PETENDI IGAZLÁTÓK

A "LELEMÉNYES HŐSEINK"
programban részvevő vigántpetendi csapat

Tevékenységeik nyomon követhető a falu facebook oldalán:
https://www.facebook.com/pages/Vig%C3%A1ntpetend/226406150864681

A program elméleti hátterét bemutató tanulmány:
Józsa István: Az isteni fátyol
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I. A "PETENDI IGAZLÁTÓK" csapat bemutatása:
A három fős csoport 2014 novemberében alakult a "Leleményes hőseink" akcióban való részvételi
szándékkal.
Tagjai: Batka Maja, Józsa Rebeka, Kardos Márton
Felnőtt segítő: Józsa István, Horváth Viktória

II. Eddigi tevékenységük:
1.) Leleményes hős választása, akit egy interjúban bemutattak:
Marton Istvánné (Margit néni), aki 1994-2014 között, 20 évig volt a falu polgármestere. Az ő nevéhez
fűződik számos fejlesztés (teleház, játszótér, könyvtár, stb.), amit csoportunk friss eseményekkel
szeretne gazdagítani. Interjúnk itt olvasható: https://www.scribd.com/doc/255219844/Csak-adolgunkat-tettuk-es-szerettuk

2.) A kiválasztott "hős" 20 éves munkájára építve a gyerekcsoport
megfogalmazza saját terveit:
a) Filmklub: A faluban közös filmnézésnek nagy hagyománya van, ez kiderül a Margit nénivel készített
interjúból is (közös tévé, mozi). Három fős csapatunk egy három alkalmas filmklubot szervez, minden
hétfőn este. Mindegyik alkalomra egyikünk visz egy olyan filmet, amit valamiért fontosnak tart, hogy
lássanak mind többen a faluból. A vetítések a "filmgazda" rövid bevezető előadásával kezdődnek,
majd utána beszélgetéssel zárulnak. Alkalmak: 2015. február 23., március 2., 9.
b) Faluhír: évente egyszer, év végén, advent időszakában jelenne meg - esetleg következő évi
falinaptárként - az a faluhír, ami az elmúlt év falubeli eseményeire emlékezik vissza fényképekkel,
rövid emlékeztető beszámolókkal. Ez a nyomtatott kiadvány emléket állít, s tartósabb, mint az
interneten megjelent beszámolók, amik gyorsan frissülnek, de gyorsan felejtődnek is.
c) Színjátszókör: a színházi csoport 2015. őszén indulna azzal a céllal, hogy a hagyományos adventi
programok a faluban új színt kapjanak, azon bemutatkozhassanak a fiatalok is.
d) Könyvgyűjtő akció: a falu könyvtárába szerveznénk könyvgyűjtő akciót. Szórólapokon és a
facebook oldalunkon hirdetnénk az akciót, ahová olyan könyveket várunk felajánlásként, amelyek
gazdagíthatják a falu könyvtárának állományát. Időpont: 2015. február 23. illetve utána
folyamatosan.
e) Fejfájós kút fejlesztése: a falu közelében lévő tiszta vizű forrásunkhoz nemcsak vízért járnak a
falubeliek, hanem tavasztól őszig remek alkalmat nyújt a patak melletti forrás a tűzgyújtáshoz, közös
főzésekhez is. Ezt jó lenne fejleszteni asztalokkal, padokkal, esetleg kis tetővel. A Margit nénivel
készült interjúban mesélt Margit néni arról, hogy a falu ravatalozóját kalákában építették a helyiek,

helyben lelt építőanyagok felhasználásával. Ezt a jó szokást folytatnánk: mi is kalákában, közösségi
munkában képzeljük el az itteni építkezést, ácsolást.

3.) Igazlátó gyűlések a könyvtárban:
Vigántpetend facebook oldalán (is) meghirdettük gyűléseinket, ahol akciócsoportunk a
faluközösségnek bemutatja munkáját:
https://www.facebook.com/185318434879383/photos/a.291917917552767.66030.1853184348793
83/774196955991525/?type=1&theater
Első alkalom (2015. február 9.): Bemutattuk Margit nénivel készült interjúnkat, "leleményes
hősünket".

Második alkalom (2015. február 16.): Bemutatjuk terveinket. Három fős akciócsoportunk olyan
projecteket kezdeményez, amelyeket a faluközösség számára "igazlátó gyűlésen" mutattunk be. Itt
mindenkinek alkalma van véleményt mondani, s javaslatokat tenni a változtatásra, szélesítésre.
Igazlátó gyűléseink, a közös munka, a fiatalok aktivizálása fontos folyamatokat indíthat el a faluban.

Harmadik alkalom (2015. február 23.) Megvalósítjuk a terveink közül az első kettőt: a) a filmklub első
vetítése, b) könyvgyűjtő akció

4.) A tervek megvalósulnak:
a) Filmklub:
2015. február 23-tól május 13-ig, minden vasárnap a könyvtárban filmvetítés: bevezető előadással és
a filmnézés utáni beszélgetéssel

A filmklubot bemutató kisfilm: A mi kis mozink
b) Fejfájós kút fejlesztése:
Bár a forrás "elapadt" a Fejfájós-kút melletti pihenőhelyet felavató vidám falu-piknik alatt, hasonló
közösségi összefogással, ahogy a pihenőhely épült, ha új vizeket nem is fakaszthatunk, de az eldugult
vízcsövet könnyedén ki fogjuk tisztítani. A Petendi Igazlátók kezdeményezésétől a felnőttek "építő"
támogatásán át a tegnapi eseményig hosszú út vezetett. Nemoda István polgármester a gyerekekkel
együtt adta át a Kancsó Tamás által rakott bástyát, az új lépcsőt, a Kandikó Csaba és Kocsis Péter
segítségével elkészült padokat, asztalokat. Tál Tamás akkora kondér pincepörköltet főzött, ami a
délután során kilátogató 40-50 fős társaságnak is soknak bizonyult. A Vándoriskola a könyvtár
támogatásával "rímfát ültetett", ami Bognár István fafaragó keze munkáját dicséri és amire
folyamatosan ragaszthatóak kedvenc verseink, idézeteink. A több hónapos munkában részt vett a
falu apraja-nagyja, a már felsoroltakon kívül köszönjük Bácsi Bertalan, Bácsi Johanna, Bácsi Károly,
Bácsiné dr. M. Tóth Melinda, Batka Benedek, Batka Ervin, Batka Klári, Batka Kristóf, Batka Maja, Józsa
István, Józsa Rebeka, Bujtor Gergely, Kardos Luca, Kardos Bea, Kardos Márton, Kardos Tibor, Szafner
Istvánné értékes munkáját! A program az Önkormányzat, a Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány és a
Nap Kör Alapítvány példás összefogásával valósulhatott meg.

Az építkezést bemutató kisfilm: Múltból jövő

c) "A települési közösség fejlesztésének hősei" díj címet kapja a csoport
PETENDI IGAZLÁTÓK akciócsoportunknak dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár "A települési
közösség fejlesztésének hősei" címet adta át az Emberi Erőforrások Minisztériumának tükörtermében
a Leleményes hőseink akció záróeseményén. Köszönjük Batka Maja, Józsa Rebeka, Kardos Márton és
a petendi gyerekek és felnőtt segítőik lelkes munkáját, akik programjainkban részt vesznek!

d) Lakitelek
Június 29.-július 1.-ig pályázatunk sikerességének eredményeként Lakitelken tölthettünk három
napot, ahol egy projektmenedzsment tréningen vehettünk részt. Megismerhettük a többi pályázót,
bemutathattuk kezdeményezéseinket és a többiekét is meghallgathattuk. Ezeken felül nagyszerűen
éreztük magunkat! Batka Maja és Józsa Rebeka

e) Színjátszókör:
2015. szeptember 27-én elkezdődnek a vasárnap délutáni színjátszókör foglalkozásai. Részvevők: 15
fő (a 200 fős faluból!)

III. Költségvetés:
KIADÁSOK:
1.)

Könyvgyűjtő akció:
Szórólapok nyomtatása

2.)

Filmklub:
Könyvtár fűtése: 10 alkalom x 1.000.-

3.)

4.)

5.)

Fejfájós kút fejlesztése:
a) Tereprendezés, kőműves munkák, asztalos munkák:
társadalmi munkában
b) Anyagköltség (2 m3 építőfa, cement, sóder, terméskő):
160.000.Versfa faragása: 10.000.c) Átadó ünnepségen való bográcsozás alapanyagai:
20.000.Faluhír - falukalendárium nyomtatási költségei:
a) grafikai szerkesztés, nyomdai előkészítés: társadalmi
munka
b) nyomdaköltség (A/5, 8 oldal, fűzött, 4C, 500 pld.):
140.000.Színjátszókör költségei:
a) kisebb anyagköltségek az előadáshoz (papír, ragasztó,
vászon, szögek, ruhadarabok, stb.): 50.000.b) próbaterem fűtési költsége: 25 alkalom x 1.000.KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.000.10.000.-

190.000.-

140.000.-

75.000.-

416.000.-

BEVÉTELEK:
1.)

Vigántpetendi gyerekek, felnőttek önkéntes munkája:

2.)

Vigántpetend Önkormányzata:
A foglalkozások (filmklub, színjátszókör) helyszínének
fűtése: 35.000.b) A Fejfájós kút fejlesztésének anyagköltségeihez való
hozzájárulás: 30.000.-

65.000.-

3.)

Nap Kör Alapítvány támogatása:
a) versfa faragása (Bognár István fafaragó t.díja)

10.000.-

4.)

Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány:
a) Átadó ünnepségen való bográcsozás alapanyagai:
20.000.-

20.000.-

5.)

A Nemzeti Művelődési Intézettől kért támogatási összeg:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

-

321.000.-

416.000.-

