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Beszámoló

a Képviselő-testüIet részérea

VJA tevékenységéről

Vigántpetend község Önkormányzata 50,000 Ft törzstőkével l99?-ben hoúa létre a
,,Vigántpetend Jövőjéért" Alapítványt (továbbiakban: VJA). A VJA a 2014. évben törlént
átalakítást követően a hatályos jogszabályok szetint nem minősül közhasznú szervezetnek,
tevékenységétközcélú alapítványként végzi.

Az VJA 2al7, évi munkáját a
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Kuratór,ium munkaprogramja aiapján
a korábbi évek
hagyományait követve - végeúe,Tevékenységéta hagyományos programelemek jelentették:
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,,Hajliliom", - 25 falubéli leány énekes Tavaszköszöntője,
mintegy 150 - 200 fo érdeklődő figyelrnétől övezve.
a június 23-i Szent Iván éji örömhíz gyújtás, mintegy 10 gyermek és fiatal, valamint
10 felnőtt hangulatos estje az Imár.i - dombon,
A ,,MŰvészetek Völgye" rendezvénysorozat Vigántpetendi programjainak segítése.
Augusztus 5-én - 2016, után immár másodszor - a falubeli érdeklődőkkel bérelt
autóbuszon látogatást tettiink testvérlelepülésünkön Zsámbokon, ahol részt vetttink a
sokadszona megrendezésre kerülö ,,Lecsót a keceléből" hagyomány&ző fesztiválon.
A falunap augusztus 26-én kerüit megrendezésre. A programot a falu lakosságának
jelentős r,észe megtisztelte jelenlétével, és eltöltött ott egy kellemes délutánt, estét.
a ,oPetendi Mikulás" december 3-án érkezett a Kulturházba, ahol a gyerekek nagy
örömérd sok ajándék került elö a Mikulás puttonyból. A rendezvén}en a tapolű
zajongó zenekar színvonalas műsoral szórakoztatta a megjelenteket.

A

rendezvények során együttműködtünk az Önkormányzattal, partnerünk volt a Független
Ökológiai Központ, azügyházközség (területbiztosítás), a Petend^i Pálinkaház (szponzóúció),
Agenda Natura l(ft. (grafikai munka), az Etdészet és a Yadásztársaság (nyersanyagok),
valamint a Tapolcai Péküzem (pékáru).

Az aIapitvány gazdálkodásáta 2017 . évben is a költségtakarékosság és önfinanszírozás volt
jellemzŐ. Pályazat útján költségvetési pénzt nem kérttink és nem használtunk fel, Sajnos az
SZJA 1 oÁ,ának felajánlásáből szátmazó bevételek csökkerrrrek, ezért a VJA fonásainak
hrlnyomó többsége adományokból számazott.
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A VJA

2018 évi tefvezett programjai nagyrészt az elmúlt évek rnár hagyományosnak

tekinthetó rendezvényei köré szerveződnek.

.

a Húsvétvasárnapi,,i{ajiiiiorr",

r
.
o
.
r

jiinius végen ismét ttizet gyújttrnk Szent Iván éj tiszteletére az Imári donrbono
A,,Miivészetek Völgye" rendezvénysorozat Vigántpetendi programjainak segítése.
Ismét látogatást tervezünktestvértelepülésünkön zsámbokon,
2018-ban is részt veszünk a falunap szervezésében és a rendezvény
finanszirozásában.
karácsony közeledtével - december elején - a petendi Advent lehetőséget kínál a falu
lakóinak az ünnepre hangolódása (Milculás, karácsotryfadíszek készítése,adventi
vásar, közös fenyőfaűszítés stb,).

Tervezett rcndezvényeinket, progr:amjainkat az Önkotmányzattal és esetenként egyéb - a
környékhez kötödő - civil szeruezetekkel (,,Nap Kör" Alapítvány, FÖK, He1lo Wood, ,,A
Völgy" Egyesület, stb.) szolos együttrnűködésben és egymást támogatva tervezzük
megvalósítani.

A VJA igazi

erejét és értékéttovábbra is az önkéntes segítők jelerrtik, akiknek önzetlen
rnunkájára mindenkor lehet számítani, Munkájukért eztrton is köszönetet mondunk, szárnítunk
tevékenységtikrea j övőben is,
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