
Beszámoló a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 
2011. évi munkájáról 

 
Közalapítványunk életét, tevékenységét 2011-ben is az Alapító Okiratban 
megfogalmazott célok határozták meg. Munkánkat a rendelkezésre álló anyagi 
eszközökre maximálisan odafigyelve végeztük. A korlátozott anyagi lehetőségek 
miatt elsősorban a hagyományos programok színvonalas megrendezésére 
törekedtünk, de alkalmazkodtunk az év során adódó aktuális igényekhez. 
 
Személyi összetétel: 
Az elmúlt év során a kuratórium és a FEB összetételében nem történt változás. 
Közalapítványunknak 2011. április 30-ig 2 fő, május 1-jétől 1 főállású dolgozója van.  
 (2010. április 1-jétől a Munkaügyi Központon keresztül – foglalkoztatás bővítését szolgáló 

bértámogatás keretében – 8 hónapig 50 %-os támogatással, további 5 hónapig 

továbbfoglalkoztatással 1 főállású dolgozót alkalmaztunk Székelyné Szécsy Judit 

személyében.)  

Munkánkat  az önkormányzat 2011. április 1-jétől  december 31-ig 1 fővel     
 - Szabalics Erika – segítette, aki a könyvtárosi feladatokat is ellátta. 
 
Gazdálkodás: 
Vállalkozási tevékenységet Közalapítványunk az alaptevékenység finanszírozása 
érdekben folytat.  
Vállalkozási tevékenységünk eredménye 2011-ben: 864 eFt. 
Alaptevékenységünk eredménye: - 936eFt. (veszteség) 
Vállalkozási tevékenységünk igen korlátozott, hiszen a sport büfét jelenlegi 
állapotában hasznosításra nem lehet kiadni, azt jelenleg a Sportkör használja 
(ökölvívók edzés). A szállót sem tudjuk hasznosítani, alkalmanként veszik igénybe  
1-2 napra. Vállalkozási bevételünk nagy részét a művelődési ház bérbeadásból értük 
el. E bevételek mellett hatékony segítséget jelentettek az adományok, támogatások. 
2011-ben 760eFt-tal támogatták közalapítványunkat. (vállalkozók, magánszemélyek) 
Legfőbb támogatónk azonban továbbra is alapítónk, az önkormányzat. 
 
Pályázat 
Az elmúlt év novemberében közalapítványunk pályázatot nyújtott be 
civilszervezetek közösségépítő tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzésre 
(projektor +vetítővászon) és infrastrukturális beruházásra (szabadtéri színpad 
padozatborítása, háttérfüggöny).  
 
Könyvtár:  
 
Megújult könyvtárunk tágas, barátságos helyiséggel várta olvasóit 2011-ben. 
Kölcsönzési idő:  Hétfő  1300-1800 
   Szerda   900-1200 
   Csütörtök 1200-1600 
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Rendszeres látogatók száma:      77 
Kölcsönzött könyvek száma: 1.680 
2011. április 1-jétől önkormányzatunk a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtárral mozgókönyvtári ellátásra szolgáltatási szerződést kötött, melynek 
célja a közalapítvány könyvtárának gazdaságos könyvellátása, a község 
igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és cserélődő 
könyvkínálat biztosítása. A szerződésnek megfelelően évente 4 alkalommal 
biztosít   120-140 kötetet. E mellett lehetőségünk nyílt 10 féle folyóirat rendelésre 
50 eFt értékben. De ennek a szerződésnek köszönhetően tartott előadást 
községünkben Jókai Anna Kossuth-díjas írónő, illetve tartott rendhagyó irodalom 
órát Lackfi János költő, aki szintén nagy tetszést aratott az iskolások körében. 
Könyvbeszerzésre 46 eFt-ot fordítottunk, és egy új nyomtatót is vásároltunk. A 
könyvtári programok között szerepelt még: 
- rejtvényfejtő-verseny gyermekek és felnőttek számára 
- rajzpályázat alsó és felső tagozatos gyerekek részvételével 
- könyvtári óra 3 alkalommal ( óvodás és iskolás gyermekeknek) 
Januárban  Farkas Márta a Megyei Könyvtár munkatársa tett látgatást a 
könyvtárban, aki elismeréssel szólt a könyvtárban történt változásról. 
 
A közalapítványon belül már 8. éve működik a Nyugdíjas Klub, az idős emberek 
jól szervezett közössége. Heti rendszerességgel találkoznak. Tagjaik -  kb . 50 fő - 
aktívan szervezik életüket. Programjaik között kirándulások, vetélkedők, táncos 
összejövetelek, különböző előadások szerepelnek. Három éve alakult 
énekkarukkal gyakran lépnek fel a község különböző rendezvényein. 
 
Helyi rock zenekarunk, a Nagy Szikrázó Vasút továbbra is a művelődési házban 
tartja próbáit és fellép a községben szervezett rendezvényeken. Vezetője Molnár 
József egyben rendezvényeink állandó technikusa. Szakértelmével, készséges 
közreműködésével nagyban hozzájárul rendezvényeink sikeréhez. Köszönet érte. 
 
2011. szeptemberében alakult meg a Tini klub.( 5. osztályosok) A gyerekek 
hétfőnként találkoznak a könyvtárban. Programjaik között beszélgetések, játékok, 
kézműves foglalkozások, vetélkedők szerepelnek. 
 
Októberben Zumba klubot indítottunk, ami túl „jól” sikerült, közel 100 fő 
jelentkezett. Így sajnos a klub működését helyhiány miatt nem tudtuk vállalni.  5 
foglalkozás után az általános iskola tornatermében kaptak helyet. 
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Saját rendezvények: 
Közalapítványunk csatlakozott a Zajdó Lajosné által létrehozott Keresztény 
Vándorkiállításhoz. Ennek köszönhetően februárban a vándorkiállítás egyik  
állomásaként  községünk adott otthont Polgár Tamás ikonfestő alkotásainak. A 
megnyitón a művész úr is jelen volt. A kiállítást 1 hónapig tekinthették meg az 
érdeklődők.   
 
Márciusban Jókai Anna Kossuth-díjas írónő volt a vendégünk. Nagyszerű, 
felejthetetlen előadását a szomszéd településekről is szép számmal jöttek 
meghallgatni.  
 
A Gergely Theáter társulatával már harmadik éve tartjuk a kapcsolatot. 
Márciusban került sor a Francia négyes című fergeteges vígjátékuk 
bemutatására. A teltházas előadást a szomszéd községből is sokan megnézték.  
 
Március 15-én méltóképpen emlékeztünk nemzeti ünnepünkre. A színvonalas 
műsort a Petőfi Sándor Általános Iskola irodalmi szakköre adta.  
 
„Tavaszköszöntő” egész napos  rendezvényünket áprilisban tartottuk. Egy 
családias, vidám napra vártuk a község lakóit. A programban többek között 
szerepelt főzőverseny, gyermekprogramok: tojáskeresés, ügyességi-és logikai 
játékok, kézműves-foglalkozás, akadályverseny. Volt állatsimogató, íjászat. A 
nap folyamán bemutatkozott a Bányász Sportkör 3 szakosztálya. Nagy tetszést 
aratott a Bab Társulat óriás bábos előadása. Az ebéd alatt a Nyugdíjas Klub 
énekkara szórakoztatta a jelenlévőket. Mint mindig, most is nagy sikert arattak a 
Mini Manó Óvoda és az Általános Iskola gyermekei. Ezen a napon nyitottuk 
meg - a Keresztény Vándorkiállítás keretében- Jüling Krisztán légifotós munkáiból 
rendezett kiállítást, „Mosolyogva néz rám Dunától-Tiszáig” címmel. Jól 
szórakozhattak a rock zenét kedvelők a Nagy Szikrázó Vasút koncertjén. A napot 
disco zárta. 
 
Közalapítványunk áprilisban 5. alkalommal rendezte meg a helyi óvodások 
számára mesemondó versenyét. 17 óvodás gyermek adta elő kis produkcióját a 
nagyszámú közönség előtt, hiszen sok szülő, nagyszülő kísérte el az óvodásokat. 
A díjak és vendéglátás költségeit az önkormányzat is támogatta. 
 
Májusban rendeztük meg jótékonysági bálunkat, melynek bevételével a 
szabadtéri színpad befejezését (lábazat, padozat) szeretnénk megvalósítani.  
 
Júliusban és augusztusban 1-1 hétre „Nyitott Napokat” hirdettünk, melyre 
általános iskolás gyermekeknek kínáltunk szabadidős programokat: társasjáték,  
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vetélkedők, csocsó, kézműves foglalkozás, filmvetítés, süteménykésztés. A 
program ingyenes volt. Naponta 15-20 gyerek vett részt a foglalkozásokon.  
 
Augusztus 20-án – a község életében először- a Lőrinci Római Katolikus 
Egyházközséggel közösen ünnepeltük  Szent István napját. Az ünnepi szentmise  
után került sor „Petőfibánya Díszpolgára” cím átadására. Az ünnepi programot a 
Synton Zenei Stúdió ünnephez méltó, színvonalas műsora zárta.  
 
Szeptember 2-3-án került sor – az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően - 
az év legnagyobb szabású rendezvényére, a Bányásznap Térségi Fesztiválra, 
melynek szervezésében, lebonyolításában közalapítványunk aktívan 
közreműködött. A két napos rendezvényen minden korosztály megtalálhatta az 
őt leginkább érdeklő programot. E nagyszabású rendezvény az elvárásoknak 
megfelelően zajlott, a község lakóinak és az idelátogatók körében nagy tetszést 
aratott. 

 
Október 1-jén ajándékműsorral köszöntöttük az időseket. Az óvodások és 
iskolások színvonalas műsora után Oszvald Marika kápráztatta el az idős 
embereket.  
 
Október 6-án méltón emlékeztünk az Aradi Vértanúkra. Ezen  a napon került sor 
a Trianon Emléktábla avatására is.  
 
Októberben indult útjára a „Zagyvaság Koncertek” elnevezésű komolyzenei 
koncertsorozat, mely öt előadásból áll. Elsőként a Voila Musique vonósnégyes 
nagysikerű koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők.  
 
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön a Petőfi Sándor Általános Iskola 
tanulóinak színvonalas műsora méltó emléket állított a forradalom hőseinek.  
 
Novemberben rendhagyó irodalom órán vettek részt az általános iskola felső 
tagozatos tanulói.  Lackfi János költő humoros előadása  nagyon tetszett a 
hallgatóságnak.  
 
Ugyancsak novemberben került sor Balogh István Petőfibányán élő délvidéki 
író, költő Megélesztő ákombákom című meseregényének bemutatójára. 
 
Decemberben a „Zagyvaság Koncertek” második előadását hallgathatta meg a 
zeneszerető közönség. Ezúttal az In Medias Brass rézfúvós quintet adott 
nagysikerű koncertet.  
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December 17-én rendeztük meg a hagyományos községi karácsony estünket. A 
köszöntő szavak után az óvodások és általános iskolások színvonalas, kedves 
műsora követte. A karácsonyi hangulatot Tóth Gergő és barátai zenés 
összeállítása fokozta.  
 
Az előző évekhez hasonlóan közalapítványunk a civilszervezetek 
támogatásaként a közösségi térként szolgáló művelődési ház helyiségeit az egyes 
rendezvények lebonyolításához rendelkezésre bocsátotta. 
 
A Rákellenes Liga közgyűlésekre, előadásokra, egészségvédelmi nap 
megrendezésére vette igénybe a házat.  
 
A Petőfibányáért Egyesület közgyűléseit tartotta itt, valamint a „Bányász 
Emléknap” egész napos rendezvényét bonyolította le.  
 
A Horgász Egyesület továbbra is itt szedi éves tagdíját, valamint itt tarja 
közgyűlését.  
 
A helyi Vöröskereszt véradás illetve ruhaosztás lebonyolítására veszi igénybe a 
művelődési házat.  
 
A Nyugdíjas Bányász Szakszervezetnek önálló helyisége van a házban, az éves 
gyűlésüket és bányász napi ünnepségüket a színházteremben tartják. 
 
A Petőfibányai Bányász Sportkör is itt tartja közgyűléseit. 
 
Helyet biztosítunk továbbá a Petőfibányai Polgárőr Egyesület összejöveteleinek 
is. 
 
Az Általános Iskolával és a Mini Manó Óvodával való kapcsolattartás igen 
fontos közalapítványunk számára, hiszen a gyerekek és pedagógusok fontos 
bázisai a község kulturális életének. Rendezvényeink, ünnepi megemlékezéseink 
állandó közreműködői, akik évről évre mindig színvonalas és látványos műsort 
adnak elő. Elmúlt évi munkájukért köszönetünket fejezzük a gyerekeknek és a 
pedagógusoknak. 

 
Közalapítványunk igyekszik az iskolával és az óvodával való jó kapcsolat 
fenntartására, ezért minden olyan rendezvénynek helyt adunk, amelyre igényt 
tartanak.( farsangi bál, szüreti bál, táncgála, stb.) 
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Az iskolával és az óvodával való hatékonyabb kapcsolattartás érdekében 2010-
ben kialakított „heti találkozókat” az elmúlt évben folytattuk. Itt beszéltük meg a 
soron következő programot, ki miben tud segíteni egymás rendezvényén. Az 
iskolát Szőllőskey Szilvia, az óvodát Ludvigné Dévai Ilona képviselte.  
 
Az önkormányzattal és a hivatallal hagyományosan jó a kapcsolatunk. Köszönjük 
a sok segítséget, amit a rendezvények sikeres lebonyolításában nyújtottak. 
Köszönjük a színházterembe vásárolt új székeket. Külön köszönjük azt a 
folyamatos munkát, amit a karbantartó brigád közalapítványunknál egész évben 
végzett. 
 
A lakosság hitéletének gyakorlásához a helyiséget biztosítjuk. A katolikusok és a 
baptisták heti, a reformátusok havi rendszerességgel tartották istentiszteleteiket. 
Az első Szeretet Baptista Gyülekezet emellett tini klubot is működtetett. 
Hozzájárultak a gyerekek nyári szünidejének hasznos eltöltéshez tábor 
szervezésével, amelynek helyszínéül a szabadidő központunk szolgált. Az előző 
évekhez hasonlóan csak a rezsi költséget kellett fizetnie a Gyülekezetnek. A 
művelődési ház aulájában, pedig játszóházat rendeztek a gyerekek nagy örömére.  
 
Közalapítványunk továbbra is nyitott és várja azon kis közösségek jelentkezését, 
akik a település kulturális és szabadidős tevékenységét színesítenék. (klubok, 
szakkörök) 

 
Közalapítványunk művelődési háza a községi „szolgáltató” ház szerepét is 
betölti: családi ünnepségek (esküvő, névadó, honosítás), falugyűlés, politikai 
gyűlések, garázsszövetkezeti gyűlések, látásvizsgálatok, termékbemutatók, 
vásárok, stb. 
 
2011. évről készített statisztika szerint a saját és külsős rendezvényeket 29.400 fő 
látogatta.  
 
A közalapítvány szerteágazó munkájában óriási segítséget nyújtanak az önkéntes, 
aktív segítők, a felkészítő pedagógusok. Az elmúlt évben ők voltak: 
Szabó Jánosné, Koós Győzőné, Martinkovics Sándorné, Varga Lilla, Moldován Krisztián, 

Nagy Katalin, Fáczán Regina, Hartyáni Arnold,  Varjú Istvánné, Novák Gyuláné, Kánya 

Zsuzsa, Szőllőskey Szilvia, Fáczánné Dobrocsi Julianna, Ludvigné Dévai Ilona, Kerekesné 

Viczián Boglárka, Gubisné Menczel Anita, Molnár Oláh Edina, Székelyné Szécsy Judit, 

Molnár József, Polgárőr Egyesület, Petőfibányáért Egyesület,  Nyugdíjas Klub, 

Petőfibányai Lóbarát Hagyományőrző és Természetvédő Egyesület  
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Végül, de nem utolsó sorban köszönjük egész éves munkájukat, építő 
javaslataikat valamennyi kurátornak és a FEB tagjainak.  
 
 
 
Petőfibánya, 2012. május 27.    
 
 
 
 
          Varjú Gábor 
                  P.K.T.K. elnök 

 


