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Szöveges beszámoló az elmúlt év tevékenységéről 

 

Az elmúlt év tevékenysége még magán viselte a koronavírus járvány 

által okozott nehézségeket. Azonban az Elnökség minden megtett a 

közösségi érdekek szolgálatáért.  

Pályázatot nyertünk a civil egyesületek egyszerű támogatási 

pályázatán 300 ezer forint értékben. A támogatást hangosító 

berendezés vásárlására költöttük, hogy az egyre drágább hangosítási 

szolgáltatást kiválthassuk. Most is ezt a berendezést használjuk. 

Három alkalommal koszorúztunk: március 15-én, júniusban a 

Trianoni Emlékkőnél június első hétvégéjén, majd október 23-án. A 

március 15-i és az október 23-i rendezvényeket az Önkormányzat 

szervezte, míg a Trianoni emlékkőnél tartott megemlékezést magunk 

szerveztük. A 2020-ban – közadakozásból felállított – Emlékkőnél az 

felállítás első évfordulóján méltó megemlékezést tartottunk: dr. 

Berey Attila tagunk beszéde, a megemlékezés virágainak elhelyezése 

után átsétáltunk a szintén közadakozásból megvalósított II. Rákóczi 

Ferenc bronz mellszobrához. A koszorúk elhelyezése után a Szózat 

eléneklésével zárult az ünnepség.  

Kiskerti találkozó: 2021-ben próbaképpen rendeztük meg az első 

eseményt, azzal a céllal, hogy amennyiben kellő érdeklődés 

mutatkozik folytatása következik. Drobni Mária tájépítész mérnök, 

tájvédelmi szakértő előadását többen élvezték, a szervezést Kardos 

Évának köszönjük.   

Nagysikerű Operett-Jazz estet tartottunk Horváth Csenge és Keller 

Márton – mindketten a Veszprémi Petőfi Színház ifjú művészei – 

szereplésével. 

Ismerjük meg Herczeg Ferencet című előadást Praznovszky Mihály 

irodalomtörténész tartotta, jelentős érdeklődés mellett. 



Ezt a két rendezvényt az Önkormányzattól kapott, összesen 410 ezer 

forint működési támogatásból valósítottuk meg. 

Sport rendezvényeink: Tornázz velünk a Magasparton kondicionáló 

torna 9 alkalommal, Fuss velünk a Magasparton július utolsó 

hétvégéjén, Ússz velünk a Függetlenség napján (minden év 

augusztusának első szombatja) a Bercsényi strandon rendezvényt a 

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázatán elnyert 595 ezer 

forintos támogatásából finanszíroztuk. 

Az augusztusi közgyűlés után a közadakozásból restauráltatott 

Kisfaludi Strobl Zsigmond „Jézus” és „Mária” szobrainak a felújított 

szoborfülkékbe történő visszahelyezése a 2021. év legfelemelőbb 

pillanatait jelentették számunkra. A beszentelést Miklós Atya 

végezte.  

Az ünnepi esemény megkoronázása Szeles Péter orgonaművész, 

tagtársunk által adott orgonakoncert volt, amelyet a katolikus 

templomban élvezhettünk. 

Arról, hogy Falusi Civil Alaphoz benyújtott újabb pályázatunk nyert, 

2021. október végén értesültünk. Így a régen várt, hiánypótló 

Falukönyv-Akarattyai találka könyv kiadása reális tervvé válhatott. A 

részleteket ezzel kapcsolatban Ránky Emőke fejti ki a következőkben. 

A 2021. év rendezvényeit a 3. Ádventi megemlékezés 

megszervezésével zártuk. 

Büszkék vagyunk eredményeinkre, arra buzdítjuk tagtársainkat, 

hogy bátran vegyenek részt a programok alakításában! 

 

 


