak és az óvodásoknak zenetanárok,
Bálint Pál és V. Lukács Ilona zenés játszóházat tartottak, Brekeke-zenede címmel.
Gátra Gáspár Ferenc ismét ellátogatott velünk a felsősökhöz Cselenyák Imre és Faragó
György társaságában. A kisebbeknek V. Lukács Ilona tartott zenés, játékos foglalkozást.
Könyvadományok gyűjtése
Az évek során kialakított és folyamatosan épülő kapcsolatrendszerünknek köszönhetően több
kiadó, könyvesbolt (Litea Könyvesbolt és Teázó) is segítette adományozó munkánkat; s
vannak rendszeresen gyűjtő könyvtárszakmai szervezetek (Könyvtárostanárok
Egyesülete), könyvtárak(KSH könyvtára), iskolák(Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Mátészalkai Szakképző Centrum Déri Miksa
Szakképző Iskola és Kollégium) magánemberek (Kövér Tibor, Ormos Bálint, Szeifried
Zoltán), akik felajánlanak, ill. gyűjtenek könyveket önszántukból, vagy kérésünkre.
Honlapunkon minden támogatónk nevét feltüntetjük.
Egyéb adományok
A magyar irodalom klasszikusait ábrázoló grafikai sorozatából Szeifried Zoltán, kisvárdai
grafikusművész adományozott mindkét település iskolai könyvtárának 40-40 arcképet,
személyesen. A Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület képviseletében Őry László
elnök úr Gútra ismét elkísért bennünket.
Az évben két alkalommal szerveztünk könyv csere-bere akciót. A tavaszi négynapos
kezdeményezés nem hozott számottevő eredményt, ezért ősszel egy teljes hónapon át, minden
munkanapon két órában biztosítottunk lehetőséget arra, hogy mesekönyveket hozzanak az
alapítvány számára, amiért cserébe bármilyen más két könyvet vihettek az adományozásba be
nem vont, raktáron lévő könyveinkből.
Személyes támogatások
Alapító tagunk, Kovács Ferenc kezdeményezésére Forró Tamás 1956-os magyar menekültek
Norvégiában c. kötetének értékesítéséből befolyt összeg alapítványunk számláját
140.000.- Ft-tal gyarapította. A kötet mind az 50 számozott példánya elkelt, s azon felül is
érkeztek még befizetések. A felhívásban közzétett 2000.- Ft-os összeg helyett többen jóval
magasabb összeget fizettek: Nagy Attila és Villányi Lenke, Gereben Ferenc és Csipkár
Nándor. Az összegből technikai eszközt vásároltunk Gát település iskolai könyvtára számára,
szerény ajándékkal megköszöntük a két nyugdíjas klub segítségét, ill. az alapítványunk
fennállásának 10. évfordulójára rendezendő megemlékezésre fordítjuk.

Munkánkat segítette és támogatta
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért
Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület
Könyvtárostanárok Egyesülete
Dialóg Nyugdíjas Egyesület
Nyugodt Élet Nyugdíjas Egyesület
Szervezeti élet/Önkéntes munka
Szeptemberben együttműködési megállapodást írtunk alá a budapesti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével. Az Iskolai
Közösségi Szolgálat (IKSZ) keretében az iskola diákjai segítik munkánkat. Ennek első lpése
volt, hogy az őszi (Gt) adományozás kiemelt támogatói voltak azáltal, hogy komoly
mennyiségű és kiváló minőségű adományt gyűjtöttek.
A Dialóg és a Nyugodt Élet nyugdíjas klubok közel százötven órában segítették májusban a
négy napos, október-novemberben az egy hónapos könyv csere-bere akciónkat. Kocsik
Tibor önkéntesünk teljes egészében koordinálja a raktárban – közel 7000 kötet - végzendő
feladatokat, az adományozó utak előkészítését. Erre fordított óráinak száma nem is mérhető.
Valamennyien, akik elkísértek adományozó útjainkra, teljes egészében térítésmentesen,
ügyszeretetből tették azt. Az önkéntesek közel négyszázötven órával segítettek bennünket.
Ebben benne foglaltatik azoknak az ideje is, akik az ország különböző területeiről
Nyíregyházára szállítják a könyveket.
Két alkalommal, májusban és szeptemberben tartottunk kuratóriumi ülést, teljes létszámmal.
Megtörtént az alapszabályunk jogszabályban előírt megújítása, módosítása is. A változás
annyi, hogy tevékenységi területeink körét szélesítettük/finomítottuk, annak megfelelően,
ahogy az elmúlt tíz év tapasztalatai igényelték.
Pályázatok
Szervezetünk három pályázatot nyújtott be.
a) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott sikeres működési
pályázatunknak (630.000.-Ft) és adójuk 1%-ával minket támogatóknak
köszönhetően alapítványunk működése biztonságos volt az előző esztendőben is.
Ennek köszönhetően
- működtetni tudtuk honlapunkat (www.kamika.hu)
- a rugalmas munkaszervezéshez egy laptop-ot tudtunk vásárolni
- raktárhelyiséget tudtunk bérelni a tízezer közeli könyvállomány elhelyezésére
- telefonköltséget is tudtunk fedezni
- a társszervezetek összejövetelein, konferenciákon, ünnepségeken való részvételhez
utiköltséget tudtunk biztosítani
- az adományok fuvarozását, legtöbbször Budapest-Níregyháza viszonylatban, de a város
területén adományok begyűjtését, önkéntesek szállítását, ill. az adományok célba
juttatását, is meg tudtuk oldani Kárpátaljára
- alapítványunkat, akcióinkat bemutató reklámanyagok készíttettünk
a) szórólapok
b) plakátok
c) névjegykártya
d) könyvjelző – adományozások alkalmával diákoknak, kísérőiknek
e) adószám-szórólap
- fedezni tudtuk a könyvelő költségeit
- fedezni tudtuk az ügyvédi költséget (kötelező dokumentum-megújítás)
- meglévő eszközeink karbantartására, a dokumentumaink tárolásához Pendrive vásárlása,
az események dokumentálásához, sajtómegjelenések rögzítéséhez CD-k, DVD-k vásárlása

- tudtunk vásárolni irodaszereket, nyomtatványokat,
- leamortizálódott eszközeinket javíttatni/pótolni tudtuk
- banki költségeink fedezése is megoldott volt
A támogatások a szervezeti és tartalmi építkezés lehetőségét biztosították számunkra.
b) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott sikeres szakmai
pályázatunk (992.500.- Ft) segítségével tudjuk megszervezni az alapítvány
fenállásának 10. évfordulóját. (2016. január/február)
c) A Magyar Művészeti Akadémia „ A holló a Napba száll” Rendhagyó irodalom- és
történelemórák tartása Kárpátalján” c. támogatási kérelmünket 300.000.- Ft összegű vissza
nem térítendő támogatásban részesítette.

Gyászhír
A 2014. évi beszámoló elkészülte után jött a hír, hogy december 3-án elhunyt Gönczy Sándor,
alapítványunk kuratóriumának egykori tagja.
2015. március 20-án alapító tagunk, Dr Puky Miklós távozott közülünk.
Nyilvánosság
Az alapítványt érintő eseményekről megjelent sajtóhíreket honlapunkon rendszeresen
közzétesszük.
www.kamika.hu
Honlapunkat igyekszünk folyamatosan karban tartani, s facebook-on is követhetőek vagyunk.

