BESZÁMOLÓ

A BODONYI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS NYUGDÍJAS EGYESÜLET 2008-AS
ÉVÉRTÉKELŐ KÖZGYŰLÉSÉRE

 A 2008-as évet értékelve elmondhatjuk hogy az egyesületünk igen szép évet mondhat magáénak,még akkor is ha kissé nehézkesen indult is a bejegyzésünk.

A TAGLÉTSZÁMUNK  A KÖVETKEZŐ KÉPPEN ALAKULT:
 - alakuláskor: 30 fő

 - felvételt nyert: 6 fő
 - jelenlegi létszám: 32    +3 fő új
 - kilépett: 3 fő
- elhalálozott  1fő-      FEJES ANDRÁSNÉ

Az elnökség támogatja minden olyan   személy  felvételét aki  az alapszabályunkat elfogadja és tagja kíván lenni  egyesületünknek .Nagy örömmel tapasztaljuk,hogy a faluban élő fiatalság is érdeklődik az egyesületünk  munkája és tevékenysége iránt.

Tagjaink az  elmúlt évben a környező faluk rendezvényein tevékenykedtek..
- az első civilszervezetek majálisán, májusban,- ahol nagyon sok süteménnyel járultunk hozzá a rendezvény sikeréhez ahol díjat is mondhattunk a magunkénak.
- a  Bodonyi Palóc Pokróc Fesztivál ahol első alkalommal főztünk gombás tejfölös ragut nokedlivel-ami később az egyesület fő receptje lett.
- Kétbodonyban  is ellátogattunk,a szilvás gombócunk mind elfogyott,a rendezvényre érkező látogatók nagy örömmel fogyasztották a házilag sütött finom süteményeket,ahol még a morzsát is eladtuk. Beneveztünk a szilva lekvár versenyre is Völgyi Ferencné lekvárjával,igaz hogy díjat nem kaptunk érte…mégis azt kel mondjam,a tagoknál vitte a pálmát mert a felbontott üveget szépen kikanalaztuk.
Kicsit megszeppenve érkeztünk, de hála a talpra esett kis csapatnak hamar feltaláltuk magunkat
-  Ballára  már feldíszítve saját egyenruhában érkeztünk.
-A Derecskei párna fesztivál kissé hidegen és esősen indult.. de én itt éreztem nagyon a csapat összefogását a jó kedvünk kihatott a többi résztvevőre is.
- a Bodonyi  búcsúban már pihentek a tagok ám az énekkarunk itt is fellépet.

- az énekkarunk Csómós Albertné vezetésével működik,minden rendezvényen felléptünk,szerepeltünk…..itt szeretném elmondani,hogy az énekkar szivesen látna több énekelni zenélni vágyó hölgyet és urat.    

- a templomudvar takarításban is segítettünk…  

- a novemberi kukoricafosztás sikerült talán a legjobban a hideg idő ellenére.
- a PLENTY-HORN KFT támogatásával-aki biztosította a lovas kocsit, az autót,a földterületet ahol több zsák kukoricát szedtünk.
- megnézhettük a vadisznóskertet.
- Zatykó Gábor és Zatykóné Berczi Marcella tagjaink .látták vendégül a kis csapatot,ahol énekléssel jó kedvvel  fosztottuk a kukoricát,és később a jó munka dicséretére a fiúk által főzött paprikás krumplit.
- az  összejövetelről videó felvétel is készült.
A decemberi évzáró bulinkon Zatykó Gábor diós és mákos bejgliét  fogyasztottuk, és örömmel álapítottuk meg hogy a férfiak a főzés mellett  nagyon jól tudnak sütni is.
- Földi Béláné pedig nagyon szép és finom mézeskalács sütiket küldött az egyesület tagjainak karácsonyra.

A RENDEZVÉNYEKEN példamutatóan sütöttek és főztek:

-FARKAS ALBERTNÉ- Bözsike
-KOTROCÓ LÁSZLÓNÉ- Pirike
-KOVÁCS MÁRTONNÉ -Marika
-KOVÁCS JÓZSEFNÉ-ICA
-KOVÁCS LÁSZLÓNÉ- Valika
-KOVÁCS BERTALANNÉ -Éva
-VÖLGYI FERENCNÉ- Melinda
-NAGY LAJOSNÉ- Lídia
-FEJES gu. JÁNOSNÉ- Irénke
-JAKAB TIBORNÉ- Kati
-KOVÁCSNÉ FEJES ZSUZSA
-FEJES PÉLNÉ-JULISNÉNI
-FEJES PÁLNÉ- Margitka
-FEJES ANDRÁSNÉ- Marika
-CSOMÓS ALBERTNÉ- Jolika
-KIS ANRÁSNÉ- MÁRTIKA
-
NAGYON SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI az egyesület nevében a szorgalmukat mind a főzés mind a sütés területén.
- a faluszípítésben is nagyon szorgalmasan kivették a részüket.

TOVÁBBÁ szeretném megköszönni

-  KISS  LÁSZLÓNAK
-  VÖLGYI  FERENCNEK
-  FARKAS  KÁROLYNAK
-   BORSOS  LÁSZLÓNAK
-  VINCE  JÁNOSNAK
-  ZATYKÓ  GÁBORNAK
-  KOVÁCS  ISTVÁNNAK   
-  KOVÁCS ISTVÁNNÉNAK
Azt hogy autójukkal ingyenesen szállították a tagságot a rendezvények  helyszineire, válalták az eszközök összeszedését ,külön köszönettel KOVÁCS ISTVÁNNAK és KOVÁCS ISTVÁNNÉNAK a  Kétbodonyba való eljutáshoz biztosították a 9fős kis buszt.

A MEGKÖSZÖNNÉM TOVÁBBÁ TÁMOGATÓINKNAK

-a BODONYI ÖNKÖRMÁNYZATNAK ÉS TESTÜLETÉNEK az egyesületnek nyújtott 100000ft pénz támogatást..BORSOS LÁSZLÓ  POLGÁRMESTER úrnak köszönöm a támogatását,segítségét-
- a PLENTY-HORN KFT_NEK a kukorica fosztáshoz nyújtott támogatását,és az idén adott 50ezer forint pénztámogatásukat is.





-KOVÁCS ISTVÁNNAK és KOVÁCS ISTVÁNNÉNAK az egyesület bírósági bejegyzéséhez nyújtott ügyvédi segítségéért.

-VINCE JÁNOS tagunknak a felajánlását 

Céljaink és feladataink

ELSŐDLEGES CÉLUNK:
- kulturális és hagyományőrző tevékenység

ENNEK ÉRDEKÉBEN:
- tovább kel folytatnunk a hagyományteremtő szokások felelevenítését,,bevonva az itt élő embereket is.
- a programok és rendezvények   szervezésével növelni a falu idegenforgalmát.
- egyre többet bevonni a fiatalságot is az egyesület  munkályába.
-ITT mondanám el, hogy új tagunk JAKAB SZABINA vezeti az egyesületünk által idén  létre hozott aerobic csoportot
- ami minden kedden és pénteken  van az iskola torna termében este fél héttől.

szorosabb kapcsolatot kel építenünk a falu lakóival ,a helyi és térségi civil szervezetekkel.
Különbözö csoportokat létre hozni-gondolok itt színjátszó körre (vers,zene,tánc)
Hímző és makramé készítés, esetleg nyári gyerek rendezvények készítése.


TAGDÍJ:
Az elnökség a következő évre a tagdíj mértékének megálapítására vonatkozóan a 200Ft. /hó fentartását javasolja a közgyűllésnek elfogadásra.
-szeretném megjegyezni,kicsit figyeljünk oda a tagdíjak befizetésére,amit Csómós Albertné/jolikánál lehet megtenni/

A könyvelésünket az idén SZABÓ ORSOLYA vezeti.




Befejezésül kívánok a tagságnak ,a támogatóinknak és az egyesületünk segítőinek jó egézséget és munkályukhoz sok sikert.
                                                                           

