
 

 

KEDVES NEKÉZSENYIEK!

Az idei év végén szeretnénk visszatekinteni az elmúlt időszak eseményeire, az éves egyesületi 
munkánkra. Tavaly ilyenkor még javában terveztük a 2020-as évet, és elképzelni sem tudtuk mi vár 
ránk. Most hálásak lehetünk, hogy a sok nehézség ellenére előrehaladhattunk az úton, még akkor is, 
ha nem pontosan az és úgy valósult meg, amit és ahogyan eredetileg elképzeltük. A koronavírus-
járvány egyesületünk működését is érintette, több programunk elmaradt, mégis a lehetőségekhez 
képest igyekeztünk helytállni, és a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni.

Nagy örömünkre szolgál, hogy immár második éve dolgozhatnak nálunk közfoglalkoztatottak. 
2019 márciusától Andók Veronika 2020. szeptember 30-ig segítette munkánkat, azóta önkéntesként 
van jelen közöttünk. Tóth Andrással 2020 márciusától július 15-ig dolgozhattunk együtt. Jelenleg 
Váraljai Dóra és Kerékgyártó -Magyar Alexandra végzik az egyesület feladatait.

Néhány fontosabb 2020-as eseményünk:
 Farsangi mulatság: 2020. február 29.
 V. Asszonybál: 2020. március 14.
 Zöld Nekézseny rovatot indítottunk honlapunkon, melyet az idei év fő hívószavának 
tekintettünk. Tágan értelmezve a környezetvédelem fogalmát, időről-időre jelentkeztünk olyan 
hírekkel, ötletekkel a világból, hazánkból, melyek mind ezt a célt szolgálták. A rovat 
főszerkesztője Bánfalvi Lászlóné, egyesületünk alelnöke. 24 cikk nyilvánosságra.
 Edzőterem: az óvoda elköltözése után a gazdaságosabb fűtés miatt lehetőséget kaptunk az 
önkormányzattól, hogy átköltözzünk épületen belül. Az iroda és az edzőterem is az iskola régi 
épületében, az első részben kapott helyet. Az edzőterem új helyét az önkormányzat 
segítségével felújítjuk. 
 Internet: az óvoda elköltözés után szükségessé vált az önálló internet elérés, így bekötésre 
került a PR-Telecom által.
 Adó 1%: idén az eddigi legmagasabb összeg gyűlt össze 353.507 Ft, melyet ezúton is 
köszönünk! Egy részét az edzőterem burkolatára használjuk fel.
 „Függőségből közösségbe” programunk: TOP-os pályázat keretében tavaly indult ez a 
függőségek leküzdésére irányuló programsorozat, melynek több elemét is sikerült 
megvalósítanunk. Nagy örömünkre Némethné Balog Katalin is elfogadta meghívásunkat és 
egy előadás erejéig bekapcsolódott a programunkba. A programsorozat 2021 januárjában egy 
kiadvány átadó ünnepséggel ér véget.

Egyesületi hírlevél



 Kerékpárvásárlás: a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében Kerékpárvásárlás 
címmel benyújtott pályázatunk sikeresnek bizonyult. A döntési értesítő értelmében 1.748.930 
Ft támogatásra jogosultunk. Ebből az összegből tíz darab egyedileg elkészített, az Együtt 
Nekézsenyért Egyesület logójával ellátott kerékpár vásárlására nyílik lehetőségünk. 5 db férfi 
kerékpár, és 5 db női kerékpár, valamint a női kerékpárokhoz kosár és csomagtartó került 
megrendelésre. Éppen a napokban szállítják Nekézsenybe a kerékpárokat. A jövőben a 
kerékpárokat bérelni lehet az egyesülettől mind az itt élőknek, mind az ide látogató 
turistáknak.
 Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar pályázat- ruhák, hangszerek: 
Csoóri Sándor Alapnál elnyert pályázataink segítségével a Nekézsenyi Hagyományőrző 
Pávakör és Citerazenekar támogatását tudtuk megvalósítani ruházat és hangszerek 
vásárlásával, a támogatás összege: 3.000.000 Ft.
 CD-felvétel: A „Zene ami összeköt és felemel” című pályázatunk keretében az idei évben 
sikerült egy CD-felvételt elkészíteni a Hosanna Zenekar és a Nekézsenyi Hagyományőrző 
Pávakör és Citerazenekar, valamint nekézsenyi gyermekek közreműködésével. A felvétel az 
Összetartozás éve jegyében készült, és jelenleg is elérhető irodánkban. A településről 
drónfelvétel is készült, melyet felhasználtunk egy a településünket bemutató videó 
szerkesztéséhez, melyet közzétettünk a Youtube csatornánkon is, ennek címe: Örökségünk.  
 Működési pályázat: ezen pályázatunk keretében több elektronikai eszköz került 
beszerzésre, melyek egyesületünk működését nagyban segítik. Sikerült vásárolnunk egy 
laptopot, külső winchestert, pendrive-ot, telefont. Valamint egyesületünk azon tagjai részére, 
akik a honlapot szerkesztik, cikkeket írnak, és felügyelik, tartalommal töltik fel a különböző 
elektronikus felületeinket használatra átadtunk 1-1 db tabletet. 
 Elérhető maszk és kesztyű: a vírus ideje alatt maszkok varrását koordináltuk, melyben 
sokan segítségünkre voltak, és elérhetővé tettük ezeket a falu lakóinak. Jelenleg is kapható 
még eldobható sebészi maszk és több méretben gumikesztyű.

Egyesületünk 2020-ban is eredményes évet zárt, melyért köszönettel tartozunk minden 
támogatónknak is. Szeretnénk kiemelni az önkormányzat, Uj-Tózsa Csabáné polgármester asszony 
támogatását, és hozzáállását egyesületi munkánkhoz. Szeretnénk megemlíteni Ottenberger Balázs 
református lelkipásztor támogató segítségnyújtását is. A továbbiakban is bízunk a jó 
együttműködésben.
Kívánom, hogy az ünnepek teljenek békében, hogy feltöltődhessünk, és a következő évben 
újult erővel nézhessünk a kihívások elé.
Áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben, örömökben gazdag új esztendőt kívánok 
egyesületünk nevében!

Szabó Kitti
elnök

Nekézseny, 2020. december 20.

ENE irodánk nyitva tartása: hétköznapokon 8:00-15:00
Mobil: +36-30-722-3207     3646 Nekézseny, Zrínyi u. 8.


