A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális
Egyesület tevékenysége a 2014. évben
Programok:

Az Egyesület minden évben részletes programtervet állít össze, amelyet a tagság
megvitat és elfogad.
Újra egy év van mögöttünk és egy nagyon gazdag, eredményes évrıl
számolhatok be.
2014. január 20-án Közgyőlést tartottunk. A Közgyőlés mindig lehetıséget
biztosít az elızı év munkájának áttekintésérıl, lezárásáról. Ezen a napon a 2014.
évi munkatervünket is megvitattuk, és elfogadtuk azt a keretet, amely kijelölte a
legfontosabb teendıket.
A Közgyőlésen vendégként jelen volt Arnóczki Mihály, Bornemisza Sándorné a
Nógrád Megyei Nyugdíjas Szervezetek tisztségviselıi és Hangyási Jenıné a
Hunyadi János Nyugállományúak Klubjának elnöke.
Minden hónap utolsó elıtti hetének hétfıi napján tartottuk meg a klubnapokat. A
találkozások alkalmával mindig van lehetıség az aktuális teendık
megbeszélésére. Ilyenkor szoktuk köszönteni az adott hónapban névnapjukat
ünneplı klubtársainkat is.
Március 10-én Kiskunhalason a halasi csipke készítésének fortélyait ismerhettük
meg és ámulattal néztük meg a csipkeházban lévı kiállítást. Hazánk egyik
ékessége ez a lehelet finom kézimunka. A varrott csipkének sehol sem volt
hagyománya. Dékáni Árpád és Markovits Mária nevéhez főzıdik a világhírővé
vált a halasi csipke.
Március 17-én eldöntöttük, hogy folytatjuk a városokban élı nagycsaládosok
segítését a környezetünkben feleslegesnek mutatkozó zöldség, gyümölcs
konzerválásával.
Teljesen egy véleményen voltunk a program folytatását illetıen. A Tápláló
szeretet program a Nógrádi Napraforgó Egyesület nevéhez kötıdik, hiszen errıl
a településrıl indult útjára és már a hatodik év volt, amióta befızünk a
városokban több gyermeket nevelı családoknak.
Március végén a Csurgó-forrásnál tartottunk tavaszi nagytakarítást, és már akkor
láttuk a tulipánok elsı leveleit.
Április közepén virágba borult a Csurgó-forrás környéke, ekkorra kinyílt az a
sok száz tulipán, amelyeket még az ısszel elültettünk. A látványt fokozta és
további meglepetést okozott a több száz, textilbıl készített hímes tojás és a
színes szalagok látványa. Ebben a programban részt vettek a nógrádi óvodások
és az általános iskola alsó tagozatos tanulói. A látványban gyönyörködhetett
mindenki, aki vízért ment a forráshoz.
A szomszéd településen, Diósjenın is megalakult az idısebb generációt
felkaroló civil szervezıdés. Május 21-én meghívást kaptam hozzájuk. A
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látogatás alkalmával sokat meséltem rólunk és érdeklıdéssel hallgattam
terveiket.
A Mákvirág Nyugdíjas Klubbal azóta is tartom a kapcsolatot. Ezen a személyes
találkozón már többen mondták, hogy ık is szívesen bekapcsolódnak a Tápláló
szeretet programba.
Az Egyesület május végi kirándulása alakalmával ellátogattunk Szécsénybe és
Ipolytarnócra.
Szécsényben a város mőemlékei közül a ferences templom és kolostor
történetével ismerkedtünk meg. A délelıttbe még belefért a nemrég nyílt
Nosztalgia Múzeum látnivalóinak megtekintése. Az itt kiállított tárgyak
legtöbbjét a mindennapi életben már nem használják, de mi örömmel fedeztük
fel azokat a tárgyakat, amelyeket gyermekkorunkban még használtak.
A délutánt Ipolytarnócon töltöttük, ahol a két szemünkkel láthattuk a sok millió
évvel ezelıtti vulkáni katasztrófa során betemetett ısi világ maradványait.
A kıvé dermedt erdı üzent nekünk: Vigyázzunk élıhelyünkre, a földre és annak
gazdag természeti adományára!
A hónap utolsó napján Vácon A Mágnás Miska címő operett elıadást néztük
meg közösen.
Június elején Diósjenın jártunk, mert klubtársunknak, Baranyai Bıgér Katinak
kisbabája született.
A vendégségbe saját készítéső ajándékot vittünk és boldogan babáztunk.
Június 17-én bejártuk a Margitszigetet és megnéztük az Országházban a Seuso
kincseket.
A Margitszigeten az elsı látványosság, az óriási szökıkútnál a Pest, Buda,
Óbuda egyesítésének emlékére felállított szobor kompozíció volt. A szigeten két
és fél km hosszú utat sétabusszal tettük meg, ahol egyúttal idegenvezetés is volt.
A sziget most is nagyon szép és sok embernek ad nyugalmat és békességet a
város közepén.
Az Országházban a Seuso kincsek a kézmővesség páratlan igényességét és
szépségét mutatták.
Július 18-án bográcsoztunk a Tulipán Vendégház kertjében, nagyon jól éreztük
magunkat.
Idıközben már javában zajlott mindenhol a saját családtagjaink és a
nagycsaládosok részére is a befızés.
A Csurgó-forráshoz az év során többször ki- kimentünk és ripsz-ropsz
rendbetettük a virágágyást és a környékét.
Szeptember 20-án volt Rétságon a Nyugat Nógrád térség Idısek napi
rendezvénye, ahol a horpácsi Aranyalma klubbal együtt voltunk a házigazdák.
Ez a rendezvény mindig arról szól, hogy közösen együtt legyünk és legyen egy
vidám délutánunk. A rétságiak fergeteges táncát, a horpácsiak kedves humorú
elıadását, a mi Viszkeleti családunk - betegségük ellenére - lélegzetelállító szép
elıadását egyhamar nem felejtjük el. A végén a Répa, Retek, Mogyoró együttes
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a teljes nézıközönséget bevonta elıadásába, a közönség tagjai pedig vették a
lapot és fergeteges hangulattal zárult az est.
Mindenki kedvére ehetett, ihatott. Jutott bıven a szeretettel készített
süteményekbıl, szendvicsekbıl.
E rendezvénnyel párhuzamosan már javában folyt a Tápláló szeretet VI. átadó
ünnepségének szervezése, elıkészületei. Idıközben kiderült, hogy nem csak az
eddig megszokott, kedves vendégeink lesznek velünk, hanem eljön hozzánk
Herczegh Anita Magyarország köztársasági elnökének felesége, és Asztalosné
Zupcsán Erika az elızı Orbán kormány szociálpolitikáért felelıs helyettes
államtitkárasszonya. A megszokottnál jóval nagyobb volt a sajtó érdeklıdése.
Október 1-én izgatottan vártuk: vajon hány üveg befıtt, lekvár és mindenféle
más finomságot számolhatunk össze a délután folyamán. Nagyon boldogok
voltunk, amikor sok helyrıl jöttek az adományok. A Mővelıdési Házban
felállított asztalokon 1074 üveget tudtunk összeszámolni. Ebben az évben is volt
sok más tartós élelmiszer.
59 kg alma,44 kg burgonya,12 flakon étolaj, 5 kg dió, 3 kg mogyoró, 14 kg liszt,
szárított tea és főszerféle stb.
Adományunkat három csoport kapta. 50%-át a Budapest csepeli
nagycsaládosok, 30%-át a hatvani ”60” Napsugár Nagycsaládos Egyesület,
20%-át pedig a Budapest gazdagréti nagycsaládosok.
Herczegh Anita a szívélyes átadó ünnepségen elmondta: ”a nógrádi nyugdíjasok
bebizonyították, hogy nem kell államfınek, vezetı politikusnak lenni ahhoz,
hogy a környezetünket, mások életét szebbé tegyék” A nagycsaládosokat segítı
programot példa értékőnek minısítette. Ajándékba kaptunk 200 kg cukrot, ami
megalapozza a 2015. évi befızési akciónkat.
Itt voltak többen a nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetıi közül. İk is
és a magajándékozott családok vezetıi hálás szívvel köszönték meg az
adományt.
Az átadó ünnepségen jelen volt polgármester-asszonyunk Szórágy Gyuláné, aki
elismeréssel szólt a Nógrádi Napraforgó Egyesület tevékenységérıl.
Természetesen itt voltak azok a civil szervezetek vezetıi és klubok tagjai, akik a
nagycsaládosokat támogató programban sok szeretettel és munkával részt
vettek.
A Tápláló szeret VI. program támogatói voltak: Egyesületünk tagjain kívül a
horpácsi Aranyalma Klub, a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja Rétságról,
a Szondi Nyugdíjas klub Drégelypalánkról, a Szivárvány Nyugdíjas Klub
Kétbodonyból, a Mákvirág Nyugdíjas Klub Diósjenırıl, a rétsági Városi
Nyugdíjas Klub, a Duna Televízió stábja, akik az adományok összegyőjtésének
napján segítettek lekvárt fızni. Több magánszemély Nógrádról és a környékrıl.
Aki itt volt nálunk, megítélésem szerint mindenki jól érezte magát, mert a
szívünket, lelkünket beleadtuk, hogy minden a helyén legyen és minden jól
sikerüljön.
Szerintem ez a rendezvény nagyszerően sikerült.
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November 22-én volt az általános iskola névadó ünnepsége. Az egész falu
megmozdult és mi is segítettük a rendezvényt. Az iskola nevét mutató
nagymérető textil elkészítésével, süteményekkel, szörpökkel.
Örömmel vettünk részt ezen a rendezvényen.
Az utolsó Klubnapunk az Advent jegyében december 15-én volt. Ahogy mindig
is lenni szokott: volt feldíszített fenyıágunk, szeretet és békesség közöttünk.
Ekkor bontottuk fel a csepeli nagycsaládosoktól kapott csomagot, és ugyancsak
elcsodálkoztunk a sok kedves köszönılevél és ajándék láttán, amit a konzervált
szeretetünkért kaptunk cserébe.
Többen ott voltunk a Polgármesteri Hivatal által szervezett Idısek Napi
ünnepségen. Volt kedves mősor, finom vacsora és szépen feldíszített terem.
Jól éreztük magunkat.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Vezetısége mindig gondol Ránk,
amikor az éves záró programjukra készülnek. Ebben az évben is meghívtak
minket az Erkel Színházba, ahol megnéztük Mozart: Parázsfuvolácska címő
operáját.
Ezen az elıadáson a Napraforgó Egyesület tagjain kívül jelen voltak a horpácsi
Aranyalma, a kétbodonyi Szivárvány és a diósjenei Mákvirág klubtól is, akik a
Tápláló szeretet VI. programot támogatták.
Az Óévtıl együtt búcsúztunk, annak reményében, hogy egészségben,
békességben megéljük a következı esztendıt.
A foltvarró összejöveteleket kéthetenként tartottuk meg. Jó volt együtt lenni,
együtt varrni és a kézimunka más területeire (horgolás, tőnemezelés, szalagfonás
stb.) elkalandozni. Sok szép apróságot készítettünk és elkészült több takaró és
egy igazi kihívást jelentı nagymérető ágytakaró is.
Ki-ki a maga ideje és energiája szerint munkálkodik, de ha valami közös
vállalásunk van, azért mindent megteszünk, hogy kész legyen az adott idıre.
Ilyen volt pl. koszorúzáshoz virágok készítése, Hesz Mihály Általános Iskola
névadó textilje, a horpácsi Aranyalma klub és a Napraforgó Egyesület nevét
tükrözı textil. Ezek a munkák sokáig megmaradnak, és mindig emlékeztetnek
azokra, akik varrták.
2014. április 22-én a Nagycsaládosok Országos Egyesületétıl személy szerint
elismerı oklevelet kaptam, amiért sokat teszek a Magyarországon élı és sok
gyermeket nevelı családokért. Aznap, amikor errıl az ünnepségrıl hazajöttem,
a Csurgónál már nyíltak a tulipánok. Rátok gondoltam és nagyon boldog voltam,
mert igazán eredményesek csak együtt lehetünk.
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Tagság:

2014. december 31-én taglétszámunk 26 fı.
Horváthné Vándor Barbara Anna nem volt az Egyesületünknek hivatalosan
tagja, de az elmúlt évek során sokszor és sokat segített nekünk. Tragikus halála
miatt mély fájdalommal vettünk tıle búcsút 2014. március 22-én.

Gazdálkodás:

Az Egyesület gazdálkodása stabil. Takarékosan gazdálkodunk, mindig van
elegendı pénzünk a szakmai munkához és a mőködési kiadásokhoz. A Nemzeti
Együttmőködési Alaptól pályázataink alapján 285.000.- Ft-ot, a nógrádi
Önkormányzattól 140.000.- Ft-ot kaptunk. A pályázati pénzekkel 2015. évben
kell tételesen elszámolnunk. A SZJA 1% kiutalása eredményeként 2012. évre
még további 6.951.- Ft, majd a 2013. évi felajánlás miatt 108.099.- Ft érkezett a
számlánkra.
Összegzés:

A Nógrádi Napraforgó Egyesületre egyre többen felfigyelnek. Az év során elég
sok írásos anyagot, szóbeli tájékoztatást kértek tılem.
Sokan és sok helyen nyilatkoznak rólunk elismeréssel.
Köszönöm a tagság összefogását, a szakmai tevékenységünk
kiegyensúlyozottságát. Mindenki sokat tesz azért, hogy a rólunk kialakult kép
megmaradjon.
Köszönöm minden tagtársamnak az együttmőködését, Vezetı Társaimnak a
támogatását és a Felügyelı Bizottság munkáját.
További jó egészséget és együttmőködést kívánok!
Nógrád 2015. január 19.

Nyilas Kálmánné
Egyesületi elnök
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