Kedves Barátaim!
Eltelt a Bakó-Biofalu Kft. 2. éve, ami a 2012.márciusi megalakulása óta az első teljes év
volt. Költségeink most is meghaladták az 1 millió Ft-ot, ami teljes egészszében a
közhasznú tevékenységre folyt. Sajnos bevételünk nem volt. Visszafogott közösségi és
cigány konyhakerti programot indítottunk. Kísérletet tettünk a házasságmentés
szolgálatának a beindítására. Támogattuk a csesztvei turizmus fejlesztését. Az idén is
látogattuk a csesztvei cigány-családokat, Húsvétkor, Karácsonykor az ajándékozáson túl
az evangéliummal is szolgáltunk feléjük. Valamint elindult az uszoda és a
gyümölcsfeldolgozó tervezés előkészítése 2 diplomamunka formájában.

1.

Program

Önkéntesekkel újraindítottuk az agrár-workshopokat februárban. Hamar látszott, hogy
az AMAP program szerinti gazda alkalmazására nem lesz lehetőség, mert a
Balassagyarmatiak között nincs 20 család, amely éves zöldségét előfinanszírozná a
gazda bérére.
Még remélve az AMAP 2014-es megvalósítását, előkészítés céljából Ingyen Vetőmag
programot hirdettünk a Mgsz által erre az évre is felajánlott területre. Budapesti
önkéntesek 40 plakátot helyeztek el Balassagyarmaton, amelyek szövegét a tavaly
készített AMAP plakátok hátoldalára nyomtattuk avval a gondolattal, hogy 2014-ben
ezeket a plakátokat csak megfordítjuk. Végül minden erőfeszítésünk ellenére áprilisban
csak 2 család írt alá szerződést, és vetett be 500 m2-t a területből. Noha a program
megjelent a Gyarmati
Hírekben, a
Balassagyarmatért Baráti
Kör hírlevelében, egy Váckörnyéki internetes újságban
és a Facebookon.

2.

Program

A 2012-as közös cigánykonyhakert tanulságait hosszasan tárgyaltuk az érintettekkel,
majd arra jutottunk, hogy 2013-ban a saját kertjük felásását támogatjuk, és az ott végzett
munkát bátorítjuk. Ámbár többeknek mindig is volt veteményes kertjük, így is közel
1000 m2-re való újonnan vállalt területre osztottunk szét vetőmagot összesen 9
családnak, amelyből kettőnél budapesti és helyi önkéntesekkel a vetést is segítettük.

Májusban még a helyiek palántáztak és júniusig minden gazt kikapáltak, amit mi is
megdicsértünk látogatásaink alkalmával.

3.
Nagycsütörtökön meglátogattuk a családokat. A gyerekek nagyon drágák voltak,
viszontajándékoztak minket rajzaikkal, a felnőttek meghatódtak, ahogy saját maguk
olvasták a körbeadott Bibliát.
Annyi játékot vittünk, hogy még a drégelypalánki cigánygyerekeknek is jutott belőle.
Drégelyre Rolandot a húsvéti segítőnket kísértük el és ismerkedtünk meg az ottani
cigánymisszióval.
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4.

Csesztvén és Bakópusztán négy helyszínen ügyvezetőtársam Rácz Jenő mondta el az
evangéliumot a Karácsony előtti utolsó szombaton. Budapestről a Baptista
Szeretetszolgálattól kértünk és kaptunk 22 db cipősdoboz ajándékot, amelyeket a 18 év
alatti gyerekeknek személyre szólóan osztottunk ki. Több felnőtt ruha ajándékot kapott,
egyébként évközben 4-szer vittünk ruhákat.
A cigány karácsony beszámolóját feltették a Csesztvei honlapra. Egyébként minden
csesztvei programról rendszeresen beszámolok a községnek és tartjuk a kapcsolatot a
Türr István Képző és Kutató Intézet (Emberi Erőforrások Minisztériumának
háttérintézet) Miskolci Igazgatóságának munkatársával is.

5.
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által a „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése
és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése” pályázathoz még januárban
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együttműködési szerződést kötöttem a Magyar Bioetikai Társasággal és az ALIANSZszal, azon belül a VálóHálóval.

A pályázatot 18 éves fiatalok számára készített válásprevenciós előadásra írtam, ami
nem nyert támogatást, ennek ellenére felkínáltam a 2x45 perces etikai előadást 2
középiskolának kevés sikerrel és a Kőbányai Polgármester által javasolt 3. helyre ez
ideig nem mentem el vele.
A házasságmentő tanácsadáshoz májusra elvégeztem a Károli Gáspár református
Egyetem 60 órás Szupervíziós előfolyamát, majd év vége felé meghirdettem egy kurzust
Kisgöncöl fedőnévvel olyan feleségeknek, akikben először merül fel a gyanú, hogy
férjük megcsalja őket. Fizetett hirdetésemet több mint harminc ezren látták, 146-an
lájkolták a facebookoldalt, de a kurzusra nem volt jelentkező.

6.
A 2013-ban a CseHaKe (Csesztvei Hagyományőrző és Kulturális Egyesület) ajánlására
Kft.-énk felajánlotta az Önkormányzatnak, hogy a Gödöllő Környéki Regionális
Turisztikai Egyesületnél tagdíjat fizettünk a csesztvei turisztikai propagandáért. Ennek
egyik eredménye, hogy a Gödöllői Tourinformmal bizományosi szerződést kötöttünk a
jótékonysági képeslapjaink eladására. Sajnos a helyi múzeumban nem árulhattuk eddig
a képeslapokat.

4/7

Sok bátorítással, pénzbeli adománnyal és közérdekű önkéntes
munkával támogattuk a csesztvei kilátó építését, amelyet a
CseHaKe önerőből, pályázati támogatás nélkül épít. Még
mérnöki nyilatkozatot ígértem nekik a 2014-es átadásra.

7.
Gyümölcsfeldolgozó
A községben 2011-ben elsődlegesen felmerült fejlesztések között volt a
gyümölcsfeldolgozó építése, amit 2013-ban egy 5-öd éves építészhallgató diploma
munkájának választott.
A csesztvei polgármester januárban a gyümölcsfeldolgozó építésének helyszínéül
ugyanazt 24 ha-os területet jelölte meg, amit korábban a házasságmentő konferencia
telepnek és a biofalunak Csesztve és Bakópuszta között.
Január és március között több helyszíni bejárást tartottunk és összeült az agrár-építész
workshopunk, és csoportosan meglátogattuk a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképző Iskola Tanműhelyét, ahol élelmiszertechnológiai egyeztetést tartottunk
Traszkovics Zsolt Tanműhelyvezető tanárral.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Ipari és
Mezőgazdasági Tanszékével diplomatervezési szerződést kötött a Kft.2013.03.11.-án,
amely szerint az egyetem befogadta diplomamunkának a projektet és engedi a terv
szabadfelhasználását.
Építésztervek: Kozma János, látványtervek: Homola László.
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Tanuszoda és Wellness
A község igényei között volt az uszoda, mivel még Balassagyarmaton sincs. A februári
képviselő testületi ülésen egy 8 ha-os területet jelölt meg a polgármester
Kincsempusztán, ami félúton van Balassagyarmat és Csesztve között. A terület 24 hrszú ingatlanból tevődik össze, 17 magánszemély és az önkormányzat tulajdona. A
tulajdonosokat kigyűjtöttük a Területi Földhivatalnál. Erre is kötöttünk 3-oldalú
diplomatervezési és felhasználási szerződést Lakatos Anitával és a Műegyetemmel.
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Építésztervek: Lakatos
Anita

8.
Körjegyzői javallatra elkezdtük szervezni a SZOC-FP-13 "C" 2014-es
Szociális Földprogramot a csesztvei szegénycsaládoknak, de még sem
nyújthattunk be pályázatot, mert nem önkormányzati részesedéssel működő,
közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság vagyunk.
Március 28-án Balassagyarmaton részt vettünk a Norvég Civil Alap pályázati
tájékoztatásán. Ott is kiderült, hogy mint Kft. a kiírásukra nem pályázhatunk.
A 2014-2020 évi időszakra a Nógrád Megyei Közgyűlés projektgyűjtő
felhívást intézett hozzánk, amibe az eddig felmerült projektjeinket beadtuk:

1

Projektjavaslat

Pályázati
kategória

Gyümölcsfeldolgozó Kisüzem

GINOP 5.3

2

Össz-kts

Támogatási igény

241 300 000

100%

Gyümölcsös telepítés
3 Uszoda
4 Biogazdaság

VP 3.1

95 000 000

100%

TOP 2.1

222 250 000

100%

VP 3.1

66 040 000

100%

Családi Biogazdaság

VP 6.1

12 700 000

90%

TOP 4.4

8 890 000

100%

167 640 000

100%

5

Faluszépítés
7 Konferenciatelep
6

EFOP 1.2

Reméljük, hogy a 2013-as év fáradozásai meghozzák egyszer jutalmukat.
A beszámolót készítette: Teleszky Beáta, 2014.01.14-én.
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