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Beszámoló
a CSERFA Közhasznú Egyesület 2015. évi tevékenységéről
A CSERFA Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2015-ben is folytatta az alapszabályban
rögzített cél szerinti tevékenységét.
Szervezeti események:


egyesületi elnökségi ülést tartottunk;



az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület elnökségi ülésein képviseltük az Egyesületet.

A közhasznú tevékenységek közül elsősorban az SMCA támogatásával megvalósult, „Répa,
retek, mogyoró” című, az iskolakert kialakítását, működtetését és az eredmények, tapasztalatok
dokumentálását, megosztását célzó projektünk záró eseménye érdemel említést.
A projekt megvalósítása során kitűzött céljaink közül látványosan megvalósult a fiatal és idős
generációk találkozása, a tapasztalat és tudás közvetlen átadása. Az események, a helyi élet, a
kapcsolódó hagyományok dokumentálása szintén sikerként említhető: az elkészült jó minőségű és
magas színvonalú dokumentumfilmek azóta már több alkalommal is vetítésre kerültek (egy kis ízelítő a
projektzárón), méghozzá országos szintű rendezvényeken, fesztiválokon. Tanulmány is készült, ami
haszonnal forgatható.
Az iskolakerti élet, az együttlétek nemcsak helyi szinten vannak jó hatással, hanem hosszabb távon
megérő gyümölcsöket is teremnek, az Egyesület eszközeivel támogattuk és támogatjuk a projektcikluson túli folytatást.
A Cserhát turista és szabadidő térkép terjesztése több irányban is megkezdődött. Elsőként
természetesen tagjaink kapták meg az őket illető tiszteletpéldányokat, de kapható a térkép
Balassagyarmaton a Trend Oil benzinkúton, a Kincsestár Könyvesboltban és a Palóc Múzeumban is. A
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ könyvtára saját példányokat vásárolt és történt értékesítés
érdeklődő magánemberek részére is.
Folytatódott Rimócon, a főkötő múzeum közvetlen szomszédságában lévő kis ház civil műhellyé
alakítása. A LEADER támogatási forrásból elindított felújítást (vakolás, festés) a vizesblokk kialakítása,
a villanyszerelés és a belső burkolási munkák követték. A további teendők nagy részét NEA, működési
célú támogatási forrás segítségével tervezzük, amelyet 2015-re pályázat útján elnyertünk. Erre a
forrásra 2015-ben is (2016-ra) pályáztunk.
Korábbi javaslatok és a jó tapasztalat alapján elkezdődött a felkészülés egy újabb, az EACEA
forrásokra beadandó pályázatra. Ennek keretében Herencsény testvértelepülései (Szaflary Lengyelország, Csáb – Szlovákia, Szilágynagyfalu – Románia), egy erről szóló egyeztetés után szóbeli
szándéknyilatkozatot adtak a részvételre.
Az Egyesület képviseletében az elnök az alábbi konferenciákon, szakmai programokon vett részt:


Biogáz és algatermelés szociális szövetkezeti együttműködéssel, öko alapanyag előállításra és
feldolgozásra alapozva (Kecel, 2015.09.28-29.).



Lehetőségek a helyi gazdaság fejlesztésében. Konzultáció Dócs Dáviddal, Cserháthaláp új polgármesterével (Cserháthaláp, 2015.12.10.).

Terény, 2016. április 21.
Jávor Károly
egyesületi elnök

