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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2012-es évben több elnökségi ülést tartottunk, melyeken megbeszéltük programjainkat, céljainkat. 
Több rendezvényt is szerveztünk, például farsangot, játszóházat gyerekeknek, karácsonyi vásárt. 
Mindegyik alkalomra nagy lelkesedéssel készültek tagjaink és sok önkéntes is.  
 
2012-es tevékenységünk 
 
• 2012. február 4-én – nagy sikerrel - farsangi bált rendeztünk a falubeli gyermekeknek, 

vetélkedőkkel, versenyekkel, este zenés-táncos műsorral. ........................................................  
 
A gyermekeknek többek között jelmezversenyt is szerveztünk, az első öt helyezett ajándékot 
kapott.  Sok segítséget kaptunk a nyugdíjas klubtól is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További képek a farsangról itt tekinthetők meg:  
http://www.lovas-je.info/farsang-2012/farsang-2012.html .  
 
 



• Április 7-én második alkalommal rendeztünk húsvéti játszóházat gyerekeknek és játékos kedvű 
felnőtteknek. Az idő megijesztett bennünket, ezért a tojáskereső versenyt a faluházban 
bonyolítottuk le, de a nyuszisimogatót az udvaron állítottuk fel és szerencsénkre még a nap is 
kisütött egy fél órára. Béla és Vadas hősiesen tűrték a gyerekek simogatását, nagy örömet 
szerezve ezzel az apróságoknak és szüleiknek.  
Bent a nagyteremben kicsik és nagyok szorgalmasan ügyködtek a szebbnél szebb asztali- és 
ablakdíszeken. Volt tojásfestés, kosárka készítés, tavaszi képek különféle magvakból, krepp 
papírból, húsvéti kifestők...  
A tojáskereső versenyt nagy izgalommal várták a gyerekek. Olyan ügyesek voltak, hogy a 
kilencven gondosan elrejtett tojásból csak hármat nem találtak meg. Minden gyermek kapott 
ajándékot.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További képek erről a délutánról itt láthatók: http://www.lovas-je.info/2012-husvet  
 
• Május elején, egyesületünk pénzzel és munkával is támogatta a település-szépítést, virágosítást.   

 
• Május 19-én a nyugdíjas klubbal közösen kirándulást szerveztünk a Jeli Arborétumba. 

 
• Június 13-án tisztújító közgyűlésünk volt, mivel az elnökség tagjainak 3 éves mandátuma lejárt. Az 

elnök személye nem változott (Hull Zita). Új alelnököt választottunk Tóthné Farkas Mária 
személyében, szintén új titkárunk van (Horváth Ferenc). További elnökségi tagok Kránitz Istvánné 
és Vellai János. Az ellenőrző bizottság tagjai Pap Huba, Hudanik Istvánné és Tőzsér Ferencné. 
 

• A Lovasi Napokon egyesületünk tagjai tevékenyen részt vettek (pl. főzőverseny szervezése, 
információs sátor működtetése, honlap állandó frissítése, vendégek kísérése, stb.).  
 

• Július 8-án egy játékokkal és sportvetélkedőkkel egybekötött tábortüzes - batyus pikniket 
szerveztünk a Milleniumi Parkban.  
 

• Október 6-án került megrendezésre a II. Lovasi Szüreti Fesztivál, melynek szervezésében 
egyesületünk tevékenyen részt vett (díszítés, bevásárlás, felajánlások). 
 

• November 9-én Márton napi vígasságot szervezett az Önkormányzat, a teremrendezést és -
díszítést egyesületünk készítette, valamint a fellépő Csermák Antal zeneiskola diákjainak műsorát 
egyesületünk fizette. 
 

• December 1-jén karácsonyi  
jótékonysági vásárt és biovásárt 
szervezett és rendezett Egyesületünk.  



• December 8-án a Mikulás ünnepséget tartott az Önkormányzat. A műsor és az ajándékozás után 
egyesületünk - a nyugdíjas klubbal közösen - mézeskalácssütést és –díszítést szervezett a 
gyerekeknek. 

 
Eddigi programjainkon, melyeket Egyesületünk a falu egész lakosságának szervezett, valamint azokon 
a programokon, melyeket az Önkormányzattal közösen szerveztünk, jelentős óraszámban végeztünk 
közérdekű önkéntes tevékenységet: például rendezvények megszervezése, lebonyolítása, 
programfelügyelet, információnyújtás, teremdíszítés, honlap frissítés, stb.   
 
A 2012-es évben az Önkormányzattól 70.000 Ft támogatást kaptunk. 
 
A kapott anyagi támogatásból az alábbiakat fizettük: 
 

• Könyvelő             3.000 
• Alapanyagok húsvéti és karácsonyi játszóházakhoz                     21.600 
• Adminisztráció/irodaszerek: irodaszerek             12.235          

számlatömbök, postaköltségek, fénymásolás, stb.  
• Terembérlet           6.000 
• Telefonszámlák                  28.850 

 
Összesen:                  71.685 

 
A 2012-es évre támogatási igényünk 80.000 Ft, mely összeget az egyesület működésére és színvonalas 
rendezvények szervezésére, lebonyolítására, kirándulásokra tervezzük felhasználni.  
 
Természetesen ebben az évben is nagyon szívesen segítünk az Önkormányzatnak programjai 
szervezésében, lebonyolításában (pl. virágosítás, Családi nap, Lovasi Napok, Szüreti Fesztivál, Márton 
nap).  
 
Tisztelettel: 
       Hull Zita 
          elnök 
 
Lovas, 2013. március 7.      


