Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr, Elnök Úr!
Kedves Civil Barátaim!
Egy évvel ezelőtt civil társammal együtt szorongva és reménykedve vártuk a Német
Színházban az eredményhirdetést, mint ahogy most Önök, Ti is várjátok. Nem először pályáztunk és reménykedtünk. Néztük a műsort – rögtön el is döntöttük, hogy meghívjuk a
Kalimpa Együttest a Keszeg-fesztiválra, és ott is voltak, nagy sikert aratva.
Mikor már kiosztották a különdíjakat, azt mondtuk, hát még arra sem voltunk érdemesek? És láss csodát, a végén mégis a Bátáért Egyesület képviselőjét szólították: az Egyed Antal Honismereti díj után a 2011-es év Tolna megyei civil szervezete elismerő kitüntetést is
átvehettük.
Mit is jelentenek ezek az elismerések? Mindenekelőtt azt, hogy észreveszik, értékelik
azt a munkát, amit csinálunk. Amit önzetlenül, szabad időnkben, mások és a magunk örömére
végzünk. Persze nem csak sikerek vannak, sokszor, nagyon sokszor kudarcok is érnek bennünket.
Mikor idén az értékelő bizottság munkája befejeződött, amiben először vehettem részt,
bementem egyesületi társamhoz, akivel a pályázatokat készítjük, megbeszélni az épp aktuális
kérdéseket. Rögtön elmeséltem, milyen új kiállítási elemet találtam ki a Fekete Gólya Házba
– amire persze még nincs pénzünk, de biztos, hogy összeszedjük rá azt a másfél, kétszázezer
forintot.
Ahogy meséltem az ötletemet, belevágott a szavamba és együtt, egymást kiegészítve
tervezgettünk, majd nevetve kérdezte: mit fogunk csinálni, ha kész lesz a Gólyaház épülete?
Mondtam, semmi gond, hátra van még a padlás, a kerítés, az udvar, a múzeum működtetése….
Ekkor döbbenten szólt új kolléganője, hogy ne haragudjunk, de ő akaratlanul is végighallgatta
a beszélgetésünket, az arcunkat nem látta, de rettenetesen megrökönyödött, miről és hogyan
tervezgetünk, mert ő ilyet még nem hallott. Ugyanakkor nagyon élvezte, aminek fültanúja
volt, hogy lelkesek vagyunk, jó kedvűek, és nem adjuk fel.
Ezen aztán mi ismét jót kacagtunk, hiszen állandóan harcolni kell, hogy működni tudjunk, az elmúlt 10 évben nagyon sokszor feladhattuk volna, pl. tavaly, amikor a beadott 8 pályázatból csak kettő nyert, összesen 270 ezer forint értékben. Ehelyett ősszel újabb 5 pályázatot készítettünk – ebből egy már nyertes – és most készülünk a következőre.
Szokták tőlem kérdezni, hogy te ezt ingyen csinálod? Miért? Csak azt tudom válaszolni, hogy pénzért ennyit, ilyen munkát nem lennék hajlandó végezni, ezt csak önkéntesen, szabad akaratból, valami fontos ügy érdekében lehet.
Ezzel Önök is, Ti is így vagytok. Az elismerések nagyon fontosak és jól esnek, de ha
most valaki más kapja, akkor is jó helyre kerül.
Nem kis kihívás vár ránk ebben az évben is, különösen az új civil törvény megismerése, alkalmazása miatt. Kívánok mindenkinek jó munkát, sikerélményt, eredményes pályázatokat és bőkezű támogatókat!
(A Bátáért Egyesület elnökének a 2012. év Tolna megyei civil díj átadásán – 2012. február 1jén - elhangzott köszöntőjének szerkesztett változata.)

