
BESZÁMOLÓ 

 

A SZENTGOTTHÁRDI ÉLETFA BARÁTI KÖR EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Egyesületünk 2011-ben igen aktív tevékenységet folytatott, melynek beszámolóját az alábbiakban 

foglalom össze: 

 

1. Szentgotthárd város I. Jótékonysági Estélyének megrendezése -2011. március 5.: 

 

Egyesületünk tagjai még 2010. év végén felvetették egymás közt annak gondolatát, hogy 

hagyományteremtő jelleggel jótékonysági estélyt szervezzünk, olyat, ami megjelenésében, 

céljában, szervezésében, programkínálatában. helyszínében is különbözik más báloktól, 

eseményektől.  

 

Az Estély céljaként a máriaújfalusi Hársas-tó fejlesztése került megnevezésre, játszóeszköz 

felállítását, a tó környezetének megtisztítását, a tűzrakó helyek felújítását tűztük ki célunkként.  

Az Estélynek a Gotth’Art Wellness Hotel adott otthont. 

 

AZ Estélyt sikerült igazi társadalmi eseménnyé szervezni a városban, a részt vevők száma (…. fő), 

és az összegyűlt jótékonysági bevétel (850.000 Ft –benne a felajánlott munkaerő értéke is 

szerepel) mindezt alátámasztja. Az Estélyen az Everdance táncprodukciója mellett a Continental 

Showband zenélt hajnalig. Az Estélyt megtisztelte jelenlétével a város polgármestere és számos 

képviselője, és mindenki jelen volt, aki támogatni tudta, szándékozta a jótékonysági cél 

megvalósulását.  

 

 

 

2. Hársas-tó infrastrukturális fejlesztése: 

 

Az Estély jótékonysági bevételét a Hársas-tó fejlesztésére fordítottuk. AZ Estélyt követően 

egyeztettünk az Önkormányzattal a technikai –jogi –műszaki feltételekről, és jóváhagyásukat 

kértük arra, hogy a bevételből egy komplex játszóházat építtessünk fel, valamint felújíthassuk a 

tűzrakó helyeket és megtisztítsuk a tó környezetét.  Az Önkormányzati jóváhagyást minderre 

megkaptuk. 

 

 

A játszóeszközt a Mesterek Céhe Kézműves Egyesülettől rendeltük meg, a látványterveik ugyanis 

nagyon meggyőzőek voltak, kifejezetten illeszkedtek a tó környezetébe. Az Egyesülettel sikerült 

jó partneri együttműködést kialakítani, pl. az önkormányzat kérésének engedve a játszóeszközt 

az eredeti fenyő helyett keményebb fából készítették el –változatlan áron, 700.000 Ft. összegért.  

 



A játszóeszközt egy szerződés keretében átadtuk az Önkormányzatnak a hozzá tartozó 

tanúsítványokkal együtt, a fenntartása a továbbiakban önkormányzati feladatkörbe tartozik.  

 

A játszóeszközt nagy örömmel vették birtokba a kicsik, de szüleik is, hiszen így jobban 

leköthetőek a kisgyermekek. A fa játékvár kifejezetten tájba illő, vidám hangulatot áraszt, büszke 

lehet egyesületünk ezen projekt megvalósítására. 

 

A vállalt további feladatok is elvégzésre kerültek június hó folyamán (tó megtisztítása, tűzrakó 

helyek felújítása). 

 

Megjegyzendő, hogy ezen projekt kiegészítésére pályázati lehetőségünk nyílt, az Önkéntesek 

Hete pályázatra nyújtottuk be pályázati anyagunkat, melynek az volt a célja, hogy komplexebbé 

tegye a fenti fejlesztést és támogatást nyerjünk el a tóba való biztonságos bejutás 

megkönnyítésére (több m3 homok, kavicsfeltöltésre lenne e célból szükség). A pályázatot 

benyújtottuk, de pályázatunk nem nyert támogatást forráshiány miatt. 

 

 

3. Börze megrendezése: 

 

2011. évben is két alkalommal került sor a ruhabörze megrendezésére immáron zsibvásár néven, 

jelezve, hogy nemcsak babaruhákat várunk, hanem bárki árusíthatja az általa már nem használt, 

de mások számára még értékes darabokat, dolgokat. A vásáron egyre többen vesznek részt 

árusítóként és vásárlóként is, zömében még mindig kisbaba ruhákat árulnak a kismamák, de már 

más tárgyak is megjelentek értékesítésre.  

 

A börze olyan népszerű, hogy az árusok szívesen látnák, ha negyedévente kerülne 

megrendezésre, ennek átgondolása szükséges.  

 

4. Születés hete megrendezése: 

 

2011-ben is csatlakoztunk a Születés hete országos programsorozathoz –immáron Egyesületként.  

A 3 napos rendezvényre 2011.május 6-8. között került sor. A rendezvényen nívós előadások 

voltak hallhatóak a legkülönbözőbb témákban, összesen 11 előadás zajlott a 3 napon, és ehhez 

különböző egyéb kiegészítő programok csatlakoztak (gerinctorna, táncház, tibeti zene stb.)  

 

A rendezvény látogatottsága elmaradt a vártaktól, ezért a továbbiakban erre tekintettel kell 

eljárni a szervezés során. 

 

5. Babahordozó nap: 

 

2011-ben Egyesületünk a Mobilitás hete keretein belül rendezte meg a hordozónapot. Ezúttal 

Kajzinger Ildikó tartott bemutatást a helyes kendőkötésről. 

 

 

 



6. Szent Márton nap megrendezése: 

 

Egyesületünk pályázatot nyújtott be az év során a Vas Megyei Önkormányzat Egészségügyi 

Bizottságához. A pályázat keretében hagyományteremtő szándékkal Szent Márton napi 

rendezvény szervezését vállaltuk magunkra. A projekt elsődleges célja, hogy mosolyt varázsoljon 

a hátrányos helyzetű gyerekek arcára, biztosítson nekik egy olyan napot, amikor minden a 

jólétről, érzelmi biztonságról, játékról szól.  

Egyesületünk pályázata támogatást nyert 320.000 Ft. összegben.  A Márton napi program 

megrendezésére 2011. november 11-én került sor. Amint értesültünk a sikeres pályázatról, 

felvettük a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Vöröskereszttel. Minden 

kistérségi iskola vezetőjéhez elektronikusan eljuttattuk felkérő levelünket, melyben bemutattuk 

céljainkat és a programot. Majd telefonon egyeztettük velük kérésünket, hogy segítsenek a 

hátrányos helyzetű kisiskolások kiválasztásában. A kiválasztási szempontot (jutalom, hátrányos 

helyzet foka stb.) a tanítókra bíztuk, hiszen ők ismerik legjobban tanítványaikat. A programra így 

végül 60 hátrányos helyzetű kisgyermeket vártunk. 

 

A Márton napi liba-galiba nagy sikerrel zárult. A kisebbek a megnyitó után még tátott szájjal 

nézték a nagyobb iskolások Szent Márton legendájáról szóló színjátékát, később azonban már 

vidáman táncoltak, szökdécseltek, és aktív szereplőivé váltak a Madárdal zenekar mesés 

táncházának. A gyerekek kíváncsian várták a „Márton lúdja” rajzpályázat eredményhirdetését, 

majd a nap folyamán bárki megtekinthette a 171 db beérkezett alkotásból készült kiállítást. 

 

Kicsik és nagyok, családok és baráti csapatok egy több állomásból álló, izgalmas vetélkedő során, 

ügyességi és gondolkodtató feladatokon keresztül ismerhették meg és egyben mérhették le 

tudásukat Szent Márton legendájáról és a hozzá kapcsolódó nap hagyományairól. A feladatokat 

két korcsoportra osztottuk, így az óvodások és az iskolások sem unatkoztak. Mindenki izgatottan 

gyűjtötte a megoldott feladatokért járó matricákat, hogy a végső állomáson megkapja értük 

jutalmát, egy kis csokit. A fogyott csokoládé mennyisége alapján és becsléseink szerint kb. 150 

gyermek és szüleik vettek részt a Márton-napon. 

 

A program alatt a hátrányos helyzetű gyerekeket meg is vendégeltük, számukra a tanító néniken 

keresztül előre kinyomtatott bónokat osztottunk ki, melyet a helyszínen „levásárolhattak”. 

Számunkra nagy öröm volt látni, ahogy a gyerekek falatoztak a lángosból, főtt kukoricából, a sült 

gesztenyéből és más finomságokból. 

 

A családi kézműves műhelyben Pungor Klára tanárnő és kollégái segédletével a liba-fakanálbáb 

készítése mellett lehetőség volt lampionkészítésére is. A program zárásaként a résztvevők így 

saját készítésű csodás lámpásaikkal vonulhattak fel a város főterére. Ez egy jó alkalom volt a 

közös ünneplésre, hiszen a Márton-napi lámpás felvonulás nem csak Szent Márton emlékét 

hivatott őrizni, hanem a jó cselekedetet jelképező fényt kívánja eljuttatni mindenkihez. 

 

 

 

 

 



 

7. Adventi csodadélután megrendezése: 

 

Egyesületünk második alkalommal rendezett adventi csodadélutánt. A program megrendezésére 

előzetesen pályázatot nyújtottunk be a városi önkormányzathoz azt kérve, hogy a délután 

technikai szükségleteinek beszerzéséhez biztosítsanak számunkra támogatást. Az elnyert 40.000 

Ft-ot köszönettel fogadta egyesületünk, és a fent írtak beszerzésére fordította. 

 

Az adventi csodadélután 2011. december 11-én meg is valósult. A program látogatottsága idén is 

nagy volt, ez is azt jelzi, hogy van igény e kikapcsolódásra, a mai gyerekek is szeretnek kézzel 

alkotni, barkácsolni, festeni és alkotni. A csodadélutánon ajándékokkal teli cipősdobozokat is 

gyűjtöttünk, melyeket aztán eljuttatunk a Baptista Szeretetszolgálat részére.  

 

 

Szentgotthárd, 2012. május 3. 

 

 

 Bedőcs Anikó 

elnök 

 

Záradék: 

Jelen beszámolót az Egyesület Közgyűlése 2012. május 11-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta.  

 


