
Besz{moló a Petőfib{nyai Kultur{lis és Testnevelési Közalapítv{ny 

2010. évi munk{j{ról 

 

Ismét eltelt egy év, amikor is sz{mot adunk előző évi munk{nkról. 

Közalapítv{nyunk 2010-ben az Alapító Okiratban megfogalmazott célok szem előtt 

tart{sa mellett - a rendelkezésünkre {lló anyagi eszközökre maxim{lisan odafigyelve – 

végezte munk{j{t. 

 

Személyi összetétel 

 

Kuratórium összetétele: 

- Varjú G{bor    elnök 

- Ficsór Miklósné  titk{r 

- Krizs{n Ferenc 

- Martinkovics S{ndorné 

- Moln{r József 

- Nov{k Gyul{né 

- Szabados Gyula 

- Fehérv{ri Tam{s  B{ny{sz Sportkör deleg{lt 

- Mizser L{szló  Önkorm{nyzat deleg{lt 

- Nagy Katalin  Önkorm{nyzat  deleg{lt 

- Papp Tam{s   Önkorm{nyzat deleg{lt 

 

Dorner G{bor, Havellant L{szló és Szabó G{bor volt önkorm{nyzati deleg{ltak sok 

éves munk{j{t köszönjük. 

 

Felügyelő Bizotts{g összetétele: 

- Ruzsom Lajos elnök 

- Gyüre Melinda tag 

- Papp Alexandra tag 

 

Jón{s J{nos volt FEB elnök munk{j{ért szintén köszönetünket fejezzük ki. 

 

Közalapítv{nyunk 1 fő{ll{sú dolgozója mellett 2010. {prilis 1-jétől a Munkaügyi 

Központon keresztül – foglalkoztat{s bővítését szolg{ló bért{mogat{s keretében – 1 

fő{ll{sú dolgozót alkalmazott Székelyné Szécsy Judit személyében. 2010. m{rcius 31-

ig a könyvt{rosi feladatokat megbíz{si szerződéssel Martinkovics S{ndorné l{tta el. 

Munk{nkat tov{bb{ az önkorm{nyzat egész évben közhasznú dolgozókkal segítette. 

 

Gazd{lkod{s 

Közalapítv{nyunk v{llalkoz{si tevékenységet az alaptevékenység finanszíroz{sa 

érdekben folytat. E tevékenységből 2010-ben 1.223 eFt eredményt értünk el. 

Alaptevékenységünk eredménye: - 1.128eFt. (veszteség) 
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Sajnos 2010-ben a sport büfé és a sz{lló bérleti szerződését felmondt{k. A büfét 

jelenlegi {llapot{ban tov{bbi hasznosít{sra nem is lehet kiadni. Jelenleg az 

ökölvívó szakoszt{ly tartja itt az edzéseket. 

A sz{llót a ny{r folyam{n sikerült hasznosítani.  

A szabadidőközpont az eredeti célnak megfelelően funkcion{lt. 

- 7 mag{nszemély ( esküvő, ballag{s, csal{di ünnep, stb.) 

- 2 civilszervezet (2 alkalom) 

- 1 hét t{boroz{s 

- v{laszt{si szavazókörzet ( 2 alkalom) 

 

2010. a nagy felújít{sok éve volt. Az önkorm{nyzat sikeres p{ly{zat{nak és 

önerejének köszönhetően kb. 30.700 eFt értékben megvalósult a Művelődési H{z 

teljes tetőszigetelése, csatorn{z{sa, valamennyi külső nyíl{sz{ró cseréje. Megépült 

a régóta {hított szabadtéri színpad. A díszterem ismét méltó a nevéhez, hiszen új 

padlóburkolatot kapott, klímaberendezést szereltek fel és 80 db széket v{s{roltak. 

A könyvt{r kis irod{ja is új padlóburkolatot kapott. A kuratórium és község 

lakoss{ga nevében köszönet érte. 

A fenti munk{latokkal egy időben, illetve folyamatosan a Művelődési H{z 

valamennyi helyiségét kifestettük. A festési munk{latokat a M{rcius 15. 

Gimn{zium és Szakképző Iskola tanulói, Mizser L{szló vezetésével végezték. 

Munk{jukat dicséret illeti.  

E nagy volumenű munk{ban óri{si segítséget nyújtott az önkorm{nyzat 

karbantartó brig{dja, akik nagy szakértelemmel, odaad{ssal végezték 

munk{jukat. Köszönet érte. 

 

A felújít{si munk{latokkal egy időben kezdtük el a könyvt{r lev{logat{s{t. Közel 

12.000 könyvet v{logattunk le. Az elavult, elhaszn{lódott könyvek m{r nem 

voltak vonzóak az olvasók sz{m{ra. A leselejtezett könyvek értékesítéséből 43 

eFt. bevételt értünk el. A kifestett könyvt{rba új függönyöket, l{mp{kat 

v{s{roltunk. A könyvt{r iroda új padlóburkolatot kapott.  Könyvt{runk megújult. 

T{gas, {ttekinthető, bar{ts{gos helyiség v{rja az olvasóközönséget. 

2010-ben a könyvt{r heti két alkalommal tartott nyitva. M{justól október 1-jéig a 

felújít{s és selejtezés miatt a kölcsönzés szünetelt. Ennek tudható be, hogy 

csökkent a rendszeres könyvt{rl{togatók és a kölcsönzött dokumentumok sz{ma 

is. Rendszeres l{togatók sz{ma:      59 fő 

     Kölcsönzött könyvek sz{ma: 1.689 db 

Az {llom{ny 122 eFt. értékben 123 db kötettel gyarapodott. 

 

A közalapítv{nyon belül m{r 7. éve működik a nyugdíjas klub. Heti 

rendszerességgel tal{lkoznak. Tagjaik -  kb . 50 fő - aktívan szervezik életüket. 

Programjaik között kir{ndul{sok, vetélkedők,  t{ncos összejövetelek,    különböző  
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- elsősorban  egészségügyi- előad{sok szerepelnek. 2 éve alakult énekkaruk gyakran 

lép fel a különböző községi rendezvényeken. 

 

A Nagy Szikr{zó Vasút, helyi rock zenekarunk tov{bbra is a művelődési h{zban 

tartja prób{it. 2010-ben 2 alkalommal mutatkoztak be az alapítv{ny {ltal 

szervezett rendezvényen.  

 

A kangoo sport szakkör (12-15 fővel) heti rendszerességgel tartotta foglalkoz{sait 

az aul{ban. A felújít{s ut{n működésük a h{zon belül megszűnt. 

  

Saj{t rendezvények 

Janu{rban Szabó Botond faszobr{sz ki{llít{s{t tekinthették meg az érdeklődők. 

A Nyugdíjas Klub febru{rban tartotta a mindig nagy sikerű farsangi b{lj{t. 

2010-ben m{rcius 15-én méltóképpen emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom 

és szabads{gharc évfordulój{ról. Ünnepi beszédet Dr. Gyir{n Viktor jegyző 

mondott. A Petőfi S{ndor Által{nos Iskola irodalmi műsor{t f{kly{s felvonul{s  

-a Petőfib{nyai Lóbar{t Egyesület lovasainak kíséretében-, majd koszorúz{s z{rta. 

Közalapítv{nyunk {prilisban 4. alkalommal rendezte meg a helyi óvod{sok 

sz{m{ra mesemondó versenyét. Közel 20 óvod{s gyermek adta elő kis 

produkciój{t a nagysz{mú közönség előtt, hiszen sok szülő, nagyszülő kísérte el 

az óvod{sokat. A díjak és vendégl{t{s költségeit az önkorm{nyzat is t{mogatta. 

M{jus 1-jén egy csal{dias, vid{m bar{ti ünnepre invit{ltuk a község lakóit. A 

programban többek között szerepelt főzőverseny, kerékp{rverseny. A Musical 

Club 60 előad{s{ban a Dzsungel könyvét és a Ludas Matyit l{thatt{k, hallhatt{k 

az érdeklődők. Az előad{sukat t{nch{z z{rta. A Magyar R{kellenes Liga sal{ta-

b{rj{ban finom sal{t{kat kóstolhattak az érdeklődők. A Petőfib{nyai Lóbar{t 

Egyesület – a gyerekek nagy örömére -rendszeres résztvevője programjainknak, 

hiszen sok gyereknek csak itt nyílik lehetősége lovagl{sra. Az Első Szeretet 

Baptista Gyülekezet szintén gyakori közreműködő rendezvényeinken. Most 

arcfestést, lufi-hajtogat{st, csocsó-bajnoks{got, különböző ügyességi vetélkedőket 

rendeztek a gyerekeknek. Délut{n a Demény-Team motoros show bemutatója 

aratott nagy sikert. Őket a Petőfi S{ndor Által{nos Iskola és a Cit-Car T{ncsport 

Egyesület t{ncosai és a Nyugdíjas Klub énekkara követték. Ezen a napon 

köszöntöttük az édesany{kat is. Fekete L{szló polg{rmester köszöntője ut{n a 

Mini Manó óvoda Maci csoportja és Petőfi S{ndor Által{nos Iskola tanulói 

nyújtott{k {t aj{ndékműsorukat, majd Keresztes Ildikó k{pr{ztatta el a 

közönséget. A napot nosztalgia disco z{rta. M{jus 13-{n Balogh Istv{n 

Petőfib{ny{n élő délvidéki író és költő Örök partunk című verseskötetét és 

Hintaszék című kötetét mutattuk be. Ugyancsak m{jusban „Hüllőki{llít{st 

tekinthettek meg az érdeklődők. Június 3-{n Nejcserés t{mad{s címmel a Gergely 

Theater előad{sra került sor. A két felvon{sos fergeteges vígj{ték nagy tetszést 

aratott a szính{zl{togatók körében. A telth{zas előad{st a szomszéd községekből 

is sokan megtekintették. 
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Júniustól – októberig folytak a felújít{si munk{latok. A munk{k szervezése 

lehetővé tette, hogy Szent Istv{n, az {llamalapít{s napj{t méltóképpen 

megünnepeljük. Augusztus 20-{n Martinkovics S{ndorné a Mini Manó Óvoda 

intézményvezetőjének ünnepi beszéde ut{n a Celtic Sunrise előad{s{ban ír t{nc 

showt l{thatott az ünneplő közönség. A program az új szabadtéri színpadon 

folytatódott. Az újj{ alakult Nagy Szikr{zó Vasút és a Koral Forever zenakarok 

koncertjét hallgathatt{k meg az érdeklődők. Október 23-{n, nemzeti ünnepünk 

tiszteletére rendezett megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Hegedűsné 

Iv{dy Gabriella, a Petőfi S{ndor Által{nos Iskola igazgatója, majd az iskola 

irodalmi szakkörének műsor{t l{thattuk. Az időseket november 19-én 

köszöntöttük. Juh{szné Barkóczy Éva polg{rmester köszöntője ut{n az iskol{sok 

és az óvod{sok nyújtott{k {t aj{ndékműsorukat. Közalapítv{nyunk kis 

üdvözlők{rty{kkal kedveskedett a megjelent szépkorúaknak. Decemberben 2. 

alkalommal rendeztük meg a kar{csonyi kirakodóv{s{rt. A kar{csony jegyében 

kézműves-foglalkoz{st is tartottunk Székelyné Szécsy Judit vezetésével. A 

hagyom{nyos községi kar{csony estet december 19-én tartottuk. A Polg{rmester 

Asszony köszöntője ut{n az óvoda Katica csoportja és az {ltal{nos iskola tanulói 

adtak szívet-lelket melengető kar{csonyi műsort. Ut{nuk a B{ny{sz 

Fúvószenekar adott ünnepi koncertet, ami tov{bb fokozta az ünnepi hangulatot. 

 

Az előző évekhez hasonlóan közalapítv{nyunk a civilszervezetek 

t{mogat{saként a közösségi térként szolg{ló művelődési h{z helyiségeit az egyes 

rendezvények lebonyolít{s{hoz rendelkezésre bocs{totta. 

 

A R{kellenes Liga közgyűlésekre, előad{sokra vette igénybe a h{zat.  

 

A Petőfib{ny{ért Egyesület közgyűléseit tartotta itt, valamint a „B{ny{sz 

Emléknap” egész napos rendezvényét bonyolította le.  

 

A Horg{sz Egyesület tov{bbra is itt szedi éves tagdíj{t, valamint itt tarja 

közgyűlését.  

 

A helyi Vöröskereszt vérad{s illetve ruhaoszt{s lebonyolít{s{ra veszi igénybe a 

művelődési h{zat, a véradó tal{lkozót a szabadidőparkban tartja.  

 

A Nyugdíjas B{ny{sz Szakszervezetnek ön{lló helyisége van a h{zban, az éves 

gyűlésüket és b{ny{sz napi ünnepségüket a szính{zteremben tartj{k. 

 

A Petőfib{nyai B{ny{sz Sportkör is itt tartja közgyűléseit, valamint febru{rban 

itt rendezte meg jótékonys{gi b{lj{t. 
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Közalapítv{nyunk tov{bbra is nyitott és v{rja azon kis közösségek jelentkezését, 

akik a település kultur{lis és szabadidős tevékenységét színesítenék. (klubok, 

szakkörök) 

 

Fontosnak tartjuk az Által{nos Iskol{val való kapcsolattart{st, hiszen a gyerekek 

és tan{raik a legfontosabb b{zisai a település kultur{lis életének. Szinte 

valamennyi rendezvényünk {llandó szereplői ők, akik évről évre mindig tudnak 

újítani, színvonalas, l{tv{nyos műsort mutatnak be. Az elmúlt évi munk{j{t 

köszönjük valamennyi szereplő gyereknek és a felkészítő tan{roknak.  

 

Közalapítv{nyunk helyet biztosít a különböző iskolai rendezvénynek, így a 

farsangi és szüreti b{lnak, projekt műsoroknak, t{ncg{l{nak, de sz{ll{st adtunk a  

bakancsos túr{n részt vevő gyerekeknek is.    

 

A Mini Manó Óvoda gyermekei szintén {llandó résztvevői ünnepi 

programjainknak. Az egész évi közreműködést köszönjük nekik és az óvó 

néniknek.  

Az elmúlt év őszétől  Székelyné Szécsy Judit, - könyvt{ros-művelődésszervező 

kezdeményezésére - az iskol{val és az óvod{val való hatékonyabb kapcsolattart{s 

érdekében, heti rendszerességgel tal{lkozott az intézmények képviselőivel. Itt 

beszélték meg a soron következő programot, ki miben tud segíteni egym{s 

rendezvényén. Az iskol{t Szőllőskey Szilvia, az óvod{t Ludvigné Dévai Ilona 

képviselte.  

 

Az önkorm{nyzattal és a hivatallal hagyom{nyosan jó a kapcsolatunk. Itt 

köszönjük meg azt a sok segítséget, amit az elmúlt évben a felújít{s sor{n, a 

rendezvények sikeres lebonyolít{s{ban nyújtottak. Külön köszönjük azt a 

folyamatos munk{t, amit a karbantartó brig{d egész évben végzett. 

 

A lakoss{g hitéletének gyakorl{s{hoz a helyiséget biztosítjuk. A katolikusok és a 

baptist{k heti, a reform{tusok havi rendszerességgel tartott{k istentiszteleteiket. 

Az első Szeretet Baptista Gyülekezet emellett tini klubot is működtetett. 

Hozz{j{rultak a gyerekek ny{ri szünidejének hasznos eltöltéshez t{bor 

szervezésével, amelynek helyszínéül a szabadidő központ szolg{lt. Az előző 

évekhez hasonlóan csak a rezsi költséget kellett fizetnie a Gyülekezetnek. A 

művelődési h{z aul{j{ban, pedig j{tszóh{zat rendeztek a gyerekek nagy örömére.  

 

Közalapítv{nyunk művelődési h{za a községi „szolg{ltató” h{z szerepét is 

betölti: 

csal{di ünnepségek (esküvő 10, névadó 1),  falugyűlés, v{laszt{si szavazókör  

( műv.h{z, szabadidőközpont 2-2 alkalom), politikai gyűlés  (3), 

gar{zsszövetkezeti gyűlés(2), gépj{rműoktat{s (1), l{t{svizsg{lat (7), 

termékbemutató(3), v{s{r(21), koncert(1)  
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2010. évről készített statisztika szerint a saj{t és külsős rendezvényeket 24.000 

ember l{togatta.  

 

A közalapítv{ny szerte{gazó munk{j{ban óri{si segítséget nyújtanak az önkéntes, 

aktív segítők, a felkészítő pedagógusok. Az elmúlt évben ők voltak: 

Szabó J{nosné, Koós Győzőné, Martinkovics S{ndorné, Varga Lilla, Nagy Katalin, F{cz{n 

Regina,Baksy G{bor, Harty{ni Arnold, Bert{né Komenda Ramóna, Varjú Istv{nné, 

Nov{k Gyul{né, K{nya Zsuzsa, Szőllőskey Szilvia, F{cz{nné Dobrocsi Julianna, Pappné 

Lipt{k Edit, Viczi{n Bogl{rka, Fehér Istv{nné, Gubisné Menczel Anita, Ol{h Edina, 

Székelyné Szécsy Judit, Polg{rőr Egyesület, Petőfib{ny{ért Egyesület, R{kellenes Liga, 

Nyugdíjas Klub, Petőfib{nyai Lóbar{t Hagyom{nyőrző és Természetvédő Egyesület, CIT-

CAR T{ncsport Egyesület,    

 

Külön köszönet Moln{r Józsefnek, {llandó technikusunknak, akinek szakértelme 

és készséges közreműködése nélkülözhetetlen rendezvényeink lebonyolít{s{n{l. 

 

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük valamennyi kur{tornak, a FEB tagjainak 

munk{jukat, építő javaslataikat. 

 

 

 

 

Petőfib{nya, 2011. m{jus 27.    

 

 

 

 

       Varjú G{bor 

                P.K.T.K. elnök 


