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ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ
AZ EGYESÜLET 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
a 2018. március 9-én megtartandó Közgyűlés elé
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
Üdvözlöm Önöket a mai Közgyűlésünkön.
Alapszabályunk értelmében összehívott Közgyűlésünk fő feladata a 2017. évi tevékenységről
szóló beszámolók, közhasznúsági jelentés, illetve a 2018. évi „Munkaterv”, valamint a „Gazdálkodási
és Pénzügyi Terv” megvitatása és elfogadása.
Előzetesen megfogalmazhatom Önöknek, hogy a 2017. évre elfogadott munkatervünkben
rögzített célkitűzések alapvetően megvalósultak, a feladatok teljesültek.
Ettől egy kicsit részletesebben szeretnék beszámolni az elnökség megbízásából:
 tagságunk létszámának alakulásával;
 a végrehajtott rendezvényekkel és ezek értékelésével;
 az egyesület kapcsolat rendszerével.
Tisztelt Közgyűlés!
1.

Tagságunk létszámának alakulása.

Egyesületünk létszáma:
 a 2017 évi Közgyűléskor a létszámunk 61 fő rendes és 1 fő tiszteletbeli tagja volt.
 Létszám változások:
o elhunyt:
 Farkas Sándor
2017.10.26.
 Kürtös János
2017.11.12.
o belépett:
 Papp Miklós

2018.02.13.

o tiszteletbeli tag – rendes tagból
 Vida Istvánné
2017.03.03.
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A mai napon az egyesületünknek 59 fő rendes és 2 fő tiszteletbeli tagja van.
Egyesületünk tagjainak éltkora életkor 44 - 82 év közötti, az átlagéletkor 65 év. Legidősebb
tagunk Vida Istvánné.
Statisztika szerint, egyesületünk összetétele az alábbi:
Nő:
32 fő
Férfi:
29 fő
Katona

aktív:
nyugállományú:

nincs
21 fő

Rendőr, határőr:

aktív:
nyugállományú:

nincs
3 fő

Polgári alkalmazott

aktív:
nyugállományú:

nincs
6 fő

Civil

aktív:
nyugállományú:

5 fő
26 fő

Összességében

aktív:
nyugállományú:

5 fő
56 fő

Tisztelt Közgyűlés!
2.

A 2017. évben végrehajtott rendezvények és ezek értékelése

Az Egyesület jelen van a község köz- és kulturális életében és tovább tervezzük aktív
részvételünket a jövőben is.
Az Egyesület 2017. évben az Alapszabályban rögzítettek szerint dolgozott.
Az Egyesületünk munkáját nagyban segítette:



Fábián Jánosné (Ildikó), könyvelő, aki az Egyesület teljeskörű gazdasági
feladatainak végzését (pénzügyi dolgaink hivatalos vezetése, könyvelése, NAV felé a
bevallások, Törvényszék, KSH felé a jelentések) nagyon köszönjük.
Pinczés-Kovács Magdolna az ALARIS Consulting Bt. – „Kérdezz, Tervezz, Pályázz”
és munkatársai Csáki Anikó (sajnos már nem dolgozik itt), Paál Rita (aki, átvette a
feladatokat Csáki Anikótól) és Drizner Katalin. A megkötött szerződésünk alapján a
pályázatfigyeléstől az elszámolásig (pénzügyi elszámolás – Fábián Jánosné)
vállalásukat nagyra értékeljük.

Az Elnökségi Határozatoknak megfelelően a könyvelési feladatok ellátására Fábián
Jánosnéval, a pályázatírásra a „Kérdezz, tervezz, pályázz” vezetőjével Pinczés-Kovács Magdolnával
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az Elnök a 2018 évi szerződéseket megkötötte és a 2017. évi díjazásukat az Egyesület határidőre
teljesítette.
A pályázatírók segítségével az alábbi pályázati kiírásra küldtük el a pályázatunkat:
2017. évben már négy sikeres pályázatról kell beszámolnunk:
1.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára meghirdetett
Emlékévben az 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett pályázat.
A pályázat célja: az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a
hősöknek és az áldozatoknak emléket állító „Büszkeségpontok” létrehozása.
Beadásra került:

2017. február 7.

KKETTKK-56P-02-0570 „1856-os emlékmű felállítása Nagyorosziban”
Pályázott érték:

5 000 000 Ft.

(Ehhez az önkormányzat 1 750 000 Ft-al hozzájárult.)
Támogatási időszak: 2017.04.04 – 2017.06.16.
Elszámolás elfogadása: 2017. november 17.
2.

A Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt „Civil szervezetek működési célú
támogatása 2017” (Pályázat azonosítója: NEA-KK-17-M-0505) címmel.
Beadásra került: 2017. január 12.
Pályázott érték:
2 637 250 Ft.
Várólistára kerülés: 2017. 04. 10. – 339. hely – nem kerültünk sorra.

3.

A Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt „Civil szervezetek szakmai
programjának támogatása 2017” (Pályázat azonosítója: NEA-KK-17-SZ0549) címmel. „Volt egyszer egy helyőrség” rendezvénysorozatra.
Beadásra került: 2017. január 27.
Pályázott érték:
895 000 Ft.
Önrész:
96 625 Ft.
Várólistára kerülés: 2017. 04. 20. – 834. hely – nem kerültünk sorra.

4.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
által kiírt KKETTKK CP-04 jelű pályázat - az első világháborút és a kapcsolódó
történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító
kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása
témában.
Beadásra került:

2017. június 19.

Pályázott érték:

1 910 510 Ft.

Önrész:

50 000 Ft.

Elutasításra került: 2017. szeptember 19. ezen pályázati szakaszban nem
részesülünk támogatásban.
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5.

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Koordináló Főosztály
pályázatot hirdetett HM TKKF KULT-2017 kategóriában „A hazafias
honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal
kapcsolatos, valamint a honvédség és társadalom kapcsolatának erősítését
szolgáló rendezvények, rendezvénysorozat” címmel
Beadásra került:

2017. november 6.

Pályázott érték:

1 000 000 Ft.

Önrész:

100 000 Ft.

Támogatási szerződés aláírása: 2017. december 11.
Elnyert érték:

510 000 Ft.

Önrész:

51 000 Ft.

Végrehajtás időszaka: 2017. 11. 15. – 2018. 03. 31.
HM TKKF KULT-2017 Nyt. szám: 1705/112-51/2017 „2017. évi Szent Borbála
napi megemlékezés”
6.

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Koordináló Főosztály nyílt
pályázatot hirdetett HM TKKF HAGY-2017 „a honvédelem ügyét egy adott
történelmi korszak magyar katonáinak hiteles megjelenítése által népszerűsítő katonai
hagyományőrző tevékenység támogatása” címmel

Beadási határidő: 2017. november 6.
Pályázott érték:
Önrész:

2 125 000 Ft.
215 000 Ft.

Támogatás elutasításra került.
2018. évben is már három pályázatott nyújtottunk be:
1.

A Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt „Civil szervezetek működési célú
támogatása 2017” (Pályázat azonosítója: NEA-NO-17-M-0099) címmel.
Beadásra került:

2017. január 12.

Pályázott érték:

2 889 000 Ft.

Önrész:
296 750 Ft
Ft közérdekű önkéntes munka)
2.

(ebből 38 000 Ft dologi kiadás és 258 750

A Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt „Civil szervezetek szakmai
programjának támogatása 2017” (Pályázat azonosítója: NEA-NO-17-SZ)
címmel.
Beadásra került:

2017. január 27.

Pályázott érték:

895 000 Ft.

Önrész:

nincs
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3.

A Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt „Civil szervezetek szakmai
programjának támogatása 2017” (Pályázat azonosítója: NEA-NO-17-SZ)
címmel.
Beadásra került:

2017. január 27.

Pályázott érték:

895 000 Ft.

Önrész:

nincs

Az elfogadott 2017. évi Munkaterv végrehajtásáról szeretnék most részletesen beszélni:
1.

Elnökségi ülések
Az éves tervben öt alkalommal terveztük be elnökségi ülést, öt alkalommal is (02.14., 04.04.,
06.13., 09.26. és 10.12.) ülésezett az Elnökség.

2.

2017. február 27.

Nyugat-Nógrád Megyei Nyugdíjas klubvezetők találkozója

Részt vettünk Nyugat-Nógrád Megyei Nyugdíjas klubvezetők találkozóján, Rétságon.
3.

2017. március 3.

Közgyűlés

Közgyűlésen jelen volt 36 fő. Egyesület akkori létszáma 61 fő, így a tagság 59 %-al a
Közgyűlés határozatképes volt.
Vendégek:

Szép Tamás százados
Bornemisza Sándorné
Hornyák Endréné

a MH 3. Katonai igazgatási és Érdekvédelmi
Iroda irodavezetője
Nyugat-Nógrád Megyei Nyugdíjas Klubok
vezetője
Nagyoroszi Nyugdíjas Klub elnökhelyettese

Az elnökségi és a bizottsági beszámolók elfogadásra kerültek.
Az Egyesület Elnöksége és az Ellenőrző Bizottság kiegészítő választása az Egyesület
Választási Szabályzatnak megfelelően került végrehajtásra.
A Közgyűlés megerősítette a szövetségi tagságunkat a NYOSZ-ba és a NYOK-ba,
A Közgyűlés befejezése után, egy jól sikerült zenés vacsora est lett megszervezve.
4.

2017. március 08.

Nemzetközi Nőnap – megemlékezés

Az Elnökség alkalomhoz illő képeslap, illetve e-mail küldésével köszöntötte egyesületünk
hölgy tagjait.
5.

2017. március 14.

1848-as forradalom – megemlékezés (Ált. isk. rendezvény)

A Börzsöny Általános Iskolával kötött együttműködési szerződés és az igazgatónő meghívása
alapján 8 fővel részt vettünk a Művelődési Házban megtartott rendezvényükön.
Egy nagyon jól sikerült rendezvény volt, amihez gratulálunk.
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6.

2017. március 15.

1848-as forradalom ünnepe (önkormányzati rendezvény)

A megemlékezési és koszorúzási ünnepségen 12 tagunk vett részt. Az Egyesület nevében
Baranyi László Alelnök és Dombovári András Titkár vett részt a koszorúzáson.
A megemlékezésen 8 fő részt az Egyesület tagjai közül.
7.

2017. március 28.

Magyar Nóta Napja – váci Művelődési Otthon

A falusi Nyugdíjas Klubbak közösen vettünk részt rajta. A rendezvényen 13 fő vett részt az
Egyesület tagjai közül.
A rendezvény látogatásának megszervezéséért Csallóközi Józsefnek köszönettel tartozunk.
8.

2017. március

Színházlátogatás

A rendezvény érdektelenség miatt elmaradt.
9.

2017. április 18 – 22.

„Volt egyszer egy helyőrség” rendezvénysorozat

A beadott NEA-SZ-17 pályázat keretén belül szerettük volna megszervezni és megrendezni.
Sajnos a pályázatunkat nem támogatták, saját forrásunk meg nem volt rá, így kénytelenek
voltunk törölni a rendezvény végrehajtását.
10. 2017. április 19. – 26.

Gyógyüdülés Hajdúszoboszlón

A hagyományoknak megfelelően a tavaszi gyógyüdülésen 16 fő pihente ki a fáradalmait. Az
egyesület tagjai mellett ott voltak az Együttműködési Megállapodásunknak megfelelően
a Zselízi Városi Nyugdíjas Klub tagjai is.
A gyógyüdülés megszervezéséért köszönet illeti Csallóközi József tagunkat.
11. 2017. április 29.

Majális rendezvény

A községi Nyugdíjasklub szervezésében tőlünk 20 fő vett részt az eseményen.
12. 2017. május 08. – 14.

Madarak és fák napja - rendezvény

A tervektől eltérően (az óvoda és az iskola külön programot szervezett) az Egyesület önállóan
rendezte meg.
Az Ipoly Erdő Zrt. csemetéket biztosított a betervezett csemete ültetéshez.
A biztosított csemetéket 8 egyesületi tag ültette el a Művelődési Ház előtti parkban. Az
önkormányzat az elültetett csemeték karózását hajtotta végre. Köszönet érte.
13. 2017. május 17.

Klubdélután – Bűn és balesetmegelőzés

A falusi Nyugdíjas Klubbak közösen tartottuk meg.
A rétsági Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály osztályvezetője Kosik István rendőr alezredes
úr tartott nagy érdeklődést kiváltó tájékoztatót Nagyoroszi közbiztonságáról.
Bevezetőjében rövid tájékoztatót tartott a Rétsági Járás Bűnügyi helyzetéről, majd
Nagyoroszi községről szólt. Elmondta, hogy tisztában van azzal, hogy akinek a kárára
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bűncselekményt követtek el, azt súlyosan érinti az esemény, de összességében nézve
Nagyoroszi nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé, tájékoztatta a jelen
levőket, hogy a helyi lakásbetörésekkel kapcsolatban sikerült a tettest felderíteni.
Ezt követően felhívta a részt vevők figyelmét a bűnmegelőzéssel kapcsolatos tudnivalókról,
és kiemelten hívta fel figyelmüket a napjainkban divatos "trükkös tolvajok" aktuális
módszereire és elmondta hogyan előzzük meg ezeket.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a tájékoztatók megtartásáért a rétsági Rendőrkapitányság
munkatársainak.
A rendezvényen 9 fő vett részt az Egyesület tagjai közül.
14. 2017. május 20.

Egész napos busz kirándulás Esztergomba

A megszervezett kiránduláson a falusi Nyugdíjas Klubbal együtt vettünk részt. A résztvevők
létszáma: 51 fő volt.
Programba szerepelt a Bazilika megtekintése és az Aquasziget (fürdő) látogatása.
15. 2017. május 23.

Nyugat-Nógrád Megyei Nyugdíjas Klubvezetők találkozója

A rendezvényen 15 szervezet vezetője és képviselője vett részt.
Gönczöl József polgármester köszöntője után felszólalt Fekete Lászlóné a Nyugdíjasok
Nógrád Megyei Képviseletének elnöke, Szendrődi György a Magyar Nyugdíjasok
Országos Szövetségének elnökhelyettese, NYOSZ Nógrád megyei tagszervezet elnöke
és Pálinkásné Eigen Éva r. őrnagy a Rétsági Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
főtanácsadója.
Utána Bornemissza Sándorné a Nyugat-nógrádi Nyugdíjas Közösségek Társulásának
vezetőjének irányítása alatt kötetlen beszélgetés folyt az év hátra levő feladatairól és az
egymás segítésének lehetősségeiről. A beszélgetés az ebéd elfogyasztása után
folytatódott.
Résztvevők létszáma: 31 fő volt.
Köszönjük a süteményt Dunavölgyi Annának és Tajti Annának.
16. 2017. május 27.

Klubdélután – Honvédelem napjára történő megemlékezés

Dombovári László egyesületi tagunk szervezésében Hora pincesoron került végrehajtásra.
A „Honvédelem napja” megemlékezést Kozsik János tartotta.
A megemlékezés izgalmait a szervező és társai által készített babgulyással vezettük le.
Részt vettek 32 fő.
Köszönet illeti Dombovári Lászlót a jól sikerült rendezvény megszervezéséért és a résztvevők
hangulatának emelésében. Emellett a hölgyek által sütött finomságokért és
mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
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17. 2017. május 30.

Honvéd Férfikar műsora

A Honvéd Férfikarának " gregoriántól a spirituáléig " című előadása a RK. templomban. A
műsor ismét elkápráztatta a jelenlevőket, hosszas tapssal jutalmazták az előadókat,
akiket az előadás után a Művelődési Házba vendégül láttunk.
Egyre sikeresebb a Férfikar szereplése. A Férfikar tagjai meglepődve mesélték, hogy nem is
gondolták volna, hogy egy ilyen kis közösségben is ilyen sok zene szerető és értő
emberek lehet.
A műsor szervezését és rendezését Kiss Ákos MH BHD Kulturális és Rekreációs
Igazgatóságtól és Kovács Maja honvédségi és koordinációs titkára is megtekintette.
A jelenlevő döntési körhöz tartozók és a Férfikar tagjainak egyetértésével minden feltétel
adott a rendezvény hagyományos legyen Nagyorosziban.
Külön köszönettel tartozunk Bertha László atyának, hogy a rendezvényt megtartását a
nagyoroszi katolikus templomba lehetővé tette.
Köszönjük a rendezvény sikeres lebonyolításában való közreműködést Torma Vilmosné
Évának, Tajti Jánosné Annának, Dunavölgyi Annának, Baranyi Lászlóné Irmának,
Rozovitsné Sikora Aleksandrának.
18. 2017. június 25.

56-os emlékmű felavatása

Az 56-os emlékmű felállítását önkormányzat képviselő testület felkérésre vállaltuk el. A
beérkezett 9 elképzelésből az önkormányzati testület Molnár Levente szobrászművész
egyik elképzelése mellett döntött.
A vállalkozási szerződést megkötése Molnár Levente szobrásszal, az emlékmű
megvalósítására 2017. május 8-én kötöttük meg. Majd május 15-én a Mészkő
Feldolgozó Kft.-vel, a két márványlap és az emlékkő kivágására és a Caster Bronz Kft.vel, az emlékmű központi elemének kiöntése bronzból.
Árajánlat kérés után az alap elkészítésére és a megvilágítás kiépítésére is megkötésre kerültek
a szerződések.
Az elkészült emlékmű műszaki átadás-átvétele 2017. június 16-án (pályázati ciklus utolsó
napján) megtörtént.
Az emlékmű ünnepélyes avatása és felszentelése 2017. június 25-én 14:00-kor került
végrehajtásra.
A meghívott vendégek közül
Dr. Schmidt Mária Főigazgató Asszony az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékévének kormánybiztosa
Balla Mihály Úr
Országgyűlési képviselő
Skuczi Nándor Űr
a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke
Dudás György Úr
a Nógrád Megyei Kormányhivatal, Rétsági Járási Hivatal
hivatalvezető
Csak Dudás György jött el. Köszönet Neki, hogy elfogadta a meghívásunkat.
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Az emlékmű felállításának irányítását és a munkálatok megszervezését Baranyi László
vezette. Köszönöm a munkáját.
A képviselő testület tagjai és polgármester, valamit a jegyző a munkánkat folyamatosan
támogatta.
A közös munka eredményeként egy szép emlékművel gazdagodott falunk.
19. 2017. június 08.

Kirándulás Szécsénybe

Elmaradt.
20. 2017. június 21.

Klubdélután

Érdeklődés hiányában elmaradt.
21. 2017. július 13.

Juhász László nyá. őrnagy temetése

10 fő Egyesületi tag vett rész Juhász László nyá. őrnagy volt kollegánk temetésén a szolnoki
Temetőben.
22. 2017. július 19.

Klubdélután

Érdeklődés hiányában elmaradt.
23. 2017. augusztus 5.

Falunap Oroszka

Egyesületünk tagjai 3 fő képviselte az oroszkai Falunapon.
24. 2017. augusztus 19.

Nemzeti ünnep – Egyesület szervezésében

Elvileg az önkormányzattal közös rendezésben tartottuk meg Állami ünnepünket.
Ennek keretében sor került a VIII. veterán motoros találkozóra, melyre 140 fő regisztrált. A
veterán motoros találkozóra sokan jöttek el, a motorok mellett veterán autók és egyéb
gépek voltak láthatók. Délután a veterán járművek felvonulására került sor illetve
motoros bemutatóra.
A szabadtűzi gulyásfőző és süteménykészítő versenyen 12 család, illetve baráti társaság vett
részt.
Több mint százan voltak a vérnyomás és vércukormérésen, melyért köszönetüket fejezzük ki
Szilárd Erzsébetnek, Oroszlány Tibornénak és „külsösként” segítő Baranyi
Lászlónénak.
Ezen kívül az érdeklődőknek tájékoztatást tartott a HM toborzó iroda, illetve a NMRFK.
toborzó tisztjei is. Ismét sikeres volta a fegyverbemutató, kirakodóvásár, termék
kóstoló.
Köszönetünket fejezzük ki mind a résztvevőknek mind a segítőknek illetve támogatóinknak,
hogy sikerült az ünnepséget így megszervezni és lebonyolítani. Külön köszönet illeti
Dombovári Lászlót és Lipták Istvánt (ifj.) a veterán autós-motoros találkozó, Valaczka
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Sándort a főző verseny szervezésében és lebonyolításában, valamint Lipták István a
vendégek és a résztvevők etetésében és ellátásában végzett munkájáért.
Az Egyesületünk minden tagja bevonásra került a megszervezésbe, illetve a végrehajtásban.
A közös rendezésben problémák voltak az egyeztetéssel így a tervezett programok nem
valósultak meg teljesen.
Berta László atya félretájékoztatás alapján nem tudott részt venni, míg a polgármester úr úgy
döntött, hogy nem tart ünnepi megemlékezést. Ezek a rendezvények sajnálattal
elmaradtak.
25. 2017. augusztus 23.

Klubdélután

Érdeklődés hiányában elmaradt.
26. 2017. augusztus

Kirándulás Budapestre

Érdeklődés hiányában elmaradt.
27. 2017. szeptember 01 - 02. Légvédelmi találkozó - Győr
5 fő vett részt a rendezvényen. Köszönjük Marton István szponzorunknak, hogy elfogadta a
meghívásunkat.
Beszámoló a 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta Ezred oldalán olvasható.
28. 2017. szeptember

Klubdélután, Kiállítás és az V. Nagyoroszi - Most

Anyagi nehézségeink miatt elmaradtak.
29. 2017. szeptember 06. – 14. Hajdúszoboszló – gyógyüdülés
Az őszi üdülésen 14 fő vett részt
Az ellátás színvonala kiemelkedő. A résztvevők regenerálódva és kipihenve érkeztek haza a
7 éjszakás üdülésből.
A gyógyüdülés megszervezéséért Csallóközi Józsefnek az elnökség köszönetét fejezi ki.
30. 2017. szeptember 16.

Idősek napja

A Nyugat-Nógrád Megyei Nyugdíjas klubok kulturális bemutatóján Rétságon 10 fővel
képviseltük magunkat.
31. 2017. szeptember 29.

Nosztalgia buli

Az eredeti tervtől eltérően a rendezvény ellátását Lipták István vállalta magára. Köszönet érte.
A rendezvény összeségében jól sikerült.
32. 2017. október 05.

Aradi vértanúk

Hat fővel részt vettünk a Börzsöny Általános Iskola Aradi vértanúkról való megemlékezésén,
melyen a tanulók színvonalas műsorral emlékeztek meg a vértanúkról.
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33. 2017. október 06.

Szüreti felvonulás

Az egyesületünk több tagja részt vett a falu feldíszítésében és a felvonulás megszervezésében.
34. 2017. október 07.

Osztálytalálkozó biztosítása

Fogadtuk, és az egyesület munkájáról tájékoztattuk az 1973-ban végzett LÉ-141
osztálytalálkozón résztvevőket, megmutattuk nekik a volt Laktanyát, voltunk velük
Drégelypalánki "vezetési ponton" illetve megnéztük a Szondi kiállítóteret és Turisztikai
központot.
35. 2017. október 16.

Színházlátogatás

A községi nyugdíjas klubbal közösen színházlátogatáson vettünk részt 14 fővel Rétságon.
36. 2017. október 23.

1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója

A községi ünnepi megemlékezést mi szerveztük meg.
A megemlékezés során a Művelődési Házban Gönczöl József polgármester mondott ünnepi
beszédet, majd az 56-os emlékműnél koszorú került elhelyezett az önkormányzat, a
Nagyoroszi Nyugdíjas Klub és az egyesületünk nevében.
37. 2017. november 01. - 02.

Mindenszentek- Halottak napja:

Ebből az alkalomból a templom kertben és a „régi” temetőben eltemetett orosz katonák sírjait
rend behoztuk.
A Halottak napja alkalmából a volt laktanya néhai munkatársai és az egyesületünk elhunyt
tagjaira megemlékezve koszorút helyeztünk el "felső" temetőben lévő keresztnél és
gyújtottunk mécsest emlékükre, valamint hasonló módon róttuk le kegyeletünket a
"régi" temetőben lévő és a templom kertben található szovjet katonák sírjainál, valamint
a Hősök Emlékművénél
Külön köszönet illeti Dombovári Katalint, Dombovári Andrást és Rozovitsné Szikora
Alexandrát, valamint Valaczka Sándort, akik virágcsokrok készítésével segítettek a
megemlékezésre.
Köszönjük a Nagyoroszi Nyugdíjas Klubnak, hogy csatlakozott a megemlékezéshez, illetve
mindazoknak akik a sírokra virágot helyeztek és mécsest gyújtottak.
38. 2017. november 08.

Bűnmegelőzési tájékoztató

Közös klubdélután keretében "bűnmegelőzési" tájékoztatón vettünk részt 11 fővel. Előadó
Pálinkásné Eigen Éva r. őrgy. a Rétság Járási Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
főelőadója volt.
39. 2017. november 09.

Farkas Sándor temetése

2017. október 26-án elhunyt Farkas Sándor volt egyesületi tagunk temetésén több tagunk részt
vett a nagyoroszi temetőben.
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40. 2017. november 24.

Kürtös János nyá. zászlós temetése

Több egyesületi tagunk vett rész Kürtös János nyá. zászlós volt egyesületi tagunk temetésén
a nagyoroszi temetőben.
41. 2017. december 03. – 07.

Borbála napi megemlékezés

A HM pályázat részeként került megvalósításra.
December 03-án „Ünnepi istentisztelettel” emlékeztünk meg Szent Borbáláról.
December 07-én ünnepi megemlékezés a Művelődési Házban.
Ebből az alkalomból a Börzsöny Általános Iskola tanulói és a Börzsöny Néptánc Együttes
tagjai adtak színvonalas műsort.
Majd Kozsik János ünnepi beszéde, majd az Aulában lévő emléktábla megkoszorúzása
Gönczöl József polgármester úrral közösen.
A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár jóvoltából
Gregus Anikó előadó művész és férje kiemelkedő műsorral tette emlékezetessé az
ünnepünket.
A vacsoraesten a hagyományoknak megfelelően köszöntöttük fel a kerek (70, 75, 80, stb.)
évfordulós születésnaposokat. (Csallóköziné Dankó Mária, Busai István, Csuhara
Györgyné, Torma Vilmos, Torma Vilmosné és Veres Gyuláné)
A rendezvényünkre meghívtuk a Nagyoroszi Község Önkormányzati tagjait, a Nagyoroszi
Nyugdíjas Klub elnökségét és a szponzorjainkat. A részt vevőknek köszönjük, hogy
elfogadták a meghívásunkat.
Külön évzáró rendezvényt nem szerveztünk.
A rendezvényeink több mint 90%-a nyílt rendezvény volt, mindenki látogathatta.

3.

Az egyesület kapcsolat rendszere.
Közvetlen kapcsolatban áll:
Nagyoroszi Önkormányzattal a kapcsolatot közvetlenül Gönczöl József, polgármester
Úrral tartjuk.
A kéréseinket a Művelődési Ház vonatkozásában a polgármester úr minden
esetben teljesítette, ha tehette meghívásunkat elfogadva egyes rendezvényeinken
részt is vett.
Természetesen voltak kisebb nézetkülönbségek köztünk, de ezt leülve és egymás
között minden esetben ki tudtuk küszöbölni. Reméljük ez a jó kapcsolat továbbra
is megmarad az önkormányzat és az egyesület között.
Emellett az önkormányzat a legnagyobb szponzorunk, amit természetesen
nagyon megköszönünk.

Oldal: 12/15

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE
www.nagyorosziletube.hu
Levelezési cím: 2645 Nagyoroszi, Kertész utca 45.
E-mail cím: info@nagyorosziletube.hu
Adószám: 18633832-1-12
Számlaszám: 63800018-10010543

MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Katonai igazgatási és
Érdekvédelmi Irodával közvetlenül Szép Tamás százados irodavezetővel, és
munkatársaival.
Az irodával a kapcsolatunk nagyon jó. Bármilyen problémával fordulhatunk
hozzájuk, ők megpróbálják azt megoldani. Legyen az kegyeleti, üdülés, vagy
tájékoztatás törvények, utasítások megváltozása esetén.
Kapcsolatainkat tovább kell erősíteni a Nagyorosziban működő cégek és
vállalkozókkal, valamint a Közös Szociális Szolgáltató Központtal és a NyugatNógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal.
Együttműködési szerződés alapján:
Általános iskolával: a kapcsolatot Unatényi Katalin, az iskola igazgatónőjével, majd
Megyeri Attiláné mb. iskolaigazgatónővel tartjuk közvetlenül. A kapcsolatunk
korrekt. Rendezvényeinkre bármikor kérhetünk fellépőket, azok színvonalas
program biztosítására a tanulókat felkészítették.
Zselízi nyugdíjas klubbal: a Zselízi nyugdíjas klubbal a kapcsolatunk pillanatnyilag
szünetel. Törekszünk a kapcsolat újbóli aktivizálására.
Tagsági viszonyunk:
Tagja vagyunk a NYOSZ-nak, NYOK-nak. A kapcsolatot a NYOSZ Nyugdíjasok
Nógrád Megyei Szövetségén (Szendrődi György) és a NYOK Nyugdíjasok
Nógrád Megyei Képviseletén (Fekete Lászlóné) keresztül tarjuk
Meg kell említeni, hogy jó kapcsolatot alakult ki a Nyugat-Nógrád Térségben működő
civil szervezetekkel.
Reméljük, hogy ugyanilyen jó kapcsolat fog kialakulni a Nógrád Megyei Civil
Információs Centrummal (Vadasi Zsuzsanna) is.
A Civil Információs Centrum: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése
szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter a
civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk
erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott
támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil
információs centrumokat működtet.
Helyi civil szervezetek közötti kapcsolatok:
Kölcsönösen jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a Nagyoroszi Nyugdíjas Klubbal,
Nagyoroszi Polgárőr Egyesülettel, valamint a Börzsöny Néptánc Együttessel.
A két nyugdíjas klub rendezvényeire egymást mindig meghívtuk, illetve a
többségét együtt is szerveztük.
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Kapcsolatunk erősödik és reméljük, hogy folyamatossá válik a Drégelypalánk
székhelyű Sugárkankalin Turisztikai Egyesülettel.
Nem sikerült a kapcsolat kialakítása kezdeményezésünkre Nagyoroszi Honvéd Balassi
Bálint Sportegyesülettel.
Keressük a kapcsolat formáját a megalakult Civilek Nagyorosziért Kulturális,
Hagyományőrző és Turisztikai Egyesülettel.
Tisztelt Közgyűlés!
A végére hagytam, de itt is szeretném megköszönni mind magam, mind az elnökség nevében
azon személyeknek és cégeknek a támogatását, amivel segítették az egyesületünk munkáját.
Az évben szponzorjaink voltak, amiért csak köszönetet tudunk mondani:
Nagyoroszi Önkormányzat, Ipoly Erdő Zrt., nagyoroszi Coop bolt, Lipi Kert
Söröző, Sasi Presszó, Lipták István által vezetett Nemzeti Dohánybolt, Bacsa Fruit
Kft., Balázs László által vezetett Zöldség- Gyümölcs Bolt, Fülöp Elemérné által
vezetett Virágbolt, Béke Viktória által vezetett Virágbolt, Marton Pékség Diósjenő
és a Nógrád Volán balassagyarmati vezetésének.
Ezen kívül pénzbeli adományt kaptunk, amiért is köszönetünket fejezük ki:
Két vállalkozóknak és a tagjainknak a rendezvényekhez való anyagi
hozzájárulásáért, valamint a tagdíjon kívül anyagilag is támogatták az
Egyesületünket: Balogh Kálmán, Baranyi László, Csordás István, Dombovári
András, Dunavölgyi Anna, Horváthné Vörös Mária, Kozsik János, Valaczka
Sándor.
A rendezvényeink szervezésében, kiszolgálásában, segítésében végzett munkájukat
köszönjük:
Rozsovitsné Sikora Aleksandra, Gál Zsuzsanna, Csallóközi József, Fövényesi Zsolt
tagunknak,
valamint
Görgényi-Varga Dóra, valamint Varga István (HEMO), Fövényesi Tamás,
Dombovári Tamás, Csordás István „leendő” tagunknak.

A beszámoló végén szeretném felhívni a tagság figyelmét, hogy honlapunkon minden
információ megtalálható. Kérem, kísérjék figyelemmel a www.nagyorosziletube.hu internetes és a
facebook oldalunkat.
Tudom, hogy vannak olyanok, akiknek nincs számítógépe, ezért működtetjük a személyes
értesítési hálót. Remélem, már mindenki tudja, hogy őt ki értesíti.
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A beszámoló végére hagytam a tavalyi Közgyűlés elfogadott határozatról való
beszámolásomat:
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, egyhangún elfogadta az alábbi:
9/2017 (03.03.) számú Közgyűlési Határozatot
A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesületének Közgyűlése elfogadja, hogy
az egyesület eredményes működése érdekében az Egyesület tagja köteles évi 4x2 óra
közösségi munkát végezni a rendezvények előkészítése és végrehajtása céljából. A
közösségi munka pénzben nem megváltható, mentességet személyre szólóan az
Elnökség tárgyévre adhat a tag életkora, egészségügyi és szociális helyzete alapján.
Az Elnökség éves közgyűlésén köteles konkrét tájékoztatást adni a közösségi munka
végrehajtásáról.
Hatályos: a Közgyűlés napjától.
A közösségi munkáról a beszámolás a mellékletben található meg.
(3a_mell_eln_beszam_kozossegi_munkarol)
Tisztelt Közgyűlés!
A beszámolót az Egyesület 2015. évi tevékenységről, az elnökség az 6/2018 (02.13.) számú
Egyesület Elnökségi Határozat alapján (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) egyhangúan
elfogadta és javasolja a Közgyűlésnek az elfogadását.
Megköszönöm a türelmet és a megtisztelő figyelmet, további jó munkát kívánok.
Az elnökség nevében:

Csordás István sk.
elnök
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