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AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA 2020. ÉVRŐL 

TISZTELT KÖZGYŰLÉS! BARÁTAIM! 

 

A Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület megalakulása óta – tizenhét -  éve  
eredményesen működik. 

Nézzük meg az alapszabályunkban megfogalmazott célkitűzéseinket,  miként sikerült 
megvalósítanunk az elmúlt évben. 

Munkánkat a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos rendeletek és azok módosításai 
alakították, így tervezett programjaink nagy része elmaradt. 

Szervezetünk az alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelően végezte 
tevékenységét 2020. évben is. A munkaterv szerint hat elnökségi ülést tartottunk, 
mely közül a 2020.05.28.-ai és a 2020.08.26.-ai üléseiken döntöttünk 
rendezvényeink lehetséges megtartásáról. 

Tevékenységünk fontos pillérei a rendezvények. A nyilvánosság elé lépve 
lehetőségünk adódik a helyi emlékek megőrzésére, az itt élő művészek 
bemutatására, valamint a városrész lakói által kedvelt kulturális programokon 
egyesületünk bemutatkozására, népszerűsítésére. 

Tovább építettük kapcsolat rendszerünket, hangsúlyt fordítottunk a regionális és 
határon átnyúló magyar-magyar partneri együttműködésünkre. Így teljesedik ki 
kapcsolatunk a Csalló-köz civil szervezeteivel, élükön a Bősi CSEMADOK és a 
Szlovákiai magyar nóta Kedvelők Klubjával. 

- az év elején, január hónapban, Bősön köszöntöttük a CSEMADOK bősi 
szervezetét, megalakulásuk 70. évében. Értékeltük eddigi közös rendezvé-
nyeinket és egyeztettük 2020. évi közös programját, mely sajnos, a járvány 
miatt elmaradt. 

- környezetünk szebbé, virágosabbá tétele érdekében a meghirdetett „SZÉP 
KERT, SZÉP KÖRNYEZET” mozgalom a korábbi évhez képest kevesebb 
résztvevővel teljesült. Díjazott 5 fő volt. 

- A Gyárvárosi Galéria kapcsán segítjük a városrészben működő és 
elszármazott alkotó művészeket bemutató kiállítások, találkozások szervezé-
sével.  

- a VOKE Művelődési Ház Galériájában FOTÓTÁRLAT került megrendezésre 
szeptember 11.-én a győri alkotók képeiből, melyet nagy érdeklődés kísért. A 
megnyitón több, mint 50 fő vett részt, a tárlatot pedig közel 260 fő látta, a 
kiállítás ideje alatt. 

- őszi kirándulást szerveztünk az ÉDÁSZ Nyugdíjas Klub tagjaival, 45 fő 
részvételével, a Széchenyi Kastély Múzeum-Mauzóleum ÉS A Fertőszéplaki 
Csipkeház, Vasúti Lámpamúzeum megtekintésére, szeptember hónapban. 
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- az ilyen kirándulások jól segítik és erősítik a Baráti Kör tagjainak együvé 
tartozását, rendezvényeink pedig a történelmi hagyományok ápolásán túl 
segítik a családias légkör megteremtését, mozgósítanak, egyre nagyobb 
igényt elégítenek ki. 

- kegyelettel emlékeztünk október 30.-án, koszorúzással a II. Világháború győri 
áldozatairól, az Iparcsatorna építőiről, a Magvassy Parkban tiszteletükre 
elhelyezett kopjafánál. 

- egyesületünk daloskörének éves fellépései, és minden év októberében 
hagyományosan megrendezett „Gyárvárosi Családi Délután” műsoros estet 
nem tudtuk megrendezni. 

 

Rendezvényeink során közelebb kerültünk és együttműködtünk valamennyi civil 
szervezettel, jogi személyiségű társasággal, magánszeméllyel, mindazokkal, akik a 
megfelelő jövőkép közös kialakításában a városrész lakóival hajlandók összefogni. 

Működési területünkön az egyik leghátrányosabb rétegét, a tagságunk zömében is a 
nyugdíjasok alkotják, így feladatunknak tekintjük életvitelük segítését. Így alakult ki 
kapcsolatunk a pandémia ideje alatt a Magyar Kerékpáros Klub Győri Szervezete 
vezetőivel, Tömböly Tamással. A kerékpáros segítők csoportja városrészünkben 
önkéntesként segítették idős nyugdíjas tagságunk ellátásában (bevásárlás, 
gyógyszerbeszerzés és egyéb tennivalók) ellátásában, amit ezúton egyesületünk 
nevében is köszönök. 

Kedves Barátaim! 

A 2020. évi gazdálkodásunkat az előző évi közgyűlésen elfogadott költségvetési 
irányelvek alapján végeztük. 

Az Egyesület működését és gazdasági tevékenységét az évre vonatkozó Covid-19 
járvánnyal kapcsolatos rendeletek és azok módosítása alakította. Ennek megfelelően 
a működési költségünket az NCA pályázaton nyert 200.000.- Ft összeggel, továbbá 
az Egyesület 2019. évi tartalékolt pénzösszegéből tudtuk fedezni. Így alakult ki az 
Egyesület működését biztosító 390.017.- Ft költség. 

A 2020. évben az összes kiadás értéke 390.017.- Ft volt, az 541.843.-Ft bevétel 
mellett. 

A fentiekből következik, hogy gazdálkodásunk megfelelően alakult, a szigorú 
költségkímélő gazdálkodás, a támogatások, valamint a sikeres pályázatok 
eredményeként.  

Az elmaradt rendezvényekre szánt összeget a 2021. évi tevékenységünk során 
kívánjuk felhasználni. 

A jövőben egyesületünk pénzügyi, gazdasági helyzetén javítanunk kell, ami egyik 
biztosítéka lehet további sikeres működésünknek. 
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A Gyárvárosi Közösségi Házzal együttműködésünk a korábbiakhoz képest 
tartalmában, módszerében változott. Egyes rendezvényeinkre a Ház rendelkezé-
sünkre áll, a daloskör próbáinak és helyi rendezvényeinek sikeres színtere.  

Ha nem is az elvárt szinten, de létezik, megvan a Baráti Kör és a klubok kapcsolata. 
Lakóközösségünk intézményeivel, iskoláival törekedni kell a sikeres 
együttműködésre. E területen külön szeretném kiemelni a Lukács Sándor 
Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnázium és Kollégiumot, köszönetet mondva az 
elmúlt évi segítségükért, amit kiemelt rendezvényünkhöz nyújtanak. 

Rendezvényeink felhívták a lakókörzet polgárainak figyelmét, hogy létezünk, de 
programjaink népszerűsítéséhez még többet kell tennünk. Ezt szolgálja honlapunk is 
(www.gyarvarosiak.hu),  melynek korszerűsítése, frissítése a Nemzeti Együttműkö-
dési Alap pályázati támogatásával történt. 

Mindenképpen köszönettel kell szólni állandó támogatóinkról: ALCUFER Kft., 
Pannonvíz Zrt., PER-KOR Kereskedőház, VILL-KOR Hungária Kft., Horváth-Kert 
Étterem, Mátyás téri Virágbolt, Rábakész Kft., kiemelve a Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát, aki pályázatok útján segíti rendezvényeinket. 

Elmondhatjuk, a rendelkezésre álló források – szigorú költségkímélő gazdálkodásunk 
mellett – elfogadható anyagi hátteret biztosítanak céljaink megvalósításához. Ezúton 
szeretném megköszönni Hajtó Péter  és Pollreisz Balázs önkormányzati képviselők 
munkánkhoz nyújtott segítségét. 

TISZTELT KÖZGYŰLÉS! BARÁTAIM! 

Jelenleg 52 regisztrált taggal rendelkezünk. Növelni kell támogatóink és  főleg aktív 
tagjaink számát. 

Baráti Körünk működése a bizonyíték mindenki számára, hogy a közösségi 
összefogás ereje mit jelent. Rendezvényeink látogatottsága még növelhető, 
programjainkon több érdeklődőt kell mozgósítanunk aktív hálózatunk további 
szélesítésével. 

A jövő tekintetében fontos célunk környezetünk védelme és szépítése. Ezért 
városrészünk kertes házainak még szebbé és rendezettebbé tételének 
előmozdítására a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület a „Gyárváros legszebb családi 
háza – társasháza” díj megalapítását határozta el, csatlakozva a „Szép környezet – 
jó közérzet” helyi környezetszépítő Győr városi versenyhez. Az elmúlt évben öt 
család részesült elismerésben. 

Tudjuk, hogy a fejlődés fontos eleme a megújulási képesség, ezért törekszünk 
tagságunk bővítésére, aktivizálására. Céljaink, programjaink tervezésében tagjainkra 
is támaszkodunk, így – a fiatalabb generáció bevonásával – őrizzük meg és építjük 
tovább azt a lakóközösséget, melyet egyesületünk a Gyárvárosban élők érdekében 
teremtett. 
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Magam és a vezetőség nevében megköszönöm támogatóink anyagi, erkölcsi 
segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egyesületünket megismerjék a lakóterület 
polgárai. 

 

Köszönet minden gyárvárosinak, a Baráti Kör tagjainak, akik segítik munkánkat. 

 

 

Győr, 2021. augusztus 25. 

 

 

                                                                                              Horváth Tibor József 

 elnök 


