Csesztvei Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület
2678 Csesztve Kossuth út 15.
Beszámoló

Készült: 2012-05-17-én az egyesület 2012 május 13-i rendezvényét értékelő vezetőségi
megbeszélés után a faliújságra.
Összeállította: Perédi Piroska
A rendezvény adatai:
Helyszín: Csesztve patakpart, Művelődési ház.
Időpont: 2012.05.13 9:30-16:00h-ig.
Célcsoport: a falu és a környék lakossága.
Cél: A madárijesztők versenyét, értékelését és díjazását az elnyert támogatásokból
természetes anyagok felhasználásával, szakemberek által tartott kézműves foglalkozásokkal,
környezetvédelmi előadással, a résztvevőknek egyszerű étkezéssel bővíteni. Az
előkészületekre, bonyolításra, propagandára, adatrögzítésre rendezvényszervezői szolgáltatást
igénybe venni.
Lebonyolítás: A rendezvény céltámogatási költsége: 176500 Ft
LEADER pályázaton a rendezvényre nyert támogatás: 136374 Ft (utófinanszírozás), a hiányt
önkormányzati támogatással kívántuk pótolni, de az önkormányzat csak 25 eFt támogatást
ígért – amit a rendezvény után meg is kaptunk - , a kocsmárostól kértünk 10 eFt támogatást és
15 eFt kölcsönt az 50 adag fasírozott saját helyiségében való kiadása fejében, de nem tudta
vállalni, mert sok volt a kiadása. Fentiek miatt a programokból a 45 eFt-os gyerekrendezvényt
a gyarmati műv-ház ajánlatával, a rendezvényszervező költségeit és a fasírozottat 50 főre
kihagytuk.
Eredmény: 9 madárijesztőt állítottak, a zsűri pontozása és értékelése alapján 3 díjazott volt,
akik külön, helyezetti oklevelet és kisebb ajándékokat kaptak. Minden résztvevő kapott
részvételi oklevelet és egy-egy csokit. Az értékelő táblázat a fotóink között az interneten:
https://picasaweb.google.com/Csehake/XIIIMadarijesztoSzepsegfesztival20120513#
A tavalyi madárijesztő számokhoz képesti elmaradás a viszonylag rossz idővel és a
konfirmációval való egybeeséssel indokolhatóA kézműves foglalkozások és a
környezetvédelmi előadás a tervezett program szerint lezajlottak, a rendezvény végén a
kifizetés is megtörtént: Krasznai 16500, Sáriné 10000, Balog 21500 Ft.
Meg kell gondolnunk, hogy kell-e ilyen jellegű rendezvény, mert a látogatottság nagyon
alacsony volt. A támogatások megszerzése, az ezzel járó adminisztráció nem éri meg, ha kéthárom család érdeklődik az esemény iránt.
A LEADER pályázat ellenőrei ellenőrök nem emeltek kifogást.
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Melléklet néhány jellemző fénykép:
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