Beszámoló
a CSERFA Közhasznú Egyesület 2014. évi tevékenységéről

A CSERFA Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2014-ben is
folytatta az alapszabályban rögzített cél szerinti tevékenységét.
Szervezeti események:
 az évi rendes közgyűlés dokumentumai alapján sikeresen teljesítettük a
jogszabályi változások miatt szükségessé vált alapszabály módosítási
előírásokat és megőriztük az Egyesület közhasznú jogállását is;
 két elnökségi ülést tartottunk;
 az Egyesület új tagjai: Rimóci Ifjúsági Egyesület, Bio-Szep Kft (Forstner
Antal, mint magánszemély kilépett és a vállalkozásával belépett);
 sor került egy szakmai véleménycsere típusú informális együttlétre;
 az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület elnökségi ülésein
képviseltük az Egyesületet.
A közhasznú tevékenységek szempontjából az év kiemelkedő eseménye az
SMCA támogatásával megvalósuló, „Répa, retek, mogyoró” című, az iskolakert
kialakítását, működtetését és az eredmények, tapasztalatok dokumentálását,
megosztását célzó projektünk, és a régen várt Cserhát turista térképünk
megjelenése.
Az iskolakertes projekt fontosabb eseményei: indító megbeszélés és
szerződéskötés, filmforgatás, tanulmány készítés, kirándulások, nyílt napok,
részleges épület felújítás. Menet közben adódtak külső és belső problémák
egyaránt. A támogatás közvetítő szervezet elhúzódó állami ellenőrzése miatt
leállt a támogatás folyósítása, ezért decemberben a projekt megvalósításának
felfüggesztésére kényszerültünk (e beszámoló készítésének időpontjában a
projekt már szerencsésen befejeződött).
Júniusban lezárultak a Cserhát turista és szabadidő térképpel kapcsolatos utolsó
tartalmi egyeztetések (hátoldali információk, zöldutak, terepbejárási
tapasztalatok) és júliusban a térkép nyomdába került. Az ISBN számhoz fűzött 5

% áfás reményeinknek a NAV állásfoglalás végett vetett, ezért csak 1500
példányt rendeltünk. Gyönyörű térképünk augusztusban megjelent,
szeptemberben pedig elnökségi ülés döntött a terjesztés részleteiről és
megkezdődött a terjesztés.
A 2012-ben elnyert pályázati támogatással, megkezdődött 2013 őszén a
„Feketevíz Fesztivál” című rendezvénysorozat lebonyolítása. Pénzügyi és
tartalmi szervezési okokból a megvalósítást két részletben kellett terveznünk,
így a második részre 2014 tavaszán került volna sor. A kényszerű módosítás oka
az volt, hogy a megvalósításban érintett és érdekelt önkormányzati tagjaink fele
már 2013-ban (írásbeli együttműködési megállapodás aláírása ellenére) elállt a
szándékától. Ez jelentős bonyodalmakat okozott és végül is – további
problémák elkerülése érdekében – a teljes támogatási összeg visszafizetéséhez
vezetett.
Rimóc település egyik palóc népi építészeti emlékét, egy kis házat, civil
műhellyé kívánjuk alakítani. A LEADER támogatási forrásból elnyert pénzből
elkezdődött az épület felújítása (vakolás, festés). A novemberben területbejáró
egyeztetésen a résztvevők eldöntötték, hogy egy másik forrásból (SMCA
iskolakert) milyen további munkák elvégzése szükséges és lehetséges.
Javaslatok hangzottak el a szeptemberi elnökségi ülésen – többek között – az
NTCA és az EACEA forrásokra beadandó pályázatok tartalmára. Ez utóbbi
beadási határideje 2015. március. Ezen az ülésen született döntés arról is, hogy
októberben tartsunk egy szakmai véleménycsere típusú egyesületi
összejövetelt, melynek egyik témája a „hogyan tovább”, az Egyesület jövője
legyen. Az érdemi lépéseket elősegítendő, készült egy kérdőív is, melyet az
Egyesület tagjai azzal a céllal kaptak meg, hogy azt kitöltve visszaküldjék, vagy
magukkal hozzák a véleménycserére.
Kilenc egyesületi tagunk jelenlétével, október 17-én, a cserháthalápi Czifrik
pincében, helyi borok és ízek kóstolásával egybekötve, megtörtént az Egyesület
jövőjével is foglalkozni kívánó véleménycsere. A másfél kitöltött kérdőív nem
igazán adott alapot érdemi vitára, ezért ez, és az ebből születhető döntések
későbbre maradtak. Bögös Tamás azt javasolta, kérdezzük meg az Egyesület
tagjait, hogy a tagdíj befizetésén kívül ki, mit vállalna, tenne még.

Az Egyesület képviseletében az elnök az alábbi konferenciákon, szakmai
programokon vett részt:
 Összefogással a természeti értékeink megőrzéséért (Salgótarján, 2014.
febr.)
 Kisléptékű árutermelés és a védjegy – műhelymunka (Szolnok, 2014.
márc.)
 Nógrád megyei Primer Prevenciós Program – tapasztalatcsere
(Nógrádsáp, 2014. ápr.)
 Települési önfenntartás (Rimóc, 2014. okt.)
 Fenntarthatóság és önellátás vidéken (Vértesacsa, 2014. okt.)
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