Beszámoló a 2013. évi munkáról
A tisztújító közgyűlésen régi-új tagokkal maradt illetve bővült az elnökség. Tagok,
tisztségek: Lubiczki János alelnök, Barisné Zsinkó Julianna titkár, Barkuti Balázs, Bátainé
Balogh Erzsébet, Bergmann Mariann, Faidt Józsefné, Frey Dorina, Mózes Éva, Soós Imre,
Vilimi József elnökségi tagok. Frey László, Sümegi Mihály, Szabó Péter felügyelő bizottsági
tagok. Az elnök személye változatlan maradt. Az évi rendes közgyűlésen túl rendszeresen
tartottunk elnökségi üléseket, ahol az aktuális kérdéseket, teendőket beszéltük meg.
2013-ban legfontosabb feladatunk a Fekete Gólya Ház működtetése, felújításának befejezése, pályázatok írása és lebonyolítása volt. Legnagyobb örömünkre műemlék épületünk
teljesen megújult: elkészült a korszerű, kondenzációs gázkazános központi fűtés, de megtartottuk a foglalkoztatóban a fatüzeléses kandallót is. Az épület külső felújítása is befejeződött,
új kerítés, nagyon szép homlokzat, felújított tornác várja a látogatókat. A tornác párkányt, az
ablakok, ajtók külső festését, a kazánházban egy teakonyha kialakítását saját erőből fedeztük,
amit természetesen támogatóink anyagi segítségének köszönhetünk. Pénzügyi helyzetünket
meghatározta, hogy a beruházásokat meg kellett finanszíroznunk, így többször kellett hitelt
felvennünk. Év végére szerencsére minden hitelt vissza tudtunk fizetni. Nagyon nagy segítséget jelentett az a 900 ezer forint, amit magánszemélyek, cégek adományoztak, anélkül nem
tudtuk volna az évet pénzügyileg finanszírozni. Az egy százalékos felajánlásokból 358 ezer
forintot kaptunk, amit a Gólyaház működtetésére fordítunk.
Pályázatok, működés 2013-2014
A 2013. év a működés szempontjából nagyon nehézkes volt, a felújítás miatt március
végéig zárva voltunk. Mivel nem volt pénzünk munkabérre, Mózes Éva sajnos – érthető
okokból – nem tudta tovább vállalni a Gólyaház vezetését, amit önkéntesekkel igyekeztünk
megoldani. Először Belák Cecília volt nálunk igen rövid ideig, majd Frey Dorina végezte a
tárlatvezetéseket, programok szervezését, látogatók fogadását önkéntes munkában áprilisaugusztus között. Szeptember-októberre négy órában fel is vettük, mert ez az egyik legsűrűbb
időszak a látogatók szempontjából. Tovább ő sem tudott maradni iskolai elfoglaltságai és
amiatt, mert állandó szerződést kapott más munkahelyen. Októberben Háder Krisztina kapcsolódott be önkéntesként a FGH tevékenységébe. Őt decembertől kulturális közfoglalkoztatottként alkalmazzuk 8 órában április 30-ig. Reméljük, a programot meghosszabbítják, vagy
valamelyik, elbírálás alatt lévő pályázatunk lehetőséget biztosít hosszú távú foglalkoztatására,
mert ügyes, lelkes, kreatív vezető nélkül nem tudjuk a közönség igényeit kielégíteni a nagyon
szép, kívül-belül megújult intézményben.
A pályázatok elkészítését Bátainé Balogh Erzsébet és Viliminé dr. Kápolnás Mária
végezte. 2013-ban 8 új pályázatot adtunk be, amelyek közül egy nem nyert, egy várólistán,
kettő pedig elbírálás alatt van. A NEA működésre 250 ezer forintot, az Önkormányzat 200
ezer forintot biztosított. Az NMI december 1.-április 30. között kulturális közfoglalkoztatott
alkalmazásával segíti munkánkat. A Zöld Forrás pályázat augusztus végéig teszi lehetővé
programjaink lebonyolítását, erre 1 241 ezer forintot tudunk fordítani.
A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása – A Bátáért Egyesület
örökségmegőrző tevékenysége 2012.” pályázat finanszírozta a Múltunk cserepei 4. füzet kiadását - A bátai reformátusok – címmel, melyet áprilisban mutattunk be.
A DDOP civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése nemcsak a fűtés elkészítésére
vonatkozott. Az egy évig tartó projekt alatt havi egy programot is le kellett bonyolítanunk,
2013-ban március vége-június vége közötti rendezvényeket ebből finanszíroztuk: előadásokat,
Múzeumok éjszakáját, stb. Megjelentettük a Múltunk cserepei 5. füzetet is Báta természeti
értékei – A Fekete Gólya Ház címmel. A korábbi füzetekkel együtt mind az öt kiadvány megvásárolható, vagy megrendelhető postán is!
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A Múzeumok éjszakája 2013. kicsit szerényebb körülmények között zajlott, mint
amit a korábbi években megszokott volt. Egyrészt hiányzott korábbi munkatársunk előkészítő
munkája, nem volt túl sok pénzünk, zajlott az építkezés, a hetekig tartó árvízvédekezés, majd
a szúnyoginvázió tette csaknem tönkre az estét. Talán 2014-ben ismét valami nagyobb rendezvénnyel jelentkezhetünk ebből az alkalomból.
„A száz éves tölgyfa meséje” iránt továbbra is nagy érdeklődés mutatkozik az iskolákból ősszel két új helyszínen mutattuk be, és ez a sorozat 2014-ben is folytatódik.
Ismeretterjesztő, szemléletformáló programok
 2013. március 28. Évadnyitó - "A fekete gólyák is hazatérnek..." előadással egybekötött
filmbemutató
 2013. április 26. könyvbemutató és szakmai előadások: Múltunk Cserepei 4. - A bátai
reformátusok
 2013. április 15. – május 15. "Add a kezed - A kéz mindig kéznél van" A Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása
 2013. június 22. Múzeumok Éjszakája. A Múltunk cserepei sorozat 5. részének bemutatása, előadás, tárlatvezetés. Az est következő részében Rózsa Zsuzsa divattervező mutatta
be új kollekcióját, melyben az újrahasznosított anyagokból készült ruhák aratták a legnagyobb sikert. Este 9-kor a Holló Együttes koncertjét élvezték azok a kitartó nézők, akik az
árvíz utáni szúnyoginváziót el tudták viselni. Fél 11-kor éjszakai csillagtúrát vezetett
Csukor László a Fekete Gólya Ház feletti dombokon és a térképészeti kilátóban, ahol nagy
teljesítményű távcsővel, szakértő kalauzolással figyelhették meg a csillagképeket.
 Az új Zöld Forrás pályázattal indítottuk el év végi rendezvény-sorozatunkat a felnőtteknek
praktikus tanácsokkal, a gyerekeknek karácsonyi ajándékkészítéssel és környezettudatos
csomagolási ötletekkel, beszélgetéssel az ünnepekre hangolódva, fogyasztói szokásaink
veszélyeiről.
 2013. november 29. papír technika, karácsonyfa díszek
 2013. december 7. asztaldísz készítés,
 2013. december 13. gipsz képek készítése, üveg technika
 2014. december 20. munkák befejezése, kiállítás
Báta, 2014. május 11.

Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök
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