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A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
A Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaságot a bíróság 1998. szeptember 16-án közhasznú szervezetté nyilvánította, visszamenıleg 1998. január 1-i hatállyal.
A bejegyzési száma:

PK 61. 507/1994/4.

A nyilvántartási sorszáma: 1086

A Társaság a Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Törvény 4. és 7. paragrafusában
meghatározottak alapján közhasznú szervezetként valósítja meg céljait nemcsak a térségben, hanem
a régióban és országos szinten is.
A Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon
túl élı magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, az euroatlanti integráció
elısegítése, a közhasznú szervezetek számára biztosított – csak a közhasznú szervezetek által
igénybe vehetı szolgáltatások –, továbbá a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló törvény szerint a közmővelıdés állami és helyi önkormányzati feladatai körében közhasznú tevékenységet végez.
A Társaság közhasznú és más szolgáltatásai bárki által igénybe vehetıek.
A Társaság taglétszáma 134 fı.

A Társaság alkalmazásában egy fı áll.

Tiszteletdíjban senki sem részesül, a programokat társadalmi munkában bonyolították le.
Rendelkezésre álló eszközök és irodahelyiségek:
Befektetett eszközök:

− CANON 6112 fénymásológép,

− Számítógép (modem, Windows 98 operációs rendszer, MS Works irodai programcsomag)
− Okipage 8M nyomtató

− Multifunkcionális eszköz (HP Office Jet 6110 printer/fax/copier/scanner)
− SANYO PLC-XU47 projektor

Irodahelyiség:

A Népfıiskola bejegyzett székhelye: Petıfi Mővelıdési Ház, Jászfényszaru. Annak irodája, eszközei (telefon, fax, fénymásoló, számítógép) a nyitva tartás ideje alatt bármikor használhatók. Az irodatechnika igénybevétele alkalmanként az önkormányzati hivatalban is lehetséges.
A programok és a költségvetés a mellékelt beszámolóban megtekinthetıek.
Jászfényszaru, 2006. március 11.
A társaság vezetısége nevében:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Népfıiskolai Társaságunk 1993. december 20-án alakult 20 alapító és 9 pártoló taggal. „Társaságunk célja, segíteni a helyi közösség szervezıdését… A kitőzött célok megvalósulása érdekében a
Társaság kapcsolatot épít ki a legkülönbözıbb társadalmi, gazdasági szervekkel, intézményekkel, a
hazai és nemzetközi népfıiskolai mozgalommal” (Alapító Okirat, 1993.)
Taglétszámunk jelenleg 134 fı. Népfıiskolánk tagszervezete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfıiskolai Társaságnak, a Jászok Egyesületének, a Vidék Parlamentjének, a Galgamenti Kulturális
Hálózatnak, a Magyar Népfıiskolai Társaságnak, a Jászberényi Regionális Oktatási Központnak, a
Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetségnek és a helyi Civil Fórumnak.

Különbözı projektekben együttmőködı partnerei vagyunk a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítványnak, a Magyar Internetezı Nık Egyesületének, a Nıtárs Alapítványnak, a Duflex Fotográfiai Stúdiónak, a PROMPT Számítástechnikai Oktatóközpontnak, a Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítványnak valamint a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárnak és Európai Információs
Pontnak.
2005-ben képeslapfüzetet jelentettünk meg a Gyökereink c. kiállítási anyagunk fotóiból. A 2004.
évi sikeres pályázatunk eredményeképpen 2005-2006-ban e-NÍVÓ projektben veszünk részt, amely
célcsoportja a nıi vállalkozók, vállalkozásukat tervezık. Ez évben kiemelt programjaink voltak a
Gyökereink c. fotóanyagunk kiállítása Gödöllı, Hatvan, Jászberény és Békés városokban, illetve az
Erzsébet napi program és LEADER konferencia, s az Adventi Kávéház. A Népfıiskola Drámapedagógiai Mőhelye havi rendszerességgel biztosított szülıknek és gyerekeknek programot.

„A Népfıiskolai Társaság térségfejlesztésben betöltött szerepe jelentıs. Valamennyi népfıiskolai
jellegő képzés célja egyfajta igénykeltés, szemléletformálás. Igénykeltés olyan ismeretek iránt,
amelyeket az egyén tevékenységében eredményesen tud hasznosítani.” (Alapító Okirat, 1993.) Öt
felsı-jászsági település (Jászágó, Jászárokszállás, Jászfelsıszentgyörgy, Jászfényszaru és Pusztamonostor) a vidékfejlesztés érdekében létrehozott egy ún. LEADER helyi akciócsoportot, amelyben
a vezetıi és a pályázatírói megbízatást a Népfıiskolánk kapta.
Gazdaképzések Jászfényszarun (2004 május – 2005 március)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola (Jászapáti) gazdaképzést szervezett Jászfényszarun – együttmőködve a Bedekovich
Lırinc Népfıiskolai Társasággal.

Az iskola benyújtotta pályázatát az Aranykalászos gazda tanfolyamra is (OKJ 32 6201 01), amelyet
az FVM pozitívan bírált el. A tanfolyam elvégzése már középfokú szakmai végzettséget biztosít a
sikeres vizsgázók számára, s így lehetıvé válik egyes kedvezmények igénybevétele. Az aranykalászos gazdaképzést így elindítottuk 38 fıvel 2004. november 26-tól 2005. március 10-ig (keddi, csütörtöki, pénteki napokon, 30 alkalommal 6-6 órában), a vizsga várható ideje március 18-19. A képzésen a korábbi szakmai alapismeretek körét bıvítjük, különös tekintettel az EU-s, közgazdasági,
ügyviteli, jogi ismeretekre. A mezıgazdasági szakmai gyakorlat anyagát (304 óra) saját vagy vállalkozó gazdaságában, körzeti falugazdász vagy vállalkozó, ıstermelı által igazoltan, az irodai
könyvvitel gyakorlati feladatait a szaktanár által igazoltan szükséges teljesíteni

További tanfolyamot is szerveztünk (25 fıvel): Növényvédelmi tanfolyam „II. kategóriájú”
növényvédıszer felhasználására (86 óra elmélet és 14 óra gyakorlat), amely bonyolítása 2004. december 6. és 2005. február 23 között zajlott. A vizsga idıpontja 2005. március 3-án volt.

A programban a népfıiskola szervezı partnerként vett részt, illetve a szakmai elméleti oktatásban
kaptunk lehetıséget.

Jászsági Civil Mőhely

Településünkön, Jászfényszarun 2004. február 3-án Népfıiskolánk kezdeményezésére Civil
kerekasztal-beszélgetésre invitáltunk a helyi civil szervezeteket, amely eredményeképpen Civil Fórum jött létre. Ennek célja a települési civil stratégiai program kidolgozása, összehangolása, illetve
térségi, régiós szinten együttmőködési lehetıségek feltárása, nem csak a civil területen, hanem a
vidékfejlesztésben is. Operatív programként került megjelölésre az információgyőjtés a helyi csoportokról (címek, elérhetıségek, jogi dokumentációk, mőködési célok), együttmőködési szándéknyilatkozat közös kimunkálása, a programok egyeztetése, összehangolása, olyan módon, hogy azok
egymást erısítsék.

Népfıiskolánk kezdeményezésére 2004-ben a Duflex Fotográfiai Stúdió együttmőködésével fotódokumentációs anyag készült, amelybıl megszületett a Gyökereink címő könyv és vándorkiállítási
anyag. E civil kapcsolatot ez évben is tovább folytatjuk, hiszen a fotókból újabb bemutatóanyagot
készítünk.
Szintén civil együttmőködésként szerveztük meg a Prompt (Gödöllı) és a Magyar Internetezı Nık
Egyesületével közösen az Esély a nıknek c. képzést, amelynek folytatása lesz Esély a civileknek,
esély a vidéknek címmel (európai uniós pályázati források, projekttervezés és stílustanácsadás).

Ez év elején a helyi Civil Fórum és az Oktatási Bizottság közös ülésén került sor a programok
egyeztetésére. Márciusban zajlott a Képzés civil szervezeteknek címő, az Amerikai Egyesült Államok Információs Központja által támogatott programunk, amelyet a SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal közösen szerveztünk.

A fent említett programjainkra igen nagyszámú volt a térségi érdeklıdés, ezért folytatjuk e partnerségi együttmőködéseket, még május-júniusban. Így sor kerül – NCA támogatással – egy Civil Fórumra és egy civil képzésre. A négynapos tréning idıpontjai: 2005. március 11-12. és 18-19. Az
EU-csatlakozás hatalmas kihívást jelent a non-profit szektor számára. A lehetıségek kihasználása
professzionális mőködést kíván a civil szervezetektıl, amelyek munkatársai részére a képzést a
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány trénerei tartották Jászfényszarun, a Petıfi Mővelıdési
Házban és a Városi Könyvtárban.
„Az elsı benyomásra nincs második lehetıség.” Ez volt a mottója annak a záró eseménynek, amely
a Jászfényszaru-i Mővelıdési Házban zajlott, 2005. május utolsó hétvégéjén, ahol Divat- Forma
Stílustant tartalmazó kiscsoportos tanácsadáson vettek részt a hallgatók.

A teljes programsorozat képzésekbıl állt, a Jászsági Civil Mőhely hirdetette meg, civil szervezeti
vezetık, a mővelıdésben és az önkormányzatokban dolgozók számára. Ez a programsorozat a
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával, és a Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság szervezésében jött létre. A támogatónak és a szervezıknek az volt a céljuk, hogy ezekkel a képzésekkel
(kompetencia és kreativitás, ill. nonprofit ismeretek és képzés civileknek), valamint a megfelelı
megjelenéssel a vidéken élı szakemberek esélyeit növeljék, önbizalmukat erısítve, segítsék a civil
partnerségi kapcsolatok kialakulását, erısödését.
A záró eseményen két csoportban, összesen 20 fı részesült a színcsoport meghatározásban, amelyet
Radics Edit a Nıklapja Café állandó szakértıje, a STIL-Konzult Kft. stylistje, tartott.
Itt a következı ismereteket sajátították el a résztvevık:

 mi a tél-, tavasz-, ısz-, nyár színcsoport fogalma

 melyik színt, hol, hogyan és mikor alkalmazzák

 fogyókúrás színek, egészségmegırzı színek, emésztést javító vérnyomást karbantartó színeink.

 "karcsúsító, nyújtó színhatások, rafinériák"

és a formai elemek meghatározásában, melyet Holman Zoltánné Olga a STIL-Konzult Kft. öltözködési tanácsadója tartott a hallgatónak, a következıkrıl szereztek új ismereteket:


milyen szabásvonalak az elınyösek

 milyen anyagokból, milyen kiegészítıkbıl válasszanak maguknak a hallgatók
 melyek számukra a karcsúsító, nyújtó vonalak

 költségkímélı, jól variálható ruhatár kialakításáról, akár "durikból" is beszerezhetı darabokról.

A csoportos tanácsadás végén mindenki kapott egy dossziényi személyre szabott anyagot arról,
hogy ezeket a színeket a ruhatárában hol, hogyan alkalmazza, a saját testméretének, formájának és
arányának milyen szabásvonalak a legelınyösebbek. Valamint egy könyvecskébe szedett színkártyát, a színcsoport szerinti vásárláshoz.
A program erısítette a nıi önismeretet és az egymás iránti toleranciát.
Gyökereink – fotókiállítás Hatvanban

2005. május 9-én, 17.30 órai kezdettel nyílt meg Hatvanban a „Gyökereink - Jászfényszaru a
Duflex Fotográfiai Stúdió szemével” c. fotókiállítás-sorozat következı állomása, a hatvani
Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány, a Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság és a
Duflex Fotográfiai Stúdió rendezésében, illetve bemutatásra került a hasonló címő könyv is.
A rendezvényen köszöntıt mondott Matiszlovicsné Horváth Éva, az Alapítvány kuratóriumi elnöke
és Gyıriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru polgármestere. A kiállítást Pekár István újságíró nyitotta meg, míg Kaszai Lili népdalokkal, Lovász Nóra, Farkas Mátyás és Jávorcsik Dávid, az Iglice
Néptánccsoport szólistái három táncprodukcióval mőködtek közre.
A megnyitó után a Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány létrejöttének elsı évfordulója
alkalmából nyerhettünk betekintést az Alapítvány mőködésébe, majd Nagy Zoltán királyi fıszakács
Grassalkovich-palacsintával kedveskedett a látogatóknak.
e-NIVO

Ingyenes képzésre és szaktanácsadásra hirdet pályázatot a Magyar Internetezı Nık egyesülete és a
Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság. A pályázat címe: e-NIVÓ - együttmőködı NıI
VállalkozÓk hálózata a valóságban és virtuálisan

A tervezett képzési és szaktanácsadási program célja: a mőködı, illetve induló nıi vállalkozások
megerısítése személyre szabott támogató szolgáltatásokkal, átfogó kommunikációs tevékenységgel
mintegy 110 érdeklıdı bevonásával– részletesebben:

1. a vállalkozó nık megerısítése szakmailag vállalkozásaik önértékelésével, vállalkozási ismeretbıvítéssel, illetve mentális megerısítésük vállalkozási önismereti és személyiségfejlesztéssel,

2. egymással együttmőködı nıi vállalkozói körök létrehozásának segítése helyi, regionális és országos szinten, üzleti célú együttmőködések, partnerségek kialakításának ösztönzése, a közösségi vállalkozások, azok munkahelyteremtı képességeinek megismertetése, feltárása.
A szervezıknek az a célja, hogy a program keretében ingyenesen képzett vállalkozást vezetı nık,
illetve azok a nık, akik vállalkozás indítását tervezik, hálózatba tömörüljenek. Ennek eredményeként a tapasztalataik átadásával, szorosabb szakmai és emberi együttmőködéssel nagyobb erıvé
válnak a vállalkozói szférában.

Célcsoport: a jelenleg már vállalkozó, továbbá vállalkozni szándékozó nık (kismamák, 45 felettiek,
fogyatékkal élık, munkanélküliek stb.).
A képzés ideje: 2005. szeptemberétıl 2006. május közepéig.

A képzés idıtartama és témái röviden: 8x1 nap szakmai önismeret, vállalkozási és EU-s ismeretek,
pályázatírás, üzleti terv készítése, valamint 15-25 óra számítógép- és/vagy internethasználat – elsısorban kezdıknek.

A képzés végén a résztvevık tanúsítványt kapnak. Ennek feltétele, hogy elkészítsék üzleti tervüket
várhatóan 2006. júniusának közepéig. Továbbá elvárt követelmény az aktív részvétel a projektben,
az egyes képzési alkalmakon a hiányzás mértéke max. 20% lehet.
A tanácsadások igény szerint bejelentkezés alapján zajlanak majd a képzési témákhoz kapcsolódóan, havonta 1-1 alkalommal.
Tervezett kezdési idıpontok: Nyitó konferencia – 2005. szeptember 17. szombat Budapesten.
A képzések és tanácsadások indulnak: 2005. szeptember és október közepe között.
A pontos idıpontokat a képzésbe felvett jelentkezıkkel egyeztetjük.

A képzések és a tanácsadások helyszínei: Hódmezıvásárhely és/vagy Szeged, Jászfényszaru, Mezıkövesd, Székesfehérvár.
Képzési forma: kiscsoportos tréning, illetve konzultációs lehetıség, folyamatos online támogatás
(pl. internetes levelezılista, hírlevél, távtanulás stb.). A tréningeken az ismeretek elsajátítása interaktív módon, a sajátélmények bevonásával és a hozott tapasztalatok felhasználásával valósul meg.
LEADER pályázat

A XXI. századért a Csörsz árok térségében akciócsoport a Felsı-Jászságot alkotó Jászágó,
Jászárokszállás, Jászfelsıszentgyörgy, Jászfényszaru és Pusztamonostor települések részvételével
alakult meg. Azzal a céllal jött létre, hogy közösen kidolgozzák a Kompetencia-kreativitás alapú
integrált értékmegırzı vidékfejlesztés a Felsı-Jászságban címő helyi vidékfejlesztési tervet.

Az öt település közigazgatásilag határos. A térség települései Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati részén két középtáj, a Közép-Tisza-vidék és az Észak-alföldi hordalékkúpság területén találhatók.
A XXI. századért a Csörsz árok térségében akciócsoport 18 együttmőködı tagból áll, amelybıl 5
szervezet a közszféra, 5 vállalkozói és 8 a civil szféra képviselıje.

Az akciócsoport tagjai egyéni motiváltságuk alapján, az alaptevékenységük jellegébıl adódóan, az
együttmőködés hasznosságát és szükségességét belátva döntöttek a partnerségre lépés mellett. A
nagyfokú civil aktivitásból eredıen, amely erre a térségre jellemzı, az akciócsoportban súlyozott a
civil szervezetek aránya. Az akciócsoport létrejötte elıtt a leendı tagok többször folytattak egyeztetést a vidék fejlesztése érdekében.

A gesztor szervezet feladatait a közszféra erre vállalkozó és legalkalmasabb képviselıje,
Jászfényszaru Város Önkormányzata kapta, infrastrukturális, illetve szervezeti adottságai miatt. A
vezetı szervezet feladatát a térség civil szervezetei közül a Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság kapta, amely 12 éves múltra tekint vissza, jelentıs a szerepe a helyi közösség szervezıdésében,
a felnıttképzésben és a térségfejlesztésben.
A közszféra biztosítja a szakemberek részvételét, a vállalkozások a társadalom aktív rétegét reprezentálják, míg a civil szervezetek specifikus réteget (közmővelıdés, kultúra, hagyományırzés) és
szakmai tudást (felnıttképzés, gazdaságfejlesztés) biztosítanak.

Jelentıs a fiatalok, a nık és az idısek képviselete a civil szféra által (Fortuna TSE, Jászfa Alapítvány, Ágóiak Baráti Egyesülete, Ipartestület, Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság).
A projektünk célja a vidéki életmód értékeit ırzı, hagyományokat éltetı, egységes arculatú, vonzó
és a népesség megtartására alkalmas Felsı-Jászság létrehozása. Céljaink elérése érdekében négy
részbıl álló intézkedéscsomagot fogalmaztunk meg. A helyi adottságok és potenciálok hatékony
kiaknázásával létrejön az egységes arculatú Csörsz-árok Kistáj. Itt a folyamatosan megújuló humán
infrastruktúra, a környezet- és egészségtudatos életmód, a munkalehetıségek javítása, a hagyományok ápolása mind hozzájárulnak a vidéki jólét növeléséhez. Mindezeken túl a megvalósuló turisztikai attrakciók tıkevonzó, népességmegtartó erejőek.

A partnerség erısítésével – amely már jelenleg is mőködik a sajátos földrajzi helyzetbıl („három
megye határán”) adódóan – vonzó, a vidéki életmód értékeit ırzı, megtartó, egységes arculatú Felsı-Jászságban hosszú távon kialakul az egymásra figyelı, egészség- és környezettudatos magatartás, élı hagyományırzés. A Felsı-Jászságban a társadalom minden rétegének helye lesz. Az újító,
alkotó erık eredményeként – munkahelyek, munkalehetıségek létrehozásával – a térség megtartó
ereje növekedni fog.
A helyi vidékfejlesztési terv átfogó célja: a Felsı-Jászsági lakónépesség megtartása, az egységes,
vonzó arculat, a környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása, az élı hagyományırzés.
A fejlesztési prioritások megvalósítását szolgáló intézkedések:
–

Környezet- és egészségtudatos életmód megvalósítása

–

Hagyományırzı létesítmények, programok kialakítása

–
–

Egységes arculat kialakítása a Csörsz árok mentén

A lakónépesség megtartására irányuló vállalkozói készségek fejlesztése

A Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság a Helyi Vidékfejlesztési terv kidolgozását követıen
elkészítette és beadta pályázatát mind a két pályázati fordulóban. Az elsı forduló zárására a nyár
folyamán, a második forduló zárására pedig december 27-én került sor.
Gyökereink – fotókiállítás Jászberényben

A Gyökereink – Jászfényszaru a Duflex Fotográfiai Stúdió szemével vándorkiállítási anyag következı állomása a jászberényi Hamza Győjtemény és Jász Galéria. A Galéria és a Népfıiskolai Társaság közösen rendezte azt a kiállítást, amelyre 2005. szeptember 29-én a Hamza Múzeumban került
sor.
A kiállítást megnyitotta: Gyıriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere. Közremőködött:
Unger Balázs cimbalmos, a népmővészet ifjú mestere
Gyökereink – fotókiállítás Békésen

A Gyökereink címő fotókiállítási anyagunk következı bemutatási lehetısége a Dél-alföldi Régióban, Békésen volt, 2005. október 28-tól november 15-ig. A Mégis Van Remény Egyesület – amely
egy civil szervezet – az ún. Zsinóros Közösségi Házban adott helyszínt – a saját kiállítótermében –
a rendezvénynek.
A programot színesítette a helyi Körös citerazenekar Hégely László vezetésével.
Erzsébet napi programok

A Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság 2005. november 18-án Vidékfejlesztési Fórumot és
Erzsébet napi hagyományırzı kézmőves kiállítást és vásárt szervezett. A kézmőves vásár helyszíne

a Petıfi Mővelıdési Ház földszinti helyiségei voltak, míg a Vidékfejlesztési Fórum a Ház emeletén,
illetve a Városi Könyvtár olvasótermében kapott helyet.
A program:
9.00-18.00:
13.00:
13.30:
13.40:
14.00:
14.20:
14.40:
15.00:

Erzsébet napi hagyományırzı kézmőves kiállítás és vásár

Idı c. fotókiállítás megnyitója
Samuné Tusor Mária
a Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület alelnöke
A Fórum megnyitója
Nagyné Kiss Mária
Magyar Népfıiskolai Társaság alelnöke

Helyzetkép
a
LEADER
programról,
pályázati
tapasztalatok
Berecz Mihály, LEADER+ szakreferens, MVH SZSZB Megyei Regionális kirendeltsége
A
Magyarországi
LEADER
Közhasznú
Molnár Katalin elnök, Kazár polgármestere

Egyesület

bemutatkozása

A fenntartható fejlıdés lehetıségei a vállalkozói és a civil szférában
Mihály András, tanácsadó és pályázatírói asszisztens, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési
Alapítvány
„A zsinór, ami összeköt” A békési Mégis van Remény Egyesület bemutatkozása
H. Kovács Judit, ügyvezetı
A Fórum zárása

Közremőködött:
Unger Balázs cimbalmos, a Népmővészet Ifjú Mestere, és barátai
valamint
Kaszai Lili népdalénekes

A program megvalósulását támogatta: Magyar Népfıiskolai Társaság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfıiskolai Társaság, ESZA Kht., FMM HEFOP IH, Jászfényszaru Város Önkormányzata,
Petıfi Mővelıdési Ház, Jászfényszaru, Városi Könyvtár, Jászfényszaru.
A program rövid összefoglalója és néhány fényképfelvétel megtekinthetı a Bedekovich Lırinc
Népfıiskolai Társaság honlapján is: www.bedekovich.hu
Adventi Kávéház a Rimóczi Kastélyban

2005. december 10-én ismét a Benyus család volt vendége a népfıiskolai társaságunknak. Advent
idejében, advent négy gyertyája köré építették a felemelı mősorukat, ízelítıt adva Pellegrini, Vivaldi, Bach, Kodály, Schubert, Biber, Händel, Corelli mővekbıl. Az együttlét örömét, a várakozás teljesebbé tételét Paul Roth Mentsd meg a karácsonyt, Juhász Gyula Rorate, illetve Imádság a győlölködıkért c. versei tették még teljesebbé.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEGE
2005. DECEMBER 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elızı év

Elızı év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

A. Befektetett eszközök (2-4. Sorok)

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

6

I. KÉSZLETEK

5
7
8

B. Forgóeszközök (6-9. Sorok)

III. ÉRTÉKPAPÍROK

IV. PÉNZESZKÖZÖK

11

C. Saját tıke (12-16. Sorok)

13

II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

12
14
15

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.sor)

I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL (KÖZV. HASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL)

16

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGVI. BİL

18

E. Céltartalékok

17
19
20
21
22

0

0

0
540

356

0

356
0

1497

II. KÖVETELÉSEK

9

10

0

D. Tartalék

540

540

430

383

703

430
0

47

273

0

0

110

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

110

Források összesen (11.+17.+18.+19. sor)

0

1853

0

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

1497

540

0

0

1150
110

1040

1853

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2005. ÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elızı év

Elızı év(ek)
helyesbí-tései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

3

1.

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás

2
4

I.

5
6

PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)

9

4.

Tagdíjból származó bevétel

11

3.
5.

II.

14

2.

Pénzbevételt nem jelentı bevételek

1.

0

Pénzügyileg rendezett bevételek

6901
6901
1182

4

605

495

200

4594

16

18

683

1049

40

PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK

Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

0

1540

Egyéb bevétel

B.

0

74

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

12
13

0

d) egyéb, ebbıl 1% ……………………….

Pályázati úton nyert támogatás

10

679

b) központi költségvetéstıl
2.

8

2475

a) alapítótól

7

2475

58

0

0

0

15

C.

Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)

2475

0

6901

17

E.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

2428

0

6628

2.

Ráfordításkt jelentı eszközváltozások

16
18
19
20
21

D.
1.
3.
4.

Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A./II.+B./2)
Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
Ráfordításkt jelentı elszámolások

Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások

22

F.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

24

2.

Ráfordításkt jelentı eszközváltozások

23
25
26

1.
3.
4.

Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
Ráfordításkt jelentı elszámolások

Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások

0

2428

0

0

6546
82

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2005. ÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elızı év

Elızı év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

28

29

G.

Közhasznú tevékenység eredménye (1.+2.)

2.

Nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)

1.

H.
1.

2.
30
31

I.

J.

32

K.

33

L.

0

Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

47

Vállakozási tevékenység eredménye (1.+2.)

0

0

0
0
0
0

273
355

-82
0

Tárgyévi adóalapot jelentı pénzügyi eredménye
(B./1.-F./1.-F./4.)

0

0

0

Nem pénzben realizált-adóalapot jelentı - tárgyévi
eredmény (B./2.-F./2.-F./3.)

0

0

0

0

0

Összes pénzügyi eredmény (+G./1.+H./1.)

47

Nem pénzben realizált eredmény (G./2.+H./2.)

Adófizetési kötelezettség

0

Vállakozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H.-K.)

0

0

355

0

0

-82

0

0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
32
33
34
35

A.
1.

Személyi jellegő ráfordítások

669

Bérköltség

495

ebbıl: - megbízási díjak

0

- tiszteletdíjak

0

36

2.

Személyi jellegő egyéb kifizetések

38

B.

Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

37

39

3.

0

Bérjárulékok

174

ebbıl: A Korm.r. 16.§ (5) bek.szerint kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Keltezés: JÁSZFÉNYSZARU 2006.MÁRCIUS 09.
a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
P.H.

0

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÉSE
Költségvetési támogatás:

JNSZM Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltsége, HEFOP 1.1
Célszerinti juttatások kimutatása:

HEFOP 1.3.1, FMM HEFOP Irányító Hatóság

495 000 Ft

706 250 Ft

NCA ICSSZEM, Észak-Alföldi Kollégium, mőködési célú támogatás (2005.)

300 000 Ft

NCA ICSSZEM, Észak-Alföldi Kollégium, mőködési célú támogatás (2004.)

700 000 Ft

NCA ICSSZEM, Civil önszervezıdés, szakmai és területi együttmőködés Kollégiuma
1 588 000 Ft
NCA ICSSZEM, Civil szolgáltató, fejlesztı és információs Kollégium

900 000 Ft

Mobilitás, ICSSZEM, Mővészeti és környezetvédelmi tábor

150 000 Ft

Magyar Népfıiskolai Társaság

KÖVIM, Természetvédelmi tábor
Összesen:

Központi költségvetési szervektıl kapott támogatás:

Helyi önkormányzattól kapott támogatás, 2005. évi mőködési célra

100 000 Ft

150 000 Ft

4 594 250 Ft

490 000 Ft

A vezetı tisztségviselık juttatásokban semmilyen formában nem részesültek, feladatukat önkéntes
alapon, társadalmi munkában látják el.
Kelt: Jászfényszaru, 2006. március 09.

