2009/2. május-június

Kedves Olvasó!
Talán kicsit korábban, de itt a nyár!
Virágba borult a természet, szorgalmasan dolgoznak a
méhecskék, dúsan illatozik a táj. Ilyenkor boldogan tervez az
ember, ahogy mi is, hiszen közeledik a várva várt Pünkösdi
Királyság. Örömmel tölt el, hogy a környezetünket érintô
számos probléma mellett hagyományok, illetve jó dolgok is
születnek.
Megtartottuk éves közgyûlésünket, amelyen mosolygós és nem
gondterhelt arcokat láttam. Tudom ezek kis dolgok, de elôre
visznek bennünket és reményt adnak.
Reményt arra, hogy tudunk és képesek
vagyunk együtt alkotni, hogy elhisszük
micsoda fantasztikus erô lakozik akár
egy kisebb közösségben is. Hogy sokszor
egy ötlet, egy mosoly, vagy jó szó többet
ér, mint bármennyi pénz...
...túl szentimentális esetleg idealista
lennék? Igen, mert történjék akármi,
én még mindig hiszek az Emberekben
és a Szeretetben.
Minden jót és kellemes szórakozást!
Miklósa Erika

Jegyzôkönyv
Készült: az Otthonunk Bakonykúti Egyesület közgyûlésén.
Helyszín: Bakonykúti, Szabadság utca 41. szám, Polgármesteri Hivatal nagyterme.
Idô: 2009. május. 17. 17 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 23 fô rendes tag, egy fô tiszteletbeli tag.
Az elnök köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendi pontokat.
1. Létszám és határozatképesség ellenôrzése: Az egyesület létszáma 55 fô volt, de 10 fô az
alapszabályban rögzített és a közgyûlés által meghatározott tagdíjat felszólításra sem fizette be ezért
az elnökség a tagok sorából törölte. (Egyesületi alapszabály IV. 2.
pont) Az egyesület rendes tagú létszáma, így 44 fôre változott.
A közgyûlés a jelenlévô 23 fôvel határozatképes.
2. Tájékoztató az elmúlt év eseményeirôl: Az elnök összefoglalta az
elmúlt 2008 év eseményeit. Mivel év közben a rendszeresen
megjelenô Egyesületi újságból folyamatosan tájékozódhatott
mindenki az egyesületben folyó munkákról, most csak rövid
összefoglalás következik:
• Hulladék-gazdálkodási mini konferencia Bakonykútiban: Három
neves elôadó, lényegre törô elôadások, esetenként igen eltérô
álláspontok hangzottak el. Az egész konferencia rendkívül jó,
konstruktív légkörben zajlott. A konferencia elôadói Szépvölgyi
János professzor, Tasnádi Tibor és Farkas Endre, szervezôje Láng
János volt.
• Az inotai hulladék-égetô megvalósítását az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség másodfokon is elutasította, mely
elutasításban a tiltakozó civil szervezetek között egyesületünk
szakmailag megalapozott fellebbezése is benne volt. Örülhettünk
és érezhettük az összefogás erejét. A hulladék égetése azonban
továbbra célja a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulásnak
ez pedig nem a megelôzést tûzi zászlajára.
• Pünkösdi királyság bensôséges, szûk körû rendezvény volt, kb. 200
résztvevôvel. Nagyon jól sikerült változatos és színvonalas mûsor volt.
• Karácsonyi ünnepi elôkészületek: Betlehem építése és az adventi gyertyagyújtások sikere minden
várakozást felülmúlt. Gyönyörû volt a Betlehem és négy héten át, vasárnaponként megtelt a
templom a közös gyertyagyújtásokra.
• Templomtér parkosítása és a Húsvéti meglepetés az adventi rendezvény folytatása és ugyanakkor
valaminek a kezdete, ugyanis egyesületünk a parkosítást tovább kívánja folytatni, tudatos
parkrendezési elképzelések szerint.
• Környezetünk védelme érdekében folyamatosan figyeljük a KÖVIFE hirdetményeit és a
térségünket érintô tervezett tevékenységekrôl igyekszünk tájékozódni. Jelenleg négy tervezett,
környezetünket is érintô gazdasági tevékenységrôl szereztünk tudomást. Mindegyik a KÖVIFE
különbözô fokú engedélyezési eljárása alatt áll. Egyesületünk mind a négy ügyben ügyfélként
jelentkezett be.
• A lôtér zajhatása és rehabilitációja miatt levélben megkerestük a honvédséget és meghívásra egy
lôtéri bejárás is történt, amirôl beszámoló is készült. Falufórumon szeretnénk felmerülô
kérdéseinkre a honvédségtôl választ kapni, de levelünkre választ még nem kaptunk.
Az elnök a következô napirendi pont megtartására felkérte Raboczki Csabát.
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3. Beszámoló az egyesület 2008. évi gazdálkodásáról és az egyesület pénzügyi helyzete:
• Pályázatokról: Kezdeti lelkesedést követôen kicsit lehangoló volt, hogy két teljes könyvelt évnek
kell lennie pályázatok beadásához, és akkor is biztosítani kell 10-50% önrészt. Így a 2008-as évben
pályázaton nem indultunk.
Az éves beszámoló mérlegének fô számai:
Pénzeszközök:
354 ezer/
Tárgyévi eredmény: 366 ezer
Összes bevétel :
Ebbôl: kapott támogatás:
tagdíj:
bankkamat:
kerekítés:
Költségek :nyomtatvány:
könyvelési díj:
hatósági díj :
bankköltség:
Összes bevétel :
Összes költség:
Eredmény:

Bank: 108.991,71 Ft
Pénztár: 245.440,- Ft
400.473,79 Ft
311.000,- Ft
89.000,- Ft
111,79 Ft
362,- Ft
1.998,- Ft
9.312,- Ft
11.250,- Ft
10.482,- Ft
400.473,79 Ft
33.042,- Ft
----------------------367.431,79 Ft.

Az elnök kérte a tagokat a beszámoló és a költségvetés elfogadására. A tagság mindkét beszámolót
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
4. Következtek a 2009. évi feladatok, programok:
• Pünkösdi királyság 2009.06.01. Templomi koncerttel kezdôdne, majd hagyományôrzés jegyében
néptánc, népi játék, mesemondás és végül dzsesszes átiratok következnek a Rézangyalok
tolmácsolásában. Részletes program és a tagok szervezési részvételi feladatait az elnök e-mailben teszi
közzé és jelentkezôket vár. A résztvevôk a pünkösdi mûsort elfogadták és felajánlották segítségüket.
• Bakonykúti vagy Bakonykuti melyik elnevezés a nagyobb múlt ez itt a kérdés.
A falunk eredeti elnevezésérôl és feltételezhetô változásáról Tóth János tájékoztatta a közgyûlést.
A többség egyetértett abban, hogy a régi rövid "u"-s elnevezés megfelelôbb lenne. A szavazásra
bocsátott kérdésre, miszerint az egyesület vagy magán emberek kezdeményezzék a névváltoztatást,
a magán indítvány beadása mellett döntöttünk.
• A második világháborúban elesettekre való méltó megemlékezés: Ez ügyben Hajdú Csaba kért
véleményt az illetékes Hadisírgondozótól. Röviden ismertette a lehetôségeket és az egyesületnek
felvállalható feladatokat. Ezek lehetnek:
- az I. világháborús emlékmû letisztítás és a II. világháborúban elesettek emléktáblájának kihelyezése,
- a kereszt letisztítás, vaskerítés lefestés, „haláldomb“eseményeinek a feltárása,
- temetôben a régi, megdôlt sírok felállítása, letisztítása, bozót irtás.
A közgyûlés úgy határozott, hogy vállalja a templomtéri emlékmû és kereszt rendbetételét,
valamint a haláldomb tényfeltárását is szorgalmazza. Határidô (legkésôbb) 2009. halottak napja.
Szót kell ejteni arról, hogy a falu végén lévô kereszt rendbetételében és már egy éve tartó
karbantartásában Takács Judit és János jelentôs munkát végeztek. Ezúton is köszönjük.
• Megújuló energia lehetôségeirôl Tóth Róbert szervez elôadást a faluban. A jelenlévôket a téma
érdekli. Az elôadás idôpontja: június 4-e csütörtök este 6 óra.
• Tervezett esemény: a sváb lakosok betelepítésének 250. évfordulójára, egy megemlékezést,
körmenetet szerveznénk. Az elnök hangsúlyozta, hogy nem önálló rendezvényrôl van szó,
hanem a megemlékezés csatlakozna a FALU napi eseményekhez, ami egyben a falu búcsúja is. A
jelenlévôknek tetszett a gondolat. A részleteket a késôbbiekben dolgozzuk ki.
5. Az éves tagdíj meghatározása: Többféle javaslat hangzott el, amikrôl szavazás történt.
21 igen 2 ellen szavazattal 3000 Ft/év lett az elfogadott tagdíj.
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Pünkösdi királyság

2009. június 1.
Templomi koncert 14 órakor
Fellépôk:

Miklósa Erika ének
Harazdy Miklós zongora

SZÍNPAD /kocsma elôtt/ kb. 15 óra 30 perctôl
Sárközi lakodalmas
Cecei Gerlice Néptánc Egyesület /Kicsinyek/
Mese a pletykás feleségrôl
Elôadja Bali Péter
Kalocsai Táncok
Cecei Gerlicék /Középsô csoport/
Felvidéki Menyasszonykísérô
Szedtevette zenekar
Kalotaszegi Táncok
Cecei Gerlicék /Nagyok csoportja/
Somogyi Táncok
Cecei Gerlicék /Nagyok csoportja/
„Könnyedebb“ zene: Rézangyal

A kapott anyagokat, képeket köszönjük! Esetleges hibákért és tévedésekért elnézést kérünk. Szerkesztés és nyomda: Advertisz – A-print, Raboczki Csaba

DVORAK: Ruszalka
song to the moon
HAYDN: Il ritorno di Tobia
Raffaelle áriája I. felvonás
FAURÉ: Requiem
Pié Jesu
HAYDN: Il ritorno di Tobia
Raffaelle áriája II. felvonás
VIVALDI: Salmo 112
Laudate pueri
VIVALDI: Salmo 112
Ámen

