Csapod-barátok Egyesülete
(Alapítva: 2002.)
Az egyesület a Gy rben m köd baráti kör kezdeményezésére alakult. Jelenleg az
egyesületnek 108 tagja és 19 pártoló tagja van. A tagok között megtalálhatók helybéliek,
elszármazottak és a faluval, annak lakóival barátságot tartók egyaránt. Szeretnénk, ha minél
többen csatlakoznának hozzánk, hogy együtt tegyünk Csapodért, amely sokunknak szül faluja,
mások itt leltek otthonra, vagy éppen barátokra.
Az egyesület vezetése:
Tiszteletbeli elnök:

Horváth János (Gy r)

Elnök:

Nagy Imre (Gy r)

Alelnökök:

Horváth Antal (Gy r)
Kovács Lajosné (Csapod)
Simon János (Sopron)

Elnökségi tagok:

Bella Józsefné (Csapod)
Horváth István (Gy r)
Kocsis Miklósné (Sopron)
Nagy András (Sopron)
Orbán László (Csapod)

A Felügyel bizottság elnöke:

Csiszár Jen (Sopron)

A Felügyel bizottság tagjai:

Bella János (Gy r)
Cseh Jánosné (Csapod)

A Csapod-barátok Egyesülete önkéntesen létrehozott, nyilvántartott tagsággal rendelkez ,
demokratikusan m köd , a többség akaratának érvényesülését és egyben a kisebbség
nézeteinek megjelenését, képviseletét is lehet vé tev szervezet. M ködését a nyitottság és a
nyilvánosság jellemzi. Székhelye: 9372 Csapod, F utca 21. (Faluház) Az egyesület
legfels bb szerve a közgy lés. Az egyesület nyitva áll mindenki el tt, aki elfogadja
céljait. Ezek az alábbiak:
•
•
•
•

segíteni Csapod község fejl dését, támogatni a falu megmaradását, gazdasági
fejl dését szolgáló törekvéseket,
hozzájárulni a csapodi kulturális-, sport- és népi hagyományok ápolásához,
támogatni az ezek meg rzését és fejlesztését szolgáló er feszítéseket,
szervezni a faluért, a faluban él emberekért tenni akarók összefogását, segít
szándékuk tettekben megnyilvánuló egyesítését,
er síteni az otthon él kben és az elszármazottakban a szül föld szeretetét,
hozzájárulni a szül faluhoz köt dés megtartásához és er sítéséhez.

Céljai érdekében a Csapod-barátok Egyesülete:
• felhasználja a rendelkezésére álló szellemi és anyagi er forrásokat,
• tagjait, pártoló tagjait szervezi a községi rendezvényeken történ részvételre,
• saját rendezvényeket szervez,
• a faluban lév értékek megóvására, újak létrehozására önkéntes munkát szervez,
arra mozgósítja tagjait, pártoló tagjait és másokat,

•
•
•
•

saját újságot ad ki, egyéb kiadványokat készít,
együttm ködésre törekszik a község önkormányzatával és a helyi civil
szervezetekkel,
támogatja a lakosság, a civil szervezetek és az önkormányzat kezdeményezéseit,
melyek összhangban állnak az egyesület céljaival,
a falu fejl dését, az itt él emberek érdekeit szolgáló állásfoglalásokkal,
javaslatokkal segíti az önkormányzatot, részt vállal az ilyen célok megvalósításából.

A Csapod-barátok Egyesülete közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem
fogad el, továbbá európai parlamenti, országgy lési és önkormányzati képvisel jelöltet nem
állít, és nem támogat.
A Csapod-barátok Egyesületének tagja lehet az a természetes személy, aki:
• betöltötte 18. életévét,
• elfogadja az egyesület céljait,
• magára nézve kötelez nek ismeri el az egyesület alapszabályát,
• vállalja a tagsági díj határid ben történ megfizetését,
• vállalja az egyesület tagjaira el írt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az
egyesület tevékenységében történ rendszeres részvételt és az egyesület céljainak
megvalósítására irányuló közrem ködés kötelezettségét.
Az egyesületi tagság a belépési kérelemnek a közgy lés általi elfogadásával keletkezik. A
tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani- Az elnökség a kérelem beérkezését l
számított kilencven napon belül, egyszer szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a
tagfelvételr l.
A Csapod-barátok Egyesületének pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki:
• betöltötte 14. életévét,
• az egyesület célkit zéseivel egyetért,
• vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.
A pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat és nem választható. A pártoló tagság a
pártoló tagsági nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A nyilatkozatot az elnökséghez kell
benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezését l számított kilencven napon belül, egyszer
szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz annak elfogadásáról.
A Csapod-barátok Egyesületének vagyona a tagok és a pártoló tagok által fizetett tagdíjból,
illetve pártoló tagsági díjból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból,
hozzájárulásaiból, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összegéb l, továbbá pályázatokon elnyert anyagi támogatásból képz dik.
Emellett az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, ez azonban az alapcél
szerinti tevékenységét nem veszélyeztetheti.
Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat, az egyesület pártoló tagjai pártoló
tagsági díjat fizetnek. A tagdíj és a pártoló tagsági díj alapösszege évi 1.000,- Ft. A tag,
illetve a pártoló tag ennél magasabb összeg díjfizetést is teljesíthet. Az egyesületbe újonnan
belép tag, illetve pártoló tag a tagsági, illetve pártoló tagsági jogviszonya keletkezésének
évében a tagdíj, illetve pártoló tagsági díj id arányosan számított összegét a tagsági, illetve a
pártoló tagsági jogviszony létesítését l számított harminc napon belül köteles befizetni vagy
átutalni.

Az egyesület 2015. július 11-én tartotta beszámoló és tisztújító taggy lését. A taggy lésen
megemlékeztek a tavalyi taggy lés óta elhunyt tagokról, Kocsis Miklósról és Bella Istvánról.
Az elnökség a taggy lés elé az alábbi írásos beszámolót, a további id szak feladataira és a
2016. évi költségvetésre szóló javaslatot terjesztette:
Az egyesület elnöksége 2015. június 26-ai ülésén összegezte a tapasztalatokat, a 2014.
július 12-ei taggy lés óta végzett munkáról az alábbi beszámolót terjeszti megvitatásra és
elfogadásra a taggy lés elé.
Egyesületünk a korábbi években kialakult munkaformákban m ködött és vett részt a
falu életében. Részt vettünk és koszorúztunk a H sök Napján. Mozgósítottunk a falunapra. A
falunap keretében második alkalommal – együtt az önkormányzattal, a Sportegyesülettel, a
Tarr István Egyesülettel, és a Tölgyfa Nyugdíjas Klubbal – megrendeztük a Kavics Kupát. A
vetélkedésre 6 csapat (6x4 f ) nevezett. Ez 3 csapattal kevesebb volt, mint 2013-ban. Egyesek
a munkahelyükön elrendelt szombati munkavégzés miatt nem tudtak nevezni, mások az el z
éjszakai koncertet részesítették el nyben. A szurkoló, szemlél d közönség létszáma a
tavalyihoz hasonló volt, sajnos nem sikerült növelni az esemény iránt a helyszínen is
érdekl d k létszámát. További ötletek szükségesek, hogyan tudnánk ezt javítani. Támogattuk
az id sek napjának megrendezését, az egyesület képvisel i a rendezvényen is részt vettek.
Támogattuk a civilek által rendezett adventi vásárt. Bevételét, 52 ezer Ft-ot, a vásár szervez i
az óvodának ajánlották fel. Részt vettünk a falukarácsony ünnepségen. Itt a hagyományoknak
megfelel en megajándékoztuk a gyerekeket, a legid sebbek közül Orbán Jen nét és Orbán
Istvánt. Az id sek megajándékozása azt a célt szolgálta, hogy ha jelképesen is, de kifejezzük
tiszteletünket azok iránt, akik meg rizték, építették nekünk, utódoknak a szül falut, akik
felneveltek bennünket, gondoskodtak rólunk, példát mutattak nekünk. A rendezvényeken a
részvétellel, szervezésük támogatásával a hagyományok ápolását, múltunk értékeinek
megbecsülését, az összetartozás érzésének er sítését szolgáltuk. A Trianon emlékm –
melyhez 60 ezer Ft támogatást adtunk – csak decemberben készült el, avatása még nem történt
meg. Terveztük, hogy segítjük a faluban ifjúsági klub megalakítását, de a fiatalok
önszervez dése még nem jutott el odáig, hogy erre igény lett volna.
Üzemeltettük a 2013-ban pályázati pénzb l és saját er b l épített játszóteret, önkéntes
munkával elvégeztük a napi és id szakos ellen rzéseket, a karbantartási munkálatokat.
Szintén önkéntes munkával lefestettük a temet ben a korábban az egyesület által vásárolt
padokat és a temet kapuját, amit ugyancsak mi ajándékoztunk a falunak. 6 db asztalt és 24 db
széket vásároltunk részben a Nemzeti Együttm ködési Alaptól kapott támogatásból. A
megvásárolt asztalokkal, székekkel a korábbinál otthonosabban tudtuk berendezni az elnökségi
ülések, munkamegbeszélések, egyéb összejövetelek megtartására a volt iskolában használt
helyiséget, amelyben a nyugdíjas klub is tartja összejöveteleit.
A beszámolási id szakban két alkalommal kiadtuk az egyesület újságját. A szerkeszt
bizottság eredményesen dolgozott. Új tagokként kapcsolódtak be a szerkeszt bizottság
munkájába Márk Orsolya (Csapod) és Kovács Ferenc (Cirák). A cikkeket írók tábora
Csapodról Márk Orsolyával és Varga Sándorral b vült. Újságunk digitalizált formában a falu
honlapja mellet elérhet a megyei könyvtár portálján is.
Együttm ködésünk az önkormányzattal a fentiek és az egyesületi újság készítése során
valósult meg. Egymás tájékoztatása megfelel volt a legfontosabb ügyekben. Elnökségünk a
2014. november 28-ai állásfoglalásában helytelenítette a képvisel testület döntését, mellyel az
hatályon kívül helyezte a „Csapodért Emlékérem” adományozásáról szóló rendeletét. Az
elnökség felszólította az új képvisel testületet, hogy tárgyalja meg és értékelje a jogel dje által
teremtett helyzetet, és haladéktalanul hozzon döntést a méltatlan állapot megszüntetése
érdekében. Az elnökség egyben kérte a képvisel testületet, hogy a helyzet általa elvégzett

értékelésér l és annak alapján hozott döntésér l írásban adjon tájékoztatást egyesületünknek.
Állásfoglalásunkra a képvisel testülett l eddig válasz nem érkezett.
A Tölgyfa Nyugdíjas Klub meghívására idén májusban ötödik alkalommal tartottunk jó
hangulatú baráti találkozót a klub tagjaival. Továbbra is fontosnak tartjuk velük az
együttm ködést.
A szervezeti élet az alapszabálynak megfelel volt. Az elnökség 5 ülést tartott, melyeken
döntött a különböz kérdésekben. Az üléseken állandó meghívottak voltak a Pénzügyi
Ellen rz Bizottság tagjai és az egyesület tiszteletbeli elnöke A beszámolási id szakban 7 f
tagként, 2 f pártoló tagként lépett be az egyesületbe. Örvendetes, hogy a belép k között
fiatalok is voltak. Kilépett 1 f , tagdíj nem fizetése miatt törölt az elnökség 4 tagot és 1 pártoló
tagot. Jelenleg az egyesületnek 108 tagja és 19 pártoló tagja van.
Az egyesület gazdálkodásában a tényszámok eltérnek a tervszámoktól. Ennek oka, hogy a
júliusban tartott közgy léskor még sok minden nem látható el re, esetenként bizonyos
bevételek (pl. MVM támogatás a játszótérépítéshez) költések (pl. sörpadok, asztalok, székek
beszerzése) objektív okból átcsúsznak a következ évre. Örvendetes, hogy 2013 után 2014-ben
is 250 ezer Ft körül alakult az SZJA 1%-os felajánlásokból a bevételünk. Ez annak eredménye,
hogy több tagunk meggy zte családtagjait, barátait, ismer seit, hogy egyesületünknek
tegyenek felajánlást. A 2014. évi költségvetés az alábbiak szerint teljesült:
Bevételek:
Terv
Tény
Maradvány:
50.000 Ft
335.707 Ft
Bevételek:
- Tagdíjból:
120.000 Ft
163.000 Ft
- Nemzeti Civil Alap pályázat:
250.000 Ft
300.000 Ft
- SZJA 1% felajánlásokból:
150.000 Ft
243.376 Ft
- Kamat:
121 Ft
- MVM támogatás (játszótér építéséhez):
2.967.859 Ft
Összes pénzeszköz 2014-re:
570.000 Ft
4.010.063 Ft
Kiadások:
Terv
Tény
- Játszótérre felvett hitel visszafizetése:
2.900.000 Ft
- Hitel kamata, egyéb ktsg-e:
33.873 Ft
- Bankköltség:
5.895 Ft
- Újság (nyomda):
160.000 Ft
121.280 Ft
- Postaköltség, irodaszer:
100.000 Ft
48.910 Ft
- Helyiségbérleti díj (önkormányzatnak):
45.000 Ft
- Rendezvények:
130.000 Ft
88.875 Ft
(Koszorúk: 11.000 Ft, Kavics Kupa: 5.255 Ft,
Id sek napja: 7.200 Ft, Falukarácsony: 57.820
Ft, adventi vásár: 7.600 Ft)
- Faluszépítésre, falufejlesztésre:
130.000 Ft
202.375 Ft
(7 garnitúra sörpad: 131.670 Ft, Trianon
emléktábla:60.000 Ft, Festék, hígító, ecset:
10.705 Ft)
Összes kiadás:
520.000 Ft
3.466.208 Ft
Maradvány (tartalék):

50.000 Ft

543.855 Ft

Az elnökség az egyesület 2016. évi költségvetésére az alábbi javaslatot teszi:
Várható maradvány 2015-r l:
250.000 Ft
Tervezett bevételek:
- Tagdíjból:
130.000 Ft

- Nemzeti Civil Alap pályázat:
- SZJA 1% felajánlásokból:
Összes, kiadásra tervezhet pénzeszköz:

1.900.000 Ft
220.000 Ft
2.500.000 Ft

Tervezett kiadások:
- Újság:
- Csapodi tükör:
- Postaköltség, irodaszer:
- Bankköltség:
- Helyiségbérlet:
- Rendezvények:
- Faluszépítésre, falufejlesztésre:

150.000 Ft
1.600.000 Ft
100.000 Ft
10.000 Ft
60.000 Ft
200.000 Ft
100.000 Ft

Maradvány (tartalék):

280.000 Ft

Az elnökség javasolja a taggy lésnek, hogy a következ egy évre legfontosabb
feladatokként az alábbiakat határozza meg:
- Eredményesen folytatni az egyesület megalakulása óta kialakult hagyományos
tevékenységeket [újság kiadása (a szerz i gárda b vítése), játszótér m ködtetése,
karbantartása, a temet be vásárolt padok, kapu karbantartása, rendezvényeken
részvétel, azok szervezése, együttm ködés azok lebonyolítása során az
önkormányzattal, a faluban m köd más szervezetekkel, civil csoportokkal,
együttm ködés, párbeszéd a nyugdíjas klubbal].
- Elkészíteni a falu történelmét, néphagyományait, környezeti értékeit és szépségeit,
valamint mai társadalmának életét, a településen m köd civil szervezeteket és
tevékenységüket bemutató könyv (Csapodi tükör) kéziratát.
- Továbbra is nyitottság az önkormányzat és a faluban m köd civil szervezetek iránt.
Az egyesület céljaival egybevágó törekvéseik támogatása.
- A taglétszám és a pártoló tagok számának növelése. Különösen fontos, hogy a fiatal
korosztályhoz tartozók közül sikerüljön megnyerni tagokat, pártoló tagokat.
A taggy lésen Nagy Imre, az egyesület elnöke az írásban kiküldöttekhez szóbeli
kiegészítést tartott. Ebb l néhány gondolat:
Köszönet mindazoknak, akik segítettek abban, hogy új tagokkal, pártoló tagokkal
gyarapodtunk. Arra kérem távollétükben Márk Orsolyát, Peszlen Zsoltot, Bella Csabát és
Kovacsics Norbertet, segítsenek abban, hogy korosztályukból még mások is csatlakozzanak
hozzánk önmaguk épülésére és a falu javára. A jelen mellett a jöv t tartjuk szem el tt.
Felel sséget érzünk azért, hogy legyenek olyanok, akik most mögénk, mellénk állnak, hogy
aztán legyen kinek átadni majd az egyesület vezetését. Azt szeretném, hogy a fiatalok közül
mind többen vállaljanak és kapjanak feladatokat az egyesülett l, hogy bizonyíthassák
rátermettségüket, alkalmasságukat a vezet tisztségekre. Természetesen a fiatalok mellett
minden tagot, pártoló tagot is arra kérek, segítsen abban, hogy a létszámunk növekedjen.
Az elnökség becsülettel tette a dolgát az elmúlt évben is. A testület üléseit demokratikus légkör
jellemezte, mindenki a legjobb szándékkal, ki-ki lehet ségei szerint vett részt a munkában. Az
elnökség február 20-ai ülésén az együttm ködés, az egymás kölcsönös tájékoztatása
szándékától vezérelve úgy döntött, hogy a polgármestert, illetve az önkormányzat képvisel jét
mindig meghívja az elnökség üléseire. Mi, ahogy arra a feladatokra tett javaslatban is utalunk,
továbbra is nyitottak vagyunk az önkormányzat iránt, valamint a faluban m köd minden civil
szervezet irányába is, készek vagyunk támogatni az egyesületünk céljaival egybevágó
törekvéseiket. Azt, hogy egy-egy kérdésben eltér az álláspontunk, vagy vitánk van, vitánk lesz

egymással, én az élet természetes velejárójának tartom. Ez azonban nem változtat azon, hogy a
faluért, az itt él emberekért dolgozunk a jöv ben is, ket szolgáljuk mindazzal az anyagi,
szellemi er vel, lehet séggel, amellyel egyesületünk rendelkezik. Az önkormányzatnak és a
faluban m köd minden szervezetnek, akikkel kapcsolatba kerülünk, azt tudom ígérni, hogy a
különböz ügyekben kialakított álláspontunkat ill tisztelettel fogjuk egyértelm en képviselni
a jöv ben is, mert ez kötelességünk, amely szervezetünk létéb l fakad.
Az elnökség ülésein állandó meghívottként vettek részt a pénzügyi ellen rz bizottság tagjai és
az egyesület tiszteletbeli elnöke. A PEB tagjai és Horváth János tiszteletbeli elnökünk
észrevételeikkel, javaslataikkal segítették az elnökség munkáját, amit ezúttal is köszönök.
Újságunk szerkeszt bizottsága is jó munkát végzett. Kiadványunk tartalmi színvonala
külalakja egyaránt elismerést kapott az olvasóktól. Köszönet a szerkeszt knek ezúton is,
mindazoknak, akik cikkek írását vállalták, vállalják. Újra hangsúlyozom, az is segítség,
ötleteket kapunk ahhoz, mir l írjunk. Megértjük, hogy nem mindenki ragad szívesen tollat,
egy-egy ötlettel bárki segíthet, hogy újságunk érdekes, tartalmas legyen a jöv ben is.
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Tavaly a Nyugdíjas Klub kapcsán arról beszéltem, hogy m ködése egy kis hullámvölgybe
jutott, a kezdeti lelkesedés, az újdonság varázsa kissé megkopott. A helyzet azóta sem
változott, inkább még egy kicsit romlott is. Megfogalmaztuk az igényt, hogy egyesületünk
nyugdíjas tagjai közül is többen kapcsolódjanak be a klub életébe! Ennek sajnos semmilyen
eredménye nem lett. Újságunkban sem jelentettünk meg írásokat a klub életér l. A karácsonyi
számban mindenképpen hírt kell adni róluk. Eredmény, hogy a klubhelyiséget – ahogy arról
írásban is beszámoltunk – sikerült otthonosabbá tennünk. Erre 209.000 Ft-ot fordítottunk idén
tavasszal. Egy kicsit már kulturáltabb körülmények között lehet összejövetelt tartani.
Pénzügyi helyzetünkr l szóban annyit mondanék el, hogy most jól kiköltekeztük magunkat. A
Nemzeti Együttm ködési Alaphoz benyújtott két pályázatunk egyike sem nyert az idén,
úgyhogy csak a tagdíjbevételre és az SZJA 1%-os felajánlásokból majd októberben érkez
bevételre számíthatunk. Ezért nagyon fontos, hogy aki teheti, vállaljon az 1.000 Ft-os éves
tagdíjnál magasabb összeg díjfizetést, illetve, hogy aki tud, segítsen abban, hogy jöv re még
többen ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünknek.
A feladatokhoz kapcsolódóan néhány témát már érintettem. Két dologról beszélnék még. Az
egyik a Csapodi tükör munkacímet visel könyv készítésének terve. Kocsis Miklósné Zsuzsa
ötlete volt, hogy készítsünk egy olyan kiadványt, ami röviden bemutatja a falu történelmét,
emellett feldolgozná a néphagyományokat, bemutatná Csapod környezeti és épített értékeit és
szépségeit, valamint mai társadalmának életét, benne az önkormányzatot és a civil
szervezeteket. A könyvet megkapnák az egyesület tagjai, a falu lakói, továbbá ajándékozásra is
használhatnák az önkormányzat és a civil szervezetek. Ennek feltétele, hogy pályázaton pénzt
nyerjünk hozzá. Számításaim szerint mintegy 1,6 millió Ft kellene a kiadásához. Idén nem
nyertünk, jöv re újra fogunk pályázni. A könyv megírásában számítanánk saját er ink mellett
az önkormányzat és a civil szervezetek segítségére is.
A másik, amit szóba hozok, az elnökség legutóbbi ülésén is téma volt. Azt latolgattuk, mit
lehetne tenni azért, hogy az egyesülethez tartozás érzését, örömét, annak komolyságát és
fontosságát még jobban élhessék meg, érezzék át tagjaink és pártoló tagjaink. A nagy többség
teljesíti a tagdíjfizetést, részt vesz egy-egy községi rendezvényen, átlapozza, elolvassa az
újságunkat, és ezzel nagyjából ki is merült az a tartalom, ami az egyesülethez tartozást jelenti.
Vajon kielégíti-e ket ez, vagy szeretnének többet tenni, többet kapni? Arra jutottunk, hogy az
elnökségnek próbálkoznia kell. Elhatároztuk, hogy jöv év szeptemberében – csatlakozva az
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” országos programhoz - megszervezzük a faluból

elszármazott tagjaink, pártoló tagjaink és az itthon él k találkozóját. Azt céloznánk meg, hogy
idézzük fel a gyermekkor emlékeit, fedezzük fel újra a szül föld titkait, éljük át együtt a
hazatérés örömét, a közösség erejét! Idén az anyagiak nem nyújtanak lehet séget a rendezvény
megszervezésére, de jöv re el reláthatólag megteremthet lesz a fedezete. Azt reméljük, hogy
az esemény megszervezése, az azon való részvétel sok tagunknak, pártoló tagunknak ad majd
lehet séget az egyesülethez tartozás élményének megélésére.
Csiszár Jen a Pénzügyi Ellen rz Bizottság elnöke beszámolójában elmondta, hogy az
elnökség munkáját a maximális önzetlenség és az önkéntesség jellemezte. A gazdálkodás
szabályosan történt, minden kiadásról az elnökség döntött, a PEB semmilyen szabálytalanságot
nem tapasztalt. Elmondta, felmerült a kérdés, javasolja-e az elnökség a tagdíj emelését. A
döntés az lett, hogy nem, de jó lenne, ha többen vállalnának magasabb összeg tagdíjfizetést.
Elmondta még, hogy gyakran megkérdezi a Csapodhoz hasonló kisebb községekben él
ismer seit, náluk van-e újságja a falunak? A válasz rendre az, hogy nincsen, és ámulva nézik,
amikor megmutatja nekik az egyesület újságját. Tavaly az erd kr l írt egy cikket, amihez
kérte Mátyás Csaba akadémikusnak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem professzorának
segítségét is, aki ugyancsak nagy elismeréssel nyilatkozott a lapról, amikor megkapta azt.
Javasolta az elnökség beszámolójának és a költségvetési javaslatnak az elfogadását.
A hozzászólásokból:
Varga Sándor az egyesület tagja azt kérte, hogy számítson még jobban az elnökség az ,
illetve a faluban él egyesületi tagok munkájára. Szívesen részt vállalna pl. a Kavics Kupa
lebonyolításában, illetve bármilyen önkéntes munkában. Így szívesen részt vettek volna pl. a
tavasszal vásárolt asztalok, székek összeszerelésében is. Egyetértett az elnökség szándékával,
hogy szervezzünk az egyesület tagjainak szóló rendezvényeket.
Horváth Antal az egyesület alelnöke azt hangsúlyozta, joga az egyesületnek, hogy kifejezze
elismerését azoknak, akik sokat tesznek a faluért. Javasolta, hogy a közgy lés döntsön minden
évben, ki érdemli meg az erkölcsi elismerést, akinek aztán adjunk át oklevelet.
A hozzászólásokra válaszolva Nagy Imre megköszönte Varga Sándornak az egyes feladatok
végzésében történ részvételre vonatkozó ajánlkozását, ígérte, hogy az elnökség keresni fogja a
jöv beli munkák során t és másokat is a faluban. A jöv szeptemberre tervezett rendezvény
megszervezése különösen sok feladatot fog jelenteni, amiben biztos, hogy sokaknak jut munka
b ven. Horváth Antal javaslatára válaszolva elmondta, hogy a következ napirendi pont az
egyesület új alapszabályára vonatkozó javaslat. Abban a közgy lés hatáskörébe tartozóan
szerepel az elismerés alapítására, adományozásának rendjére vonatkozó határozathozatal
lehet sége. A részleteket azonban majd az új alapszabály elfogadását követ en még ki kell
dolgozni. Pl. kik kaphatják, milyen kritériumok alapján lehet odaítélni, mi legyen a neve az
elismerésnek, stb. Ezt az elnökségnek ki kell dolgoznia, és a közgy lés elé kell terjesztenie.
A taggy lés elfogadta a válaszokat, a beszámolót, a következ évre szóló feladatokat és a
2016. évi költségvetést. Ezt követ en megtárgyalta és elfogadta az egyesület új alapszabályát,
majd megválasztotta a tiszteletbeli elnököt és a vezet tisztségvisel ket, akiknek a mandátuma
három évre szól.
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