Kedves Egyesületi Tag!
Ismét elmúlt egy év, a Bátáért Egyesület immár 11. éve törekszik arra, hogy vállalt céljainak megfelelően végezze munkáját. Mi is az, ami 2011-ben a legfontosabb volt, és a legnagyobb energiát emésztette fel?
Természetesen a pályázatok elkészítése, a hiánypótlások megvalósítása, a Fekete Gólya Ház működtetése,
programok szervezése, a Keszeg-fesztivál megrendezése, új építési engedély megszerzése. A tulajdonunkban
álló épület további munkálataira egyetlen pályázaton sem nyertünk, önerőből egy kályhát tudtunk venni, hogy
a foglalkoztatóban legalább fűteni lehessen. Támogatóink jóvoltából minden belső ajtó elkészült, de nincsenek még ablakpárkányok, lépcsőkorlát, előtető és a padláslépcső is nagyon hiányzik. 2011. február 28-ig Mózes Évát, aki a Gólyaházat vezette, 8 órában tudtuk foglalkoztatni, majd az Önkormányzattal közösen áprilisaugusztus között négy órában. Azóta sajnos erre nem volt lehetőségünk, így az őszi hónapokban nagyon kevés program volt.
Milyen tervek megvalósítását reméljük 2012-ben? Február végén, március elején tartjuk a közgyűlést,
ahol hivatalosan is elfogadjuk majd, de addig is szeretnék mindenkit tájékoztatni az elképzelésekről. A Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatán az idei programjainkhoz nagyjából elnyertünk akkora összeget, amiből február-szeptember között egy-egy rendezvényt meg tudunk valósítani, és Mózes Évát 4 órában
tudjuk alkalmazni, hiszen ő a motorja a gólyaházi rendezvényeknek. Első idei programunk február 16-án Vizes élőhelyek világnapja – Erdei álarcos bál gyerekeknek. Tagjainkat minden hónapban e-mailben illetve
levélben tájékoztatjuk majd. Folyamatban van a külső vakolásra, a fűtésrendszerre, a Keszeg-fesztiválra és a
Múzeumok éjszakájára beadott pályázataink elbírálása. Tervezzük, hogy TIOP pályázaton is indulunk a múzeumpedagógiai tér korszerűsítésére. A pályázatok előfinanszírozásához banki kölcsönre lesz szükségünk.
Milyen az anyagi helyzetünk? A tagdíjak és az 1% nagyon fontos bevétele egyesületünknek, hiszen ez a
tagoktól érkezik, mértéke 10 éve változatlan, a diák/nyugdíjas 1.500,-Ft, a dolgozó 3.000.-Ft/ év. Mire jogosít
e tagság? Tavaly bevezettük a tagsági kártyát, ami az éves díj befizetésével a Fekete Gólya Ház rendezvényeire
50%-kos kedvezményt ad. Mire elég a tagdíjbevétel? Elsősorban a fenntartási költségek egy részét tudjuk fedezni belőle: a könyvelést (ami köszönhetően a Baris Bt-nek) nagyon kedvező, az internetet, ami a Tarr Kft.
jóvoltából dolgozói csomag, a vízdíjat, a minimális telefon-előfizetést. A villany, a tűzifa, irodaszerek, a méltányos honlap-működtetés, egyéb költségek támogatásból, projektköltségekből fedezhetők. Nagyon jó lenne, ha
sokan vásárolnának „Támogatói kártyát” (10.000.-Ft/év), ami a rendezvényekre ingyenes belépésre jogosít.
Tavaly az 1%-ból 339 ezer forintot kaptunk, amiből el szeretnénk készíttetni a lépcsőkorlátot, egy előtetőt,
netalán a padláslépcsőt is. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogy végre befejezhessük az építkezést és csak a működtetésre tudjunk koncentrálni.
Kérek mindenkit, aki véletlenül elmaradt a tavalyi tagdíjjal, pótolja, és az idei befizetésével se várjon
sokáig, hiszen ez a forrás alapvetően fontos a fennmaradásunkhoz. Nagyon jó lenne, ha tagjaink száma bővülne, különösen aktív, fiatal vagy sok szabadidővel rendelkező nyugdíjasok tudnának segíteni. Kérek mindenkit, ha postacímében, telefonszámában, e-mail címében változás van, értesítsen bennünket, hogy a kapcsolatot tartani tudjuk!
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