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2013. december 14.

Évzáró közgyűlés

A megszokott módon, ez évben is megtartottuk szervezetünk évzáró taggyűlését a Helyi
Művelődési Központ nagytermében, 2013. december 14-én a koradélutáni órákban. Sajnos a
„megszokott” szót, most e mondatban negatívumként is említeni kell, hiszen a megszokott
módon ez évben is kevesen voltak kíváncsiak az éves beszámolóra és a 2014-es tervekre.

A kezdés időpontjára mind a körülbelül 70 érdeklődő elfoglalta a helyét, köztük községünk
polgármestere Dr. Haris József is, majd miután Kelemen Zoltán szóvivő felvázolta az üléstervet,
a bizottsági tagokat megválasztatta a jelenlévőkkel, elkezdődött az éves beszámoló. Az elnök,
Dobosi Róbert beszámolóját azzal kezdte, hogy „ma este megismételjük, átvesszük, mit is
tettünk a hamarosan véget érő 2013-as évben, mert a beszámolóban elhangzó adatokat a
jelenlévők döntő többsége maga is átélte”, utalva e szavakkal arra, hogy bizony kevés az
érdeklődő. A vitában felszólaló Pataky Erzsébet, jogosan, egyenesen siralmasnak minősítette a
részvevők számát.

Az éves beszámolót röviden nagyon nehéz lehetett összefoglalni. 40 alkalommal került sor
Csemadok rendezvényre, ill. szűkebb tágabb környezetünkben való fellépésre. Ha
megpróbálnánk összeadni a társadalmi munkával eltöltött idő hosszát, több ezer órában
fejezhetnénk ki bizonyosan. Eredmények sokasága, fejlesztések tömege jellemezheti legjobban
a 2013-as évet, s bár az évzárón kevés volt az érdeklődő, az évközi rendezvények
látogatottsága minimum kielégíthetőnek mondható. Naszvadi környezetben, ahol 5000 lakos él,
melynek fele magyar nemzetiségűnek vallja magát, de az Alapiskolai adatok alapján már csak
¼-de magyar a falunak, még sikeresnek is mondhatnánk a látogatottsági szintet. Mondhatnánk,
de nem mondjuk, mert nyitott szemmel járók tudjuk, hogy a probléma mélyebben gyökerezik.

Mit tehetnek ilyen esetekben a tenni akarók, folytatják munkájukat, megtervezik a következő
évet és megpróbálnak tenni azért, hogy felkeltség a csodálatos magyar népi kultúra iránt az
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igényt.
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