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Beszámoló
A „Pallas Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület 2011 évi tevékenységről
Készült: „Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület vezetőségének jóváhagyásával,
A 2012 évi munkaterv szerinti első rendes nyilvános közgyűlésére
Előző néven Pallas Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület 2006 évben létesült, a Város és
Faluvédők Szövetségének „Hungaria Nostra” rendes tagja, 2011 évben öt éves
tevékenységünkről a www.veszto.hu civil szervezetek lapon lehet informálódni. A Vésztői
Újság minden számában volt információs cikk aktuális tevékenységünkről.
Könyv formájában: vésztői Kalendáriumban is nyújtottunk lakossági tájékoztatást.
Többször megjelentünk a www.vesztoinfo.hu és a www.vesztoportal.hu képi híradásaiban,
KIS Sárrét tv-ben és a Békés megyei Hirlapban, a MÁV Vasutas Magazinjában.
A világon bármely országban lekérdezheti az internettel rendelkező érdeklődő a Google
keresőn egyesületünket a nevünk, beírását követően, általában 10-12 oldal jelenik meg a
képek keresésben megtekinthető számos rendezvényünk.
I. Általánosságban megvalósítottuk:
1./ Működési területünk, mely Vésztő és környéke (Kis-Sárrét határain belül), dalversenyünk
Európai érdeklődésű.
2./ Az Egyesületünk 24 fővel tömörítette mindazokat, akik készek voltak önzetlenül
tevékenykedni Vésztő és a „Kis-Sárrét” építészeti és természeti értékeinek, hagyományainak
védelmében, rendezett településszerkezet kialakításában, a város fejlesztése dinamikájának
elősegítésében, idegenforgalmának növelésében, közösségi életének szervezésében, a
területén élő vallás felekezetek kultúrájának megtartásában
3./ Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében: 2011 évben is kinyilvánította a
népművészeti értékek és más vallás felekezetek kultúrája védelmét és támogatását.
- részt vett a Vésztő város építészeti, településszerkezeti és természeti értékeinek feltárásában.
Vésztői Újságban 2011-évben is ismertette, tájékoztatta a közvéleményt lakóhelyünk
értékeiről és azok állapotáról.
3.1. Általános ismertető városvédő motivációnkról 2011 évben fellelhető Vésztő műemlék
védendő építményekről és épületeiről:
- Védendő épületek esetében Vésztő legnagyobb ingatlantulajdonosa, az Önkormányzat
kiemelkedő nemzeti értéket képviselő, tartósan állami tulajdonú műemlék épület a
város belterületén nincs.
- Vésztő Mágor történelmi emlékhely itt nem kerül vizsgálat alá.
Vasútállomás bár nem védett, környezetében vasúttársaság által épített szabványos
állomásépületek azok, amelyek sok ember számára ma „a magyar vasútépületet” jelentik, és a
mellékvonalakon a vasúti építészeti arculatot alapvetően meghatározzák, tehát fontosak.
- A második világháborúban a vasúti épületek 60 %-a megsérült, 1949-ig államosították a
még magánkézben lévő vonalakat
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3.2., Műemlékvédelem Vésztőn 2011 évben:
Magyarországon a ’70-es évek második felétől fokozatos szemléletváltás kezdődött az
építészeti alkotások értékének megítélésében: Ebben az országosan megnyilvánuló
szemléletváltásban hiányzó anyagi erő miatt városunk régi nevén Költségvetési Üzemet
hozott létre, (most Városfejlesztési Iroda működik), melyben profil-tiszta épületfenntartó
részleggel megfelelő szakmai hátteret biztosítottak, akkor még nagyközség igényes épületfejújításokhoz. is.
Megkezdődött a védendő épületek feltérképezése.
Szerintünk a védett épületek három csoportba sorolhatók:
a., Műemlék épületek
b., Helyi védettséget élvező épületek
c., Ideiglenes védelem alatt álló épületek
Az örökségvédelmi törvény alapján a műemlékké nyilvánítást megelőzően lehetősség van a
védendő épület ideiglenes védelmére a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozata alapján.
3.3., Veszélyeztetett épületek
Az előzőekben bemutatott helyi védelem kategória jelenti a leggyengébb védelmet, hiszen a
saját hatáskörébe tartozik az egyes épületek védelme és a védelem feloldása is.
3.4., Felújításra szoruló épületek
Néhány jelentősebb, védett épületet említek meg, közöttük, ÁFÉSZ volt irodaház, Bagolyvár
melyeknél a folyamatosan romló műszaki állapoton már nem lehet napi karbantartással
javítani.
3.5. Megújult védett épületek, építmények
Az elmúlt időszakban elvégzett, vagy megkezdett korszerűsítések, rekonstrukciók során
bebizonyosodott, hogy a védett épületek alkalmasak a régi és megváltozott üzemi funkciók
ellátására.. Néhány megvalósult kivitelezés bemutatása.
Műemlék Református Templom részbeni felújítása.
Vésztő Város központ rehabilitációja.
3.6. Összefoglalás
Akik közöttünk élnek láthatják, hogy Vésztő csekély anyagi erejét tekintve a használatban
lévő épületei fenntartását is csak nagy erőfeszítések árán tudja biztosítani. A használaton kívül
került épületek megfelelő karbantartásának, felújításának finanszírozása pedig szinte
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használatban vannak és várhatóan hosszú távon is használatban maradnak. A funkció nélkül
maradt épületek esetében ez a védelem nem sokat ér, hiszen bármikor visszavonható, illetve
az értékesített épültekre már nem vonatkozik. A helyi védelem és a műemléki védelem is
leginkább a használatban lévő épületek esetében hatásos. A funkció nélkül maradó épületek
esetén csak elnyújtja a pusztulás folyamatát.
3.7. Egyesületünk véleménye és segítő munkája alapján, lényeges tehát, hogy mielőbb új
funkciót kapjanak a védendő épületek, és ehhez a megmentésben érintettek , önkormányzat,
alapítványok, vállalkozók) összefogására van szükség. Pusztán közgazdasági szemlélettel,
üzleti vállalkozás keretében általában nem, vagy ritkán lehet műemlék épületeket
hasznosítani, főleg, amikor már szinte romossá vált épületeket kell megmenteni.

4./ A városvédelem, a hagyományőrzés érdekében, céljaira számos kft-től, vállalkozótól egyes
állampolgároktól célkitűzéseink érdekében, vagy pontosan meghatározott célra átvettünk
anyagi eszközöket, gondoskodtunk azok célszerű felhasználásáról és a felajánlóknak
elszámoltunk azokról.
4.1. Kiemelt támogatóink 2011 évben:
Wiener Center Kft Békés (Bécsi Gábor)
Református Egyházközség Vésztő
Wekerle Sándor (NCA) alap
Fábián László Szabolcs Debrecen
Vésztő Város Önkormányzata
5./ Nyilvános közgyűlésen, közösségi művelődési alkalmakat szerveztünk és támogattunk.
A vésztői Tájházban a nagyanyáink főztje gasztronómiai bemutatón 50 adag ebédet főztünk
és szolgáltunk fel.
5.1. Részt vettünk a Budai Vár Gótikus termében a Város és Faluvédők Országos
Közgyűlésén, illetve a Budaőrsön megrendezett XXX. Országos Szakmai Konferenciáján,
ahol a Hungaria Nostra elismerő oklevéllel jutalmazta egyesületünket.
5.2. Az egyesület 5 éves születésnapja alkalmából nyilvános közgyűlés lebonyolítására került
sor a Sárréti Birkapörkölt Főző Versenyen, ahol 85E.Ft bolti árú „pro Urbe” emlékgyűrűt
adtunk át, járulékokkal együtt 124E.Ft bekerülési költséggel. Ezen alkalommal, aki
meglátogatta kijelölt helyünket birkapörkölttel lebbencslevessel, grillezett baromfi húsokkal,
tortaszeletekkel kínáltuk meg 90 adagos mennyiségben.
6./ Az időszakban lebonyolítottuk az első Sipos András emlékdíj dalversenyt, összes
költségeit átutaltuk, vagy készpénzben fizettük ki, 210E.Ft nagyságban. A gasztronómián
kívül 3 napos vésztői városnapi ünnepségsorozaton tagjaink egyénileg végeztek feladatokat,
melyek nem jártak anyagi kiadásokkal.
7./ Az Egyesületünk : közhasznú szervezet.
Közhasznú tevékenysége: kulturális valamint kulturális örökség, épített és természeti
környezet megóvása, védelme. ( az 1997. évi tv., 5 -9. pontjai alapján).
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytatott, szervezet pártoktól független,
volt azoknak anyagi támogatást nem nyújtott
8./ - A vezetőség tagjai: /2010.október 26-tól idő előtt 4 évre megújítva tisztségében/
a) – elnök,
Kazinczky Gyula
b) – titkár,
Sipos András (2010.10.26.-tól) Takács Tamara
c) - vezetőségi tagok:
Hízó Zoltán, Takács Mihályné, Makra László új tag
d) Ügykezelő:

Egeresi Gáborné lemondását követően
Szabó Irma
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Január hónap:
Elnök és Titkár részéről. Önkormányzati támogatással való elszámolás. NCA pályázat
készítése. Sipos András emlékdíj aktuális teendői. Más szervezethez Egyesületünkre kirótt
tagdíjak átutalásai.
Február hónap:
Vezetőségi ülés megtartása:
2011. február 16.-án. (szerda) délután 16 órakor BBNK Sinka István Művelődési központban
Vezetőségi ülés napirendje:
1./ 2011. március 02.-án szerda 16 órakor BBNK Sinka István Művelődési központban
tartandó soron következő közgyűlés előkészítése:
Közgyűlés javasolt napirendje:
1./2010 éves egyesületi munka - gazdálkodás beszámoló elfogadása
2./2011. évi gazdálkodás terve, 2011 évi munkaterv elfogadása.
3./ Dudás Árpád „Attila kutató” előadása.
/Vésztő Aranybaltás és Vésztő Várdomb utca történelmi emlékeiről./
4./ Vésztő iskolabővítés Vektor Kft Varga Lajos ügyvezető előadása
5./ Sipos András emlékdíj aktuális teendői , előkészítő munkabizottság, delegált zsűri tagok
bemutatása.
6./ Tagfelvétel:
Vendég előadók kérésére, napirendi pontok sorrendisége változhat!
7./ Új egyesületi pólók kiosztása

Március hónap:
2011. március 02.-án. (szerda) délután 16 órakor kezdődő BBNK Sinka István Művelődési
központban tartandó nyilvános, közgyűlésére.
Közgyűlés napirendje:
1./
2010 éves egyesületi munka - gazdálkodás beszámoló elfogadása.
2./
2011 évi munkaterv elfogadása.
2./
2011. évi gazdálkodás terve elfogadása.
3./
Dudás Árpád „Attila kutató” előadása.
/Vésztő Aranybaltás és Vésztő Várdomb utca történelmi emlékeiről./
Zsadányi Attila kutatás aktuális teendői, helyzetelemzése.
4./
Vésztő iskolabővítés Vektor Kft Varga Lajos ügyvezető előadása
5./
Sipos András emlékdíj dalverseny előkészítő munkabizottságba, delegált
Munkatestületi tagok - zsűri tagok bemutatása.
Meghirdetett dalversenyre való jelentkezés felhívásának ismertetése.
Elfogadásra került a 2011 évi gazdálkodási terv
Az előterjesztett A+B+C
összes kiadás: 815.000,- Ft-tal szemben 965.000,- Ft
Az előterjesztett D.1.-től F.1.1. ig összes bevétel : 815.000,- Ft-tal szemben 965.000,- Ft
a 2011 évi dalverseny esetében a Bartók Béla Vésztő Népdalkör Egyesület az előkészítő
bizottságba delegál 2 főt és Kerekes Mihály ötletgazdát Nevesítve: Szabó Irma elnök és
Takács Mihályné vezetőségi tag. Zsűriben nincs résztvevőjük
- A Vésztői Református Egyházközség az előkészítő bizottságba és zsűribe delegálta:
Gurmainé Csák Mónika és Karáné Szemző Noémi pedagógusokat- gyülekezeti tagokat.
- A PAVVE részéről előkészítő bizottságba és zsűribe delegált: Bíró István és Hízó Zoltán
- Az egységes szerkezetű alapszabályunk értelmében állandó tag:
Dr. Juhász Lajosné Dr. Vitális Gyöngyi.
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Április hónap:
Kisvasúti emlékhely környezetvédelmi, (tisztántartás), kertészeti munkák végzése
A szakmai út költségeinek leszerződése, előlegek átutalása, helyszíni megbeszélések fogadó
polgármesterekkel és városvédők vezetőivel Tiszaszőlős – Tiszafüred Eger városokban .
Május hónap:
2011 évi Egri szakmai útját Vésztő Polgármestere és több vidéki és egy vésztői vállalkozás is
támogatta.
Minden településen a községháza vagy városháza dísztermében a polgármester, Egerben az
alpolgármester fogadta egyesületünket.
A vendéglátók számára összeállított vésztői ajándékokat Kazinczky Gyula a vésztői
városvédők elnöke és Jámbor Anita osztályvezetőnő nyújtotta át.
Az egész útra jellemző szép napsütéses időben Tiszaszőlőst bemutatta Kerekes András
polgármester úr, Tolvajné Virág Zsuzsa, Muliter István családja
Második helyszínen: Tiszafüred Város Önkormányzata volt a Vendéglátónk Pintér Erika
polgármesterasszony, volt szegedi MÁV-os vezető aki régebben Vésztőn sokat járt,
ismertetőjéből kaptunk hasznos információkat.
Egerben a Csutorás pincészetben és Almagyardomb szőlő ültetvényen Csutorás Ferenc
bortermelő meghívásának tettünk eleget.
Feladatunk volt szőlő telepítés és tájjellegű borok készítésének megismerése.
Egerben városi szinten Sós István alpolgármester úr,aki a Egri Városszépítők elnöke is látta
vendégül a vésztői csoportot.
Takács Mihályné Parázs Béláné és Szabó Irma előadásában nagyon szép vésztői népdalcsokor
volt hallható
Az egri városszépítők vezetésével megismertük Eger városát a borkultúrájáról, páratlan
történelmi műemlékeiről és természeti értékeiről híres környező tájegységet. Központja az
egyik legszebb magyar barokk város, Eger, amely egyben Heves megye székhelye is.
Egyéb történések:
A Református Egyházközség Vésztő 50.000,- Ft-ot, Vésztő Város Önkormányzata
30.000,- Ft-ot utalt át 2010. május hónapban a Sipos András emlékdíj 54000083-11027339
al-számlaszámra.A számlán lévő összegből a „Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület
2011. évben a Sipos András emlékdíj dalverseny finanszírozását fogja lebonyolítani.
Június hónap:
vezetőségi ülésen: 2011. június 15.-án alábbi határozatokat hoztuk.
1./ Vésztőért kitüntetés és Vésztő Díszpolgára kitüntetésre
10/2011. vh. (2011.06.15.) Vésztőért kitüntetés és Vésztő Díszpolgára kitüntetésre javaslat
Együttes szavazással elfogadva: Igen szavazat: 4 fő, nem szavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő
„Vésztő Díszpolgára” Dr. Márkus Imre MÁV Trakció ZRT vezérigazgató
„Vésztőért” kitüntetés posztumusz Sipos András néhai egyesületi titkárunk.
2./ Város és Faluvédők Szövetsége Hungária Nostra szakmai konferencia (2011. 07. 28.-30.)
Budaőrs, jelentkezésről tájékoztató
előadó: Kazinczky Gyula
Elfogadva küldöttnek Takács Tamara, Takács Anikó, Kazinczky Gyula
Átutalást hajtsa végre elnök 3 x 4.000,- Ft = 12.000,-Ft regisztrációs díj mértékében.
További átutalásokra NCA pályázat támogatása mértékében kerüljön sor.
3./ Mágor birkapörkölt főző verseny előkészítő feladatai. Felelős: Bíró István
A főzést Makra László egyesületi tag vezeti
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4./ Benyújtott pályázat ismertetése: Wekerle Sándor Alapítvány Dél-alföldi Regionális
Kollégium által kiírt Dél-alföldi regionális civil szervezetek működési támogatása című pályázati
felhívásra készített PAVVE működésének fejlesztése című pályázata az NCA-DA-11-652 pályázati
azonosítót kapta (05.07.) 300. 000 Ft-t pályázott.
5./ Eger szakmai út véleményezése 2011. május 24.-25.
A szakmai út sikeresen lett lebonyolítva, minden számla átutalásra, illetve készpénzben kifizetésre
Került, az egyesületnek szakmai úttal kapcsolatban kifizetetlen számlája nincs.
6./ Vésztő Városnap 2011.
Az egyesület 2011. évben a városnapon nem vállal önálló kötelezettséget, tagjai külön külön végeznek
szolgálatot.

Egyéb bejelentés: Az egyesületünk szinte teljes létszámban képviselte magát a Vésztő
Református Egyházközség Szeretethíd Pap tanyai rendezvényen, ahol átadásra került a 2010
évben vállalt kerti sakktábla elkészült.
- Július:
Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) XXX. Jubileumi Országos Találkozója és
Szakmai Konferenciáján Budaörsön 2011. július 28-30.-án most is képviseltette magát
küldötteivel a Pallasz Athéné Vésztő Városvédő egyesület.
Ez évben küldöttnek: Takács Tamara titkár, Takács Anikó tag és Kazinczky Gyula elnök
volt delegálva.
A konferenciát szervezte és támogatta Budaörsi Városvédő Egyesület, Budaörs Város
Képviselő Testülete, Nemzeti Kulturális Alap (NKA),First Lion’s Club, Európai
Borlovagrend, TESCO
126 fő küldött Szekció üléseken dolgozta fel a vállalt feladatokat:
1. Város rehabilitáció szekcióvezető Csík Edina
2. Helyi értékek védelme szekcióvezető Kerner Gábor
3. Egyedi műemlékek védelme szekcióvezető Dr. Winkler Gábor
4. Ifjúsági és gyermekszekció (a fiatalok értéknevelése) szekcióvezető Pinczésné Kiss Klára
5./ Kidolgozás alatt álló Civil törvény koncepciójának ismertetése, javaslatok.
Szekció vezető: Ráday Mihály
A szekciók javaslatait plenáris ülésen foglalták össze. Szekcióülések ajánlásainak
megszavazásával a végleges szövegezet az MTI nek lett leadva.
A VFSZ választmánya Konferencia helyszínéül elfogadta az elkövetkezendő 4 évre alábbi
Szervezetek településeit.
2012. Kecskemét 2013. Kisvárda 2014. Kőszeg 2015. Vésztő
Állófogadáson meghallgattuk Nemzeti Erőforrás Minisztériumának Schmidth Ágota
Főosztályvezetőjét
Kitüntetések kerültek átadásra: (oklevelet kaptunk mi is) 2011. évi Podmaniczky-díjak
átadása és jubiláló Egyesületek köszöntése. Ráday Mihály elnök úr részéről
Vándorbot a 2012. évi rendezvény házigazdájának, Kecskemét város küldöttségének
vezetőjének Nagypál Sándor alpolgármester úrnak lett átadva.
Az esős idő ellenére, szép kirándulásokon megismerkedtünk Budaörssel, voltunk az Európai
Borlovagrend Budaörsi Borszékének vendégeként a Rózsakert étteremben .
Kulturális bemutató keretén belül a Caprice Quartet vonósnégyes és Romano Glaszó
(Emberi Hang) népzenei együttes koncertjét hallgattuk meg.
Molnár Sándor úr Vésztő polgármesterével előzetesen egyeztetve, nyújtottuk be egyesületünk
jelentkezését a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 2015 évi Országos Találkozója és
Szakmai Konferenciája helyszínére.
A választmány elfogadta jelentkezésünket a négy év múlva rendezésre kerülő Város- és Faluvédők
Szövetsége (Hungaria Nostra) XXXIV. Országos Találkozója és Szakmai Konferenciája helyszínére.
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Augusztus:
Vezetőségi ülés 2011.08.10-én volt. Elfogadott határozataink az alábbiak:
14/2011. vh. (2011.08.10.) Jelenlévők a 2011.08.27. közgyűlés napirendi pontjait kiegészítés
nélkül elfogadták a kiküldött vezetőségi ülés anyagában leírtak szerint.
15/2011. vh. (2011.08.10.) Jelenlévők elfogadták Egeresi Gáborné vezetőségi tag lemondását.
16/2011. vh. (2011.08.10.) Jelenlévők elfogadták Makra László egyesületi tagot vezetőségi
Tagnak, kinevezés megerősítése 2011.08.27. közgyűlésen lesz
17/2011. vh. (2011.08.10.) A vezetőség elfogadta, kitüntetési szabályzat értelmében jelölhető
vésztői lakos számára dísz-oklevél átadása, pénzügyi fedezet esetén emlékgyűrű is okiratot.
18/2011. vh. (2011.08.10.) A vezetőség elfogadta, kitüntetési szabályzat értelmében jelölhető
vésztői lakos számára dísz-oklevél átadását, emlékgyűrűvel a nevezett: Détár Tibor Vésztő,
Tavasz utca 10.sz. lakos.
19/2011. vh. (2011.08.10.) A vezetőség elfogadta, pártoló tagnak: Tóth Attila Körösújfalu,
lakost
20/2011. vh. (2011.08.10.) Az egyesület által elkészíttetett emlékplakettek megőrzésre, az
emlékdíj dalverseny bizottság megbízottja részére átadása engedélyezve .
21/2011. vh. (2011.08.10.) Az egyesület által elkészíttetett emlékdíj oklevelek és emléklapok
minősége nem megfelelőek azt a vállalkozó díjmentesen újra készítse el.
2011 évi harmadik rendes közgyűlése Vésztő Mágor a „Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő
Egyesület 2011. augusztus 27-én (szombat) délelőtt 8 órakor kezdődő ünnepi közgyűlésése
mely egyben helyszíne a Sárréti Hagyományok Fesztiváljának.
A Mágori Birkapörkölt főző és Pásztorételek főző verseny regisztrációját Bíró István
rendezte. Makra László lesz a főzésért volt felelős. A szokásos emblémás fényképpel díszített
születésnapi torta megrendelésre került. Grillezés (baromfihús – zöldségek) a korábbiakban
megszokott formában volt Kazinczky Gyuláné Takács Tamara és Takács Anikó szolgálatában
Első napirendi pont:
1./
2011. Egri Szakmai Út alkalmával megtartott közgyűlés óta eltelt időszak intézkedései
mellékletben vezetőségi határozatok kivonata. Ea.: Kazinczky Gyula elnök
itt megjelent tagság egyetértett a döntésekkel
2./
Sipos András emlékdíj dalverseny: zsűri elnöke Budai Ilona népművész.
Szabó Irma BBVNK elnök asszony ismerteti a felkérés elfogadását.
zsűritagok: Hízó Zoltán, Bíró István, Karáné Szemző Noémi, Gurmainé Csák Mónika
Kerekes Mihály, Szabó Irma, Takács Mihályné, munkabizottság bíróságon jegyzett
vezetője:Dr. Juhász Lajosné Dr. Vitális Gyöngyi (minimum: 5fő a versenyen lesz)
Ea.: Szabó Irma elnök BBVNK tájékoztatót a tagság tudomásul vette, szavazni nem
kellett.
3./
Vezetőségi tag Makra László bemutatása, vezetőségi ülésen elfogadott új vezetőségi
tag személyének megerősítése a 2011.augusztus 04.-én lemondott Egeresi Gáborné
helyébe. Ea.: Kazinczky Gyula elnök tagság egyetértett a döntéssel
4./
Vezetőség által felvett pártoló tag: Tóth Attila Körösújfalusi, lakos bemutatása,
tagság egyetértett a döntéssel
5./
A tagság megerősítette a 18/2011. vh. (2011.08.10.) döntést. Elfogadta a kitüntetési
szabályzat értelmében jelölhető vésztői lakos számára dísz-oklevél átadását,
emlékgyűrűvel. A nevezett: Détár Tibor Vésztő, Tavasz utca 10.sz. lakos.
Egyéb: Lejárt, kifizetetlen tartozásunk nincs.Mai napon, mindkét számlánkon megfelelő
fedezet van, várható számlákat, mindig időben ki tudjuk fizetni. NCA Wekerle Sándor
alapítványtól NCA-DA-11-652 nyertes pályázatra nem érkezett meg a megnyert 50.000,- Ft.
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Megoldás 3000 Kft Budapest helyett ugyan az a támogatói kör Eurotáp Kft Budapest
2011.08.22-án utalta át a 20.000,- Ft támogatást. Elkészült Sipos András emlékdíj
dalverseny emlékplakett képe.
9 órától: Sárréti Hagyományok és Szíki ízek Fesztiváljának ünnepélyes megnyitója
Végül ünneplés: 5 éves a „Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület, pártolóinkkal
közösen kötetlen beszélgetés volt, főzés közben. A saját kijelölt helyünkön emlékeztünk az
elmúlt évek eredményeire, és azokra a Tagokra akik már örökre eltávoztak, nem lehetnek
közöttünk.
KIVONAT EMLÉKGYŰRŰ ADOMÁNYOZÓ OKIRAT SZABÁLYZATÁBÓL
Alulírott vezetőségi tagok saját kezű aláírásukkal mai napon elhatározzák és elfogadják a Pallasz Athéné Vésztő
Városvédő Egyesület /székhelye: 5530 Vésztő, Várkonyi u. 42.sz. nevében az egyesület ötödik születésnapjának
évfordulójára, adományozó okiratának szabályzata értelmében emlékgyűrűt alapítanak.
1./ A Pallasz Athéné Vésztő Városvédő Egyesület Emlékgyűrű, legalább 30.000,-Ft értékű az
egyesület címeréből vagy emblémájából kiemelt egyedi elem bevésésével készülő
pecsétgyűrű (továbbiakban: emlékgyűrű) a a Pallasz Athéné Vésztő Városvédő Egyesület
által évenként adományozható elismerés.
2./ Az emlékgyűrű annak a vésztői lakos természetes személynek adományozható, aki nem
tagja a Pallasz Athéné Vésztő Városvédő Egyesületnek, Vésztő Város Önkormányzatnak,
kisebbségi önkormányzatának, és nem dolgozója a vésztői polgármesteri hivatalnak.
3./ A Pallasz Athéné Vésztő Városvédő Egyesületnek legalább 5 éven keresztül önkéntes
vállalásának keretében, avagy legalább 5 éves időtartamban segített végrehajtani vállalt
kötelezettségeit.
a) értékmentésben, hagyományőrzésben, város védelemben önzetlen, lelkiismeretes és kimagaslóan színvonalas
munkát végzett, vagy
b) a Pallasz Athéné Vésztő Városvédő Egyesület feladatainak sikeres ellátása érdekében
kiemelkedő tevékenységet folytatott,
c.) a kitüntetett az egyesületünk működéséhez jelentős, vagy állandó, valamint hatékony
dologi, szervezési segítséget nyújtott.
4./ Az emlékgyűrűt egy személynek csak egyszer lehet odaítélni.
5./ Az emlékgyűrűt 5 évente 1 fő kaphatja meg.
6./ A kitüntetett személyre a Pallasz Athéné Vésztő Városvédő Egyesület elnöke
előterjesztését figyelembe véve az egyesület vezetősége dönt.
7./ Az emlékgyűrűvel együtt az elismert személy részére az egyesület születésnapi ünnepén adományozó
oklevelet is át kell adni.
8./ Pallasz Athéné Vésztő Városvédő Egyesület fedezet hiány okán eltekinthet a tárgyi évben odaadandó
Emlékgyűrű odaítéléséről

Szeptember:
A regisztrációs szám: 1005335893 kisértékű Leader pályázatunkat benyújtottuk, a pályázat
segítségével szeretnénk tovább fejleszteni a Vésztői Kisvasúti Emlékhelyet.
Leader nagy értékű projekt:Körösmenti ÁFÉSZ iroda épület
címe 5530. Vésztő, Kossuth L. u. 76..sz hrsz Egyesületünk célja volt az ingatlan részbeni
felújítását követően, az épületben a legutolsó Leader kifizetéstől számítottan legkevesebb 5
évig az épület egy részében Civilház létesítése.
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A pályázat projekt adatlapján, 20 millió Ft - ot neveztünk meg beruházási főösszegnek, 2011.
szeptember 29-ig le kellett adnunk. Mindkét pályázat esetében tulajdonosi okok és a
bonyolultság miatt visszaléptünk.
Október
Pénzügyi elszámolás Wekerle Sándor alap támogatás elszámolása támogatási intenzitás 75,76%
Adminisztráció költségei
Szla.sz.
Kiadta
dátum
JM9EA 9665712 Turbuczné Hegyesi Mária kereskedő 2011.07.25
Összesen kifizetett: 21.960,- összesen önerő 9.960

teszor összege
461812
21.960
támogatás:12.000

Humán-erőforrás fejlesztésének költségei
Szla.sz.
Kiadta
dátum
teszor összege
AJ7S-P 869151 Budaőrs Városvédő Egyesület 2011.07.28. 79.90.39 6.000
AJ7S-P 869175 Budaőrs Városvédő Egyesület 2011.07.28. 79.90.39 12.000
Összesen kifizetett: 18.000,- összesen önerő
támogatás:18.000
Utazás-, kiküldetés költségei
Szla.sz.
Kiadta
dátum
teszor összege
A-01008
ADLER Pansió KFT Budaőrs
2011.07.28. 551010 12.100
2011-1 kiküldetési rendelvény Kazinczky Gyula2011.07.28-29

társadalmi vállalás 21.508

Összesen kifizetett: 12.100,- társadalmi vállalás:21.508
támogatás:10.000
Egyéb beszerzések szolgáltatások
Szla.sz.
Kiadta
dátum
teszor összege
CO8SB 3568490 Bartók Béla Nevelési Központ 2011.08.12. 79.90.39 16.000
CO8SA 0893911 Rábai Istvánné EV Vésztő
2011.09.04 461812
16.819
CO8SA 0893912 Rábai Istvánné EV Vésztő
2011.09.04 461812
23.232
Összesen kifizetett: 56.051,- összesen önerő 46.051
támogatás:10.000
Összesen kifizetett: 108.111
Társadalmi vállalás: 21.508
Önerő
58.111
Támogatás
50.000

A NCA-DA-11-P-0652 pályázati azonosítójú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatás
biztosításáról A felhasznált szolgáltatás forint értéke összesen: 21.508,- FT
A projekt megvalósításához biztosított szolgáltatás leírása:
Utazás-, kiküldetés költségei
2011.07.28-29.-én Budaőrsön megrendezett Város és Faluvédők Szövetsége XXX. Jubileumi
találkozó
és Országos Szakmai Konferenciájára való feljutás és hazautazás
személygépkocsival 3 fő részére Kazinczky Gyula költség vállalásában.
A küldött utasok: Takács Tamara titkár, Takács Anikó tag Kazinczky Gyula elnök
Részletezve: térítésmentes 2011-1 kiküldetési rendelvényen.
Tagként részt vettünk a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület közgyűlésén.
2011-ben az eddigi tevékenységünket magasabb szinten folytattuk. Erősítettük a két kistérség
turizmusának szervezésében betöltött szerepünket. Kiemelt fontosságú volt a térségi,
turisztikai honlapon történő szereplésünk, így annak sikeres működtetése, friss adatok és hírek
biztosítása a mi feladatunk is. A térség turisztikai szolgáltatóival kialakított munkakapcsolat
továbbfejlesztése, valamint az irodába érkező turisztikai hírlevelek, információk továbbítása is
fontos feladat volt. Tovább erősítettük a térség legfőbb döntéshozói szervezetével
kapcsolatunkat, mely eredményeként a turisztikai egyesületet partnerként kezelik, szakmai
döntéseknél véleményét kikérik, a turisztikai projektekbe, a megvalósításba bevonják.
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A Tourinform Körös-Sárrét irodával együttműködve a térségi turisztikai szereplők
partnerségének erősítése és lakóhelyünk ismertségének fokozása érdekében sok feladatot
hajtottunk végre:
November:
2011. november 09.-én a „Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület vezetőségi ülés, Vésztő
Sinka István Művelődési központban.
A 2011. augusztus 27.-én megtartott közgyűlés óta eltelt időszak intézkedései
ea.: Kazinczky Gyula PAVVE elnök

a.) Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület az 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1 közgyűlésén
2011.11.03-án részt vettünk. Az Egyesület célja: Az Egyesület célja a magán és közszféra
partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és működtetés.
A cél elérése érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat látja el:
•

A turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása,
támogatása, érdekképviselete;
• Önkormányzati és vállalkozói turisztikai tevékenységek összehangolása;
• Az érintettek széles bevonásával a marketing stratégia kialakítása;
• Összehangolt turisztikai termékfejlesztés;
• A helyi turizmus fejlesztése érdekében települési beruházások kezdeményezése a helyi
önkormányzatnál;
• Turisztikai információs iroda (Tourinform) működtetésének segítése;
• Turisztikai szolgáltatások közvetítése;
• Turisztikai informatikai rendszer működtetése, hozzáférés biztosítása a tagok részére;
• A helyi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekről, turista elégedettségről adatok folyamatos
gyűjtése, statisztikák készítése;
• Turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, megvalósítása;
• Tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az egyesület eredményeiről;
• Képzési igények felmérése, képzések megszervezése;
• Szakmai szervezetekkel és a környező térség más turisztikai egyesületeivel való
együttműködés;
• Turisztikai célú pályázatok figyelése, pályázatok kiírásának kezdeményezése, pályázatokon
való részvétel
• Az egyesület közreműködik az ifjúság szabadidő eltöltéséhez jobb feltétel megteremtésében,
ösztönzi a kedvezményes ifjúsági turizmust, a nemzetközi szakmai és jószolgálati
cserekapcsolatokat.
b.) LEADER pályázatok ügye:

- Benyújtottuk, első körben befogadták a projekt adatlapunkat és visszaléptünk 990.000 Ft
Célterület azonosító: 1 021 143
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Település-fejlesztési akciók a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési
Egyesület területén
Vonatkozó HPME azonosító: 510a01
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi életminőség javítása
Célterület megnevezése:
LEADER HACS neve:
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
- Benyújtottuk, első körben befogadták a projekt adatlapunkat és visszaléptünk 15 millió Ft
Galéria - Civilműhely számára ingatlan felújítás Leader pályázatban az 5530. Vésztő, Kossuth L. u.
76 ÁFÉSZ iroda ingatlanon.
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NCA Wekerle Sándor Alapkezelő 1088 Budapest, Múzeum utca 50 E.Ft működési támogatással
elszámoltunk.
Pályázati elszámolás: azonosító számát. NCA-DA-11-P-0652

Békés Pálinka Centrum /Pálinkamúzeum/ Békés, Ady E. u. 1.sz. rendezvény helyszínén, a
„Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület 2011. november 24-én (csütörtök) délután 16
órakor megtartottuk negyedik nyilvános közgyűlésünket.
Népművészeti előadásokkal kezdődött a találkozó
I./
Dobi Anna Békési Pálinka Zrt BPC vezetője köszöntötte a Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő
Egyesület tagjait, meghívott vendégeket és az épületben lévő érdeklődőket, felkonferálta:
I.1. A Bartók Béla Vésztő Népdalkör azon tagjainak előadását akik a városvédő egyesületben is tagok
I.2. Nagy András Balázs művésztanár úr, hangszerrel kísért énekes előadását.
Az előadásokat követően, nyílt közgyűlés lett megtartva.
II. Közgyűlés menete,
Kazinczky Gyula elnök köszöntötte a jelenlévőket.
Dr Mike László egyesületi tag a rendezvény gazdasági finanszírozójának üdvözlő levelét felolvasta
Sipos András emlék díj dalverseny támogatói átutalt összegek 2011 évben Költségek fedezetére:
Lettek ismertetve.
Református Egyházközség a legnagyobb pénzbeli támogató
50.000,- Ft
Vésztő Város Önkormányzata
30.000,- Ft
A helyszín díjmentes biztosítása százezres díjtétel természetben biztosítva
Bartók Béla Vésztő Népdalkör Egyesület
20.000 Ft
Pallasz Athéné Vésztő Városvédő Egyesület főszámláról
20.000 Ft
Magán támogatók:
HETECH Trend kft Kecskemét
20.000 Ft
DER BT Orosháza
20.000 Ft
Máté Józsefné Körösnagyharsány
20.000 Ft
Fábián Szabolcs László Debrecen – Józsa
30.000 Ft
Összesen:
210.000Ft
Nevezési díjak
20.500Ft
Számlán fennmaradt, járulékok átutalását követően 2011.11.10-én
62.000 Ft
Megkívánom jegyezni a pénzbeli támogatás alapvető szükségszerűség volt, annak hiányában nem
tudtuk volna sikeresen lebonyolítani Sipos András emlék díj dalversenyt, de a személyes kétkezű
munkavégzés jól szervezetté tette a fesztivált, minden résztvevőnek köszönöm 10 órás munkáját.
Nagyon kemény fizikai munkát végeztek:
Takács Tamara
Takács Anikó
Makra László
Szabó Józsefné
Szabó József
Pikó Mária
és jelenlévő családtagjaik.
A zsűri tagok ezen belül egyesületi tagjaink voltak: Biró István, Hízó Zoltán
Minden lebonyolító szervező munkája nagyon fontos volt.
Eger Városszépítő Egyesület elnöke Sós István és Kazinczky Gyula PAVVE elnök 2011. október 8-án
munkaebéden tisztázta a 2012 évi kapcsolattartás alapjait.
Eger Megyei Jogú városból Sós István alpolgármester úr számára 2011. október 9-én délelőtt nagyon
színvonalas 4 órás városi (otthoni műhelyükben gyakorlati) bemutatót tartott Molnár Sándor
(polgármester) és Molnár Anikó (keramikus művész) házaspár, melegszívű vendéglátással fogadott
bennünket a család. Mágoron Hízó Zoltán vezetőségi tag jelenlétével ismertettük meg a helyet.
Egyéb:
1./ Bíró István előadást tartott a Szabó Pál általános Iskola egy osztálya számára, muzeális motoros
vasúti szerelvény bemutatásával.
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2011. október 21.-én délután a Szabó Pál Általános Iskola
4.b osztályának tanulói "időutazáson"c vettek részt.
A vasútállomás parkjában kiállított 1934-es gyártású ABy-477-es
motorkocsit és mellék kocsit nézték meg.
Huszárné Müller Zita tanító néni Biró István nyugdíjas mozdony vezető -Pallasz
Athéne tagot- kérte meg, hogy mutassa be az ódon járműveket.
Úgy tűnt, hogy valamennyi résztvevő jól érezte magát. Hasznos és kellemes volt az utazás...

2./ Megszavaztuk a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület rendezvényein a továbbiakban Bíró
István lesz a delegáltunk.
- Fábián Szabolcs László debreceni lakos .(30 EFt/év) és Berettyóujfaluból Agro Cow Kft (korábban
általában 20EFt/év volt a támogatásuk, egri úton fuvarozás volt a természetbeni támogatás) 2012-ben
nagyságrenddel nagyobb pénzbeni támogatást helyezett kilátásba mint 2011 évben részükről volt. - - PAVVE elnökként a 2011.11.25-i Agrocow Kft tag-gyűlésén oklevelet adtunk át Fábián Szabolcs
László úr számára.
- 2012 évi pénzügyi és munkaterv javaslat vitára lett bocsátva.
Várhatóan a munkatervünkben leírt feladatokat és a Sipos András emlékdíjat a 2012 évben is
megtudjuk finanszírozni.
- Az emlékdíj előkészítése miatt a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési
Nonprofit Kft. Kulturális Iroda Székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 3., Pf.:138.Mobil: +36-20-377-95-27 megerősítjük az
együtt működést.
Novemberi közgyűlési határozatból kivonat:
II.1.2./ Sipos András emlékdíj dalverseny értékelése:
ea: Szabó Irma BBVNK elnök
21./kgy/2011. (2011.11.24.)Igen szavazat: 16 fő nem szavazat: 0 fő tartózkodás: 0 fő
zsűri elnöke Budai Ilona népművész, zsűritagok: Bíró István, Hízó Zoltán,
Dr. Juhász Lajosné Dr. Vitális Gyöngyi Szegediné Kutasi Emma művész tanár voltak.
II.1.2.1. Díjazottak:
I díj szóló énekes:
Lakatos Katalin Vésztő
I. díj énekkar
Vésztői Református Egyház Citera zenekara
Mit lehet tudni az új civil törvényről
ea: Kazinczky Gyula
„Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület 2012. január hónapban rendkívüli vezetőségi ülést és
közgyűlést fog megtartani, az új jogszabályok értelmében.
22./kgy/2011. (2011.11.24.) Igen szavazat: 16 fő
nem szavazat: 0 fő tartózkodás: 0 fő
Elfogadva.
Ifj. Szabó József tagunk elköltözött Vésztőről helyette édesapja Szabó József kíván tag lenni.
23./kgy/2011. (2011.11.24.) Igen szavazat: 16 fő
nem szavazat: 0 fő tartózkodás: 0 fő
Elfogadva.
II.1.4./ 2012 évi munkaterv anyagához ötletgyűjtés, ajánlás 2012. márciusi közgyűlésre.
24./kgy/2011. (2011.11.24.) Igen szavazat: 16 fő
nem szavazat: 0 fő tartózkodás: 0 fő
Elfogadva.
Az egyesületünk 2011 évben minden pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

December:
Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló
számú rendeletben foglaltaknak megfelelően pénzügyi
támogatás nyújtása a vésztői székhelyű - vagy vésztői szervezettel is rendelkező - civil
szervezetek számára pályázat kiírás értelmében elszámolás.
Megítélt támogatás:
Működési jellegű
30.000,- Ft
40.000,- Ft
Cél jellegű
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A 2011. évi önkormányzati támogatás elszámolásához
1. A támogatott közösség, szervezet, személy neve és címe:
„Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület „közhasznú” adószám: 18391510-1-04
számlaszám: 54000083-11021096 nyt.sz.2564 Pk:60.080/2006/9 KÜJ szám: 102301773
5530. Vésztő, Várkonyi utca 22.sz tel/fax: 06-66-478-535 email: kazinczkyterv@oroscom.hu

1.a. A pénzügyi elszámolást a Pályázó szervezet ÁFA nyilatkozatának figyelembevételével
kellett elkészítni. Az ÁFA nyilatkozatnak megfelelően, a Pallasz Athéné VésztőVárosvédő
Egyesület: nem alanya az ÁFÁ-nak, azaz nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére, a számlák
bruttó értéke került figyelembevételre,
2. Milyen célra kapott támogatást?
Működési
3. A közösségi cél megvalósulásának időpontja:
2011 év január 01.tól - 2011. december 31. ig
4. A megvalósításban résztvevők száma:
24 fő
5. A cél megvalósításának helye:
Egyesületi Könyvvezetés díja
6. Összes költsége:
62.500,- Ft
Adminisztráció költségei
Szla.sz.
Kiadta
dátum
LJ9SA 4287735 Krizsán Katalin könyvvizsgáló 2011.03.03

teszor
szj 6920

összege
30.000

LJ9SA 9009951 Krizsán Katalin könyvvizsgáló 2011.09.02

szj 6920

15.000

LJ9SA 9009992 Krizsán Katalin könyvvizsgáló 2011.12.01
Összesen:

szj 6920

17.500
62.500,-

Összesen kifizetett: 62.500,- összesen önerő 32.500

támogatás:30.000

7. Közreműködő más szervezetek felsorolása:
8. A közösségi cél eléréshez fel nem használt, önkormányzati támogatásból
megmaradt összeg:
Nulla Ft
Mellékletek: 2012 évi pénzügyi és munkaterv
Jelentkezzen a 2011 évi Sipos András emlékdíj dalversenyre!
Nevezési lap 2011 évi Sipos András emlékdíj dalversenyre!
Vésztő, 2012. február 15.
Kazinczky Gyula elnök
Vésztő, 2012. február 15.
Vezetőség a beszámolót közgyűlés elé felterjeszti!

Jelentkezzen a 2011 évi Sipos András emlékdíj dalversenyre!
Várjuk jelentkezését a Bartók Béla Vésztő Népdalkör Egyesület egyetértésével a Pallasz
Athéné Vésztő Városvédő Egyesület /székhelye: 5530 Vésztő, Várkonyi u. 42.sz. Telefon és fax:
+ 36 66 478-535 e-mail: kazinczkyterv@oroscom.hu vagy varosvedo.veszto@gmail.com
létrehozott munkatestület felhívására a 2011. október 08-ra (szombat) első alkalommal a Vésztői
Népdal és Katonadal fesztiválon megtartandó Sipos András emlékdíj dalversenyre .
részletes feltételeket, díjazást a www.bbnk.hu honlapon a müvelődési ház cím alatt találja.

HIRDETMÉNY
A Bartók Béla Vésztő Népdalkör Egyesület egyetértésével a Pallasz Athéné Vésztő
Városvédő Egyesület /székhelye: 5530 Vésztő, Várkonyi u. 42.sz. Telefon és fax: + 36 66 478-535
e-mail: kazinczkyterv@oroscom.hu
/ emlék díjat alapított és ítél oda évente egy magyar
anyanyelvű népdal énekkar és egy fő magyar anyanyelvű amatőr ének – népművész szóló
énekes számára,melyet a néhai kiváló énekes és városvédő Sipos András úrról nevezett el.
Az alapszabályban létrehozott lebonyolító munkatestület Kerekes Mihály ötletgazda
hozzájárulásával meghirdeti 2011. október 08-ra (szombat) első alkalommal megtartandó
vésztői népdal és 1848 – as katonadal fesztivállal együtt megtartásra kerülő pénzdíjas
Sipos András emlékdíj dalversenyt.
Az emlékdíj dalversenyre 2011. augusztus 31-ig beérkező nevező adatlapon és nevezési díj
befizetésével (átutalásával) lehet jelentkezni.
Minden jelentkező kiértesítése, befizetésről szóló igazolással regisztráció alapján fog
megtörténni.
Nevezési díj: felnőtt munkahellyel rendelkezőknek, énekkaroknak 2.000 Ft – nyugdíjasoknak,
gyerekét egyedül nevelőknek, és diákoknak : 5OO.-Ft.
Az első díj nem lehet kevesebb a nyertes szóló énekes esetében 25.000 Ft és énekkar esetében
összesen 25.000 Ft adózás előtt, vagy kedvezőbb esetben a díjalap számláján lévő összeg
10%-nál.
A Sipos András emlék díj egy - egy bronzból készült kisplasztika, melynek külalakja
évenként változhat, a nyertes szóló énekes és énekkar számára. A díjjal együtt a nyertes szóló
énekes és énekkar egy egy oklevelet is kap, amely a díj elnyerését tanúsítja
A dalversenyt szervező, lebonyolító munkatestületi tagokból alakult minimum 5 fős „zsűri”,
elnöke Budai Ilona népművész. A jelöltek fesztiválon bemutatott előadását egyénileg
értékelik a saját szempontok és pontszámok szerint.
Sipos András emlék díj fesztiválon nem nevezhetnek a dalversenyt szervező, lebonyolító
munkatestület tagjai és a Bartók Béla Vésztő Népdalkör Egyesület elnöke a Pallasz Athéné
Vésztő Városvédő Egyesület elnöke és azok közvetlen egyenes ágbeli családtagjai.
/10./- Az előadó – a jelentkezési pályázat beadásával – egyben hozzájárul ahhoz, hogy a neve
és elért pontszámai felkerüljenek a www.bbnk.hu művelődési központ
Sipos András
emlék díj honlapra. A pályázó indokolt esetben bármikor kérheti nevének és pontszámainak a
honlapról való levételét.
/11./- A Sipos András emlék díjat a Bartók Béla Vésztő Népdalkör Egyesület és Pallasz
Athéné Vésztő Városvédő Egyesület Elnöke, és a zsűri elnöke adja át a nyertesnek,
ugyanezen alkalommal minden előadó emléklapot kap.
Vésztő, 2011. március 02.
Kerekes Mihály
Dr. Juhász Lajosné Dr. Vitális Gyöngyi
munkatestületi tag
munkatestületi tag

Nevezési lap

Alulírott (nyomtatott név):………………………………………jelentkezem a Bartók Béla
Vésztő Népdalkör Egyesület egyetértésével a Pallasz Athéné Vésztő Városvédő Egyesület
/székhelye: 5530 Vésztő, Várkonyi u. 42.sz. Telefon és fax: + 36 66 478-535 /
e-mail: kazinczkyterv@oroscom.hu vagy varosvedo.veszto@gmail.com
létrehozott munkatestület felhívására a 2011. október 08-ra (szombat) első alkalommal az
Vésztői Népdal és 1848-as Katonadal fesztiválon megtartandó Sipos András emlékdíj
dalversenyre.
+

Egyéniben kívánok nevezni

+

Énekkarban kívánok nevezni

+

Nevezési díj kiírás alapján

500,- FT

+

Nevezési díj kiírás alapján

2000,- FT

melyet a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 54000083-11027339 számú alszámlára átutaltam.
(bekarikázni a megfelelő jelentkezési igényt)

Kijelentem, hogy az alapszabályban meghatározott nevezési feltételeknek megfelelek.

……………………………..2011…………………..hónap…………nap

Név:………………………..…………………………
Cím:………………..…………………………………
Adószám, adóazonosító………………………………
Külföldi állampolgár adóazonosítója:
…………………………………..…………………

„Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület adószám: 18391510-1-04
számlaszám: 54000083-11021096 nyt.sz. Pk:60.080/2006/5 KÜJ szám: 102301773
5530. Vésztő, Várkonyi utca 42.sz tel/fax: 06-66-478-535 email: kazinczkyterv@novatech.hu

2012 ÉVI JAVASOLT MUNKATERV
„Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület 2012 évi vezetőségi és Közgyűlések
munkaterve:
Sorszám
Megnevezés
Rendkívüli Vezetőségi
ülés
1
Vezetőségi
ülés

Helye Vésztő
Műv.központ

Tárgy
Dátum
Új Civil törvény, NEA ismertetése 2012.01.hó

Vésztő Műv.központ

2

Közgyűlés

Vésztő Műv.központ.
Sportpályán faültetés
gyűlés előtt (vagy
kijelölt napon)

3

Vezetőségi
ülés

Vésztő
Műv.központ

4.

Vezetőségi
ülés

5.

Közgyűlés

Vésztő Műv.központ,
vagy Gyöngyös
Túrkeve tovább Eger
Városszépítők
találkozója
Vésztő Mesterségek
háza, vagy Vésztő
Mágor

6.

Vezetőségi
ülés

Vésztő Műv.központ

7

Fesztivál

Vésztő Műv.központ

8

Közgyűlés
„kihelyezett”

Munkácsy Mihály
Múzeum

Közgyűlés előkészítése, Sipos
András emlékdíj aktuális teendői,
plakett kivitele módosítás, stb.
Új civil törvény hatása
egyesületünkre?
1./2011 év gazdálkodás
elfogadása
2./2012. évi gazdálkodás terve,
2012 évi munkaterv elfogadása.
3./ Tagfelvétel. 4./ Varga Gizella
népművész előadása
1./ Sipos András emlékdíj aktuális
teendői, hirdetése
munkabizottsággal közös
megbeszélés.
2. Hungária Nostra Országos
közgyűlés, delegálás, vita
Hungária Nostra Országos
Közgyűlésről beszámolás,
Kecskeméti Országos konferencia
Hungária Nostra delegálás,
Szakmai út
1./ Egyesület 2012 fél évi
egyesületi munka komplex
értékelése, vésztői gasztronómiai
bemutatás . 2./ Országos
konferenciáról beszámolás
Közgyűlés, Sipos András díj
2012 átadás előkészítése
Országos Konferenciáról
beszámoló
Sipos András díj 2012 átadás,
Vésztői Népdalkörök I. tabló
átadáson képviselet
Papp Péter gasztronómiai
bemutató 2013 évi munkaterv
előkészítés 3. Tagfelvétel

9

Vezetőségi
ülés
2012

Vésztő Műv.központ

Vésztő

február 15

2012.02.hó

2012.03.hó

2012.04.hó

2012.05.hó

2012.08.hó

2012.09.hó.

2012.10.hó

2012.11.hó

2013. évi munkaterv és közgyűlés 2012.12.hó
előkészítése

„Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület „közhasznú” adószám: 18391510-1-04
számlaszám: 54000083-11021096 nyt.sz.2564 Pk:60.080/2006/11 KÜJ szám: 102301773
5530. Vésztő, Várkonyi utca 42.sz tel/fax: 06-66-478-535 email: kazinczkyterv@oroscom.hu

Egyesület 2012 évi pénzügyi terve
1./ Ellátandó feladatok

IV/a
IV/b
Közhasznú tevékenység
müködési kiadások
megvalósítása
finanszírozása
2. A közösségi cél megvalósulásának időpontja:
2012 év
3. A megvalósításban résztvevők száma: 24 fő egyesületi tag
8 fő pártoló tag
Nyilvános közgyűlések meghívott előadói és vendégek. várhatóan 50 fő
A/. A cél megvalósításának helye: működési költség,
A.1.Város Faluvédő Szövetség tagdíj
A/2.Város Faluvédő Szövetség újság
A/3.Város Faluvédő Szövetség Országos találkozón részvétel
Közgyűlés és Konferencia együttesen.
A/4. Körös-Sárrét Turizmusáért Közhasznú Egyesület tagdíj
A/5.Számlakezelés banki költség levonva kamat Fő és al- számla
A/6. irodaszer, papíráru
A/7 Könyvelés – adminisztráció munkadíj/vállalkozói díj
A. összesen működési költség
Célfeladatok:
B./ Vésztő Mágor – PAVVE 6. évi születésnap költsége
C./ Sipos András emlékdíj dalverseny költségei
Tervezve al - számláról finanszírozás,
C./ Szakmai tanulmányi út belépők, előadók
C/1 Gyöngyös- Eger útvonalú szakmai út 2 napos
A+B+C összes kiadás:

5.000,- Ft
2.000,- Ft
50.000,- Ft
3.000,25.000,20.000,300.000,405.000,-

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

50.000,- Ft
150.000,-Ft

360.000,- Ft
965.000- Ft

Bevétel: /nem számolunk pályázati támogatással 2012 évben/
D.1. Vésztő Önkormányzatától igényelendő működési hozzájárulás 70.000,- Ft
D.2. Tagdíj+ pártoló tag befizetés
36.000,- Ft
D.3. Agro Cow Kft Berettyóújfalu
200.000,- Ft
520.000,- Ft
D.4. Közreműködő más szervezetek várható adományai
F1./ 2011 évben a közösségi cél eléréshez fel nem használt, megmaradt összeg:
F.1.1. Fő és al bankszámlán átvitel:
134.000,- Ft,
D.1 –től F.1.1.-ig
965.000,- Ft
F.1.2. Pénztárban
5000- Ft készpénz átvitel
F1.2. összesen tartalékkeret
0,- Ft

Vésztő, 2012. február 15.

„Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület
adószám: 18391510-1-04 számlaszám: 54000083-11021096 nyt.sz. Pk:60.080/2006/9
5530 Vésztő, Várkonyi utca 42.sz tel/fax: 06-66-478-535 email varosvedo.veszto@gmail.com

BESZÁMOLÓ
a
„Pallasz Athéné” Vésztő Városvédő Egyesület 2011 évi tevékenységéről
A 2012. Március 21-én megtartandó közgyűlésen

Takács Tamara
Titkár

Kazinczky Gyula
Elnök

Vésztő, 2012. február 15.

Vezetőségi ülésen véleményezve: a beszámoló közgyűlésen való megtárgyalásra alkalmas!

