Bokréta Nagycsaládosok Egyesülete
8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 2.

Tájékoztató az Egyesület 2014 évi munkájáról.
Tisztelt Képviselő testület, Polgármester Úr, Jegyző Asszony!
A tavalyi tájékoztatóm után egyesületünk életében az alábbiak történtek.
A már hagyománnyá vált adventi gyertyagyújtásoknál a negyedik héten egyesületünk
gyújtotta a gyertyákat. Az elmaradhatatlan karácsonyi ünnepségünket a gyerekek aktív
részvételével tartottuk meg. Ki-ki a maga tehetsége szerint egy kis előadással lépett fel,
énekeltek és zenéltek - a műsort saját maguk állították össze, amivel meglepték a szüleiket.
Egyesületünk tagjai a Művelődési házban búcsúztak 2004-től, - igen jó hangulatban-, és
köszöntötték az újévet. Az év elején is kimentünk a kolostorromokhoz többi önkéntessel és
barátainkkal együtt búcsúztunk a tavalyi évtől.
A téli időszak a tervezés és a pályázatírások évada volt. Idén már csak februárban írták
ki a működési pályázatokat, és a szakmai is később került kiírásra. Februárban pályáztunk az
Erzsébet táborra.
A márciusban megtartott éves beszámoló közgyűlésen fogadta el tagságunk a 2014
évről szóló beszámolót és az idei munkatervünket.
A tavasz vége a 2014. évi pályázatok elszámolásának, illetve a Bíróságnak beküldendő
közhasznúsági beszámoló összeállításának, elküldésének gondjával telt el. Tavasszal
hóvirágnéző túrán voltunk a Szent-kútnál, és áprilisban a Csobánc volt várát néztük meg.
Az idei évben a Régiós családi napot kihagytuk, mert ideje egybe esett a falunappal.
Június 22-én 40 gyerekkel mentünk Zánkára 6 napos Erzsébet táborba. Július 6-án
pedig 34 gyerekkel tartottuk meg 5 napos nyári táborunkat Köveskálon. Ehhez a szakmai
pályázaton nyertünk anyagi erőforrást, de még csak ígéreteink vannak a pénzre. A határidők,
csak ránk vonatkoznak kötelező és jogvesztő hatállyal a pályázatkiíróra nem. A táborunkban
két középiskolás dolgozott a Kötelező Ifjúsági Szolgálat keretében. Középiskolásaink az
ásatásoknál is dolgoztak, így gyűjtve az órákat a kötelező 50 órához.
Augusztusra tervezünk egy kirándulást Sáskára, amikor is a táborban megmaradt
élelmiszer maradékot kell majd elfogyasztanunk. Ősszel még egy kerékpáros túrát tervezünk,
az őszi szünidőben pedig az otthonmaradt gyerekeknek tartunk majd filmvetítéseket,
beszélgetéseket. Tervezünk még karácsonyi ünnepséget, s ha nem lesz más szervezet, aki
szilveszterre kéri a termet, akkor idén is megpróbálkozunk egy közös évbúcsúztatóval.
Tagjaik részt vesznek a falu közösségi életében, Nincs olyan megmozdulás, ahol valamelyik
tagunk, nem venne részt munkájával.
Anyagi helyzetünk kielégítő, köszönve az idei sikeres pályázatnak. Ezt most abban a
reményben írom, hogy hamarosan megjön az ígért pénz.
Tavalyi beszámolómban már írtam róla, örömmel mondhatom, hogy félév alatt
sikerült az új alapszabályunkat a bíróságon és az ügyészségen elfogadtatni, így már január 7.
óta ezek alapján működünk. Ebből következik, még ebben az évben meg kell kezdenünk a
jövő évi taggyűlésre való felkészülést, mert lejárt a 4 év, és új vezetőséget kell választatnunk.
Utoljára, de nem utolsó sorban megköszönöm a képviselő testület támogatását, amit
anyagiakban és a helyiségek rendezvényekre való biztosításával adtak egyesületünknek.
Monostorapáti, 2014. augusztus 3.
Soós Gyula
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