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A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2010. 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: 1068
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 151 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)
− Lenovo ThinkCentre A55 PC (Windows XP operációs rendszer, MS Office Small Business
Edition 2003)
− Okipage 8M nyomtató
− HP Office Jet 6110 multifunkcionális eszköz (printer/fax/copier/scanner)
− Xerox Workcenter M20i multifunkcionális eszköz (printer/copier/scanner)
− ASUS A6U-5111 notebook
− DELL XPS M1330 notebook
− SANYO PLC-XU47 projektor
− CBC HeatSeal H310 laminálógép
− Nokia 6070 mobiltelefon
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, 2011. március 18.
A Társaság vezetısége nevében:
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BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG
5126 JÁSZFÉNYSZARU FÜRST SÁNDOR ÚT 1.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerősített beszámolója
2010.
Tartalma:
Egyszerősített mérleg, közhasznú eredmény levezetése

Keltezés: 2011.március 18.
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT
BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2010.
. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Keltezés:

A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
I.
II.
III.
V.
VI.
D.
E.
F.
II.
III.

A tétel megnevezése

Elızı év

Elızı év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

b

c

d

e

Befektetett eszközök (2-4. Sorok)
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Forgóeszközök (6-9. Sorok)
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.sor)
Saját tıke (12-16. Sorok)
INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE
TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
LEKÖTÖTT TARTALÉK
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL (KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGBİL)
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL
Tartalék
Céltartalékok
Kötelezettségek (20.-21. sorok)
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Források összesen (11.+17.+18.+19. sor)

131

0

131
1929

43
0

1551

31

26

1898
2060
480

1525
1594
-306

0
0

3251

479

-2771

-785

1580
370
1210
2060

0

0

2011.március 18.

az egyesület képviselıje
P.H.

43

1900
1580
320
1594

2/3. oldal

18822197-9499-529-16
Statisztikai számjel

2010.december 31.
PK 61.507/1994/4
Ny.sz: 1068

BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2010 .ÉV
adatok E Ft-ban
Sorszám

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30

A tétel megnevezése

A.
I.
1.

2.
3.
4.
5.
II.
B.
1.
2.
C.
D.
E.
1.
2.
3.
4.
F.
1.
2.
3.
4.
4.

b
Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)
PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstıl
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb
f) továbbutalási céllal kapott
Pályázati úton nyert támogatás
Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK

Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
Pénzügyileg rendezett bevételek
Pénzbevételt nem jelentı bevételek
Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)
Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A./II.+B./2)
Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
Ebbıl továbbutalt támogatás
Ráfordításkt jelentı eszközváltozások
Ráfordításkt jelentı elszámolások
Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
Ráfordításkt jelentı eszközváltozások
Ráfordításkt jelentı elszámolások
Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások

Elızı év

Elızı év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

c

d

e

8842
8842
3344

0
0
0

3991
3991
2947

475
829

1875
745

2040

327

3973
1458
23
44
0
0
0
0
8842
0
11613
11377

965
36
43
0
0
0
0
3991
0
4776
4688

0
0
0
0
0
0

88

236
0

0

0
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2010 .ÉV
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

a
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

G.
1.
2.
H.
1.
2.
I.
J.
K.
1

41.

2

42.
43.
44.
45.
46.
47.

A.
1.

48.
49.
50.
51.
52.

B.
C.
D.
E.
F.

Keltezés:

2.
3.

Elızı év

b
Tárgyévi pénzügyi eredménye (1.+2.)
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)
Vállakozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4)
Nem pénzben realizált eredmény (1+2)
Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált tárgyévi eredménye
(B./2.-F./2.-F./3.)
Adózás
elıtti eredmény (B/1-F/1)+H./2
Fizetendı társasági adó
Tárgyévi eredmény (1+2)
Közhasznú tevékenység tárgyévi adózott (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
Vállakozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J.)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Személyi jellegő ráfordítások
Bérköltség
ebbıl: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
Személyi jellegő egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások
Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

c
-2535
-2535
-236
-236
0
0

Elızı
év(ek)
Tárgyév
helyesbítései
d
e
0
-697
0
-697
0
0
-88
0
-88
0
0

-2771
-2771

0
0

0

0

2762
1080

1691
1080

0
1317
365

301
310

1843

2879
88
118

55

45

6772
365
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-785
-785

Támogatást nyújtó
megnevezése
Jfényszaru V.Önkorm.
Jfényszaru V.Önkorm.
Jfényszaru V.Önkorm.
Jfényszaru V.Önkorm.
NCA-EA-09-0125
NCA-ÖNSZ-0047
NCA-CIV-0294
NCA-EA-10-0334
Nemzeti Kulturális Alap
Összesen:

Támogatás
idıpontja összege (Ft)
2010.05.18
340000
2010.05.18
150000
2010.05.18
190000
2010.09.01
65000
2009.08.07
950000
2009.08.06
1957600
2009.09.06
2336000
2010.08.24
1100000
2010.07.13
300000
7388600

az egyesület képviselıje

Elszámolás
határideje
2011.01.31
2011.01.31
2011.01.31
2010.09.10
2010.06.30
2010.06.30
2010.06.30
2011.06.30
2010.09.10
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Felhasználás Összege (Ft)
Felhasználás
elızı évi
tárgyévi tárgyévet követı
célja
mőködési tám.
0
340000
0
szakmai tám.
0
150000
0
szakmai tám.
0
190000
0
szakmai tám.
0
65000
0
mőködési tám.
680000
270000
0
szakmai tám. 1 1726210
231390
0
szakmai tám.
1197255 1138745
0
mőködési tám.
0
685800
414200
szakmai tám.
0
300000
0
3603465 3370935
414200

II.
KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2010.

0
-697

0

0
-2535

0

27

37

0

-1838

0

0
-148

Megjegyzés

Megjegyzés

az egyesület képviselıje

Az eredmény növekedését az okozta, hogy a bevétel 45 %-os csökkenéséval szemben a kiadások csak 41 %-al csökkentek.

vesztesége Tao tv. Szerint

0
88

0
236

1986

Tárgyévi eredmény
Tárgyévi eredmény csökkenésére
ható tényezık
- értékcsökkenés
- rászorultak részére juttatott
pénzbeli támogatás
- közhasznú tevékenység tárgyévi
vesztesége
- vállalkozási tevékenységtárgyévi

(Ft)

Elızı évi összeg Tárgyévi összeg Változás
(Ft)
(Ft)
(%)
-2771
-785
28

Megnevezés

Tıkeváltozás összege

-2772

(Ft)

Elızı évi összeg Tárgyévi összeg Változás
(Ft)
(Ft)
(%)
3251
479
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Megnevezés

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010.

III.

tevékenység keretében nyújtott
- pénzbeli támogatás
- nem pénzbeli támogatás

Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú

Juttatás megnevezése

Kiemelkedıen közhasznú
tevékenység keretében nyújtott
- adóköteles pénzbeli támogatás
- adóköteles nem pénzbeli támogatás
- adómentes pénzbeli támogatás
- adómentes természetbeni támogatás

Juttatás megnevezése

0
0
0

Tárgyévi összeg
(Ft)

Elızı évi összeg
(Ft)
0
0
0

0
0
0
0
0

Tárgyévi összeg
(Ft)

0
0
0
0
0

Elızı évi összeg
(Ft)

IV.
KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2010.

(%)

(%)

(Ft)

(Ft)

az egyesület képviselıje

Változás

Változás

Megjegyzés

Megjegyzés
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16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

szám

SorTámogatott cél

Magánszemélyek
Egyéni vállalkozó
Jogi személyiségő gazdasági társaság
Jogi személyiség nélküli szervezet
Közhasznú szervezet
Közhasznéként be nem sorolt
- közalapítvány
- alapítvány
- társadalmi szervezet
- közhasznú társaság
APEH (1% közcélú felajánlás)
Összesen:
közh.mőködés

44687
3697622

282000

az egyesület képviselıje

55231
9037831

250000

szakmai progr.

0

0

110000

1625000

745000

829000

80,91%
40,91%

112,80%

89,87%

(%)
42,57%

-10544
-5340209

32000

-1625000

-110000

-84000

(Ft)
-3542665

Eltérés

Közhasznúsági jelentés 5.sz. melléklete
2010.december 31.
PK 61.507/1994/4
Ny.sz: 1068

összeg,értéke
Elızı évi (Ft)
Tárgyévi (Ft)
6168600
2625935

Támogatás (adomány)

szakmai progr.

Központi költségvetési szerv
szakm.-mőköd.
Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
szakmai-mőköd.
Kisebbségi települési önkormányzat és szervei
Települési önkormányzat társulása
Jászsági Önkormányzatok
szakmai program

Támogató megnevezése

V.
KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2010.

Tiszteletdíj
Költségtérítés
Értékpapír
Természetbeni juttatás
- szja mentes
- szja köteles
Folyósított Kölcsön (elıleg):
- összege
- fordulónapig visszafizetett összeg
- fordulónapon fennálló tartozás
- legkésöbbi visszafizatési határidı
- fizetendı kamat
Egyéb juttatások
Összesen:

Megnevezés

Elızı évi összeg Tárgyévi összeg
(Ft)
(Ft)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VI.
KIMUTATÁS
a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról
2010.

az egyesület képviselıje

(%)

Eltérés
(Ft)
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Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság
Jászfényszaru
Szakmai beszámoló
A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló
2010

A Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság 1993 decemberében alakult meg
Jászfényszarun és 1998 óta végzi elsısorban a Jászságban a közmővelıdési, kulturális,
felnıttképzési tevékenységét. Tagsága jelenleg 153 fı, döntıen helyi, térségi és elszármazott
jászsági lakos. A Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság (BLNT) azzal a céllal jött létre,
hogy segítse a helyi közösségek szervezıdését. Fórumot biztosít olyan állampolgári ismeretek
és készségek formálásának, amelyek nélkülözhetetlenek az önkormányzattal együttmőködve a
helyi demokrácia kialakításához és a közösségi kezdeményezésekhez.
Pótolja a közmővelıdés, közoktatás palettáján mutatkozó hiányokat. A népfıiskola
tevékenysége nem csak a település, hanem a térség és a régió igényeit is kielégíti. Valamennyi
népfıiskolai jellegő képzés célja egyfajta igénykeltés, szemléletformálás. Igénykeltés olyan
ismeretek iránt, amelyeket az egyén tevékenységében eredményesen tud felhasználni.
Az elmúlt években Népfıiskola keretein belül több Mőhely is létrejött, kiemelten a helyi
értékek feltárására, bemutatására, a hagyományok megırzésére:
−

Drámapedagógia Mőhely (18 fı)

−

Kézmőves mőhely (15 fı)

−

Fotómőhely (9 fı)

−

Egészségmegırzı klub (12 fı)

Az 5 tagú elnökségnek, a 3 tagú ellenırzı bizottságnak, a mintegy 25 fıs valóban aktív
tagságnak és a számtalan önkéntesnek köszönhetıen immár 18. éve mőködik sikeresen
szervezetünk. 2005-tıl egy fıállású alkalmazott is segíti a szervezet mőködését, elsısorban a
pályázati munkában, rendezvények lebonyolításában, marketingtevékenység elvégzésében és
a nyilvánosság biztosításában.
Szervezetünk felépítése az évek során nem változott. Az állandó képzésekkel igyekszünk a
kihívásoknak megfelelni, fıleg a következı területeken: pályázati dömping kezelése,
elektronikus pályáztatás zavartalan lebonyolítása, a nyilvánosság fokozott biztosítása,
kapcsolatépítés, konferenciákon való részvétel, önkormányzati pályázatokba való
bekapcsolódás, civil érdekérvényesítés (Civil Fórum, CEF). Szervezetünk tevékenységét
pályázati forrásokból biztosítjuk, az önkormányzati jelképes civil támogatása mellett hazai és
uniós forrásokra is pályázunk.
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I.

Civil Fórum

2010. február 12-én 16.00 órától került sor a jászfényszarui Polgármesteri Hivatal
dísztermében az újesztendı elsı civil fórumára, amely elsı részében az esélyegyenlıségi
témákkal foglalkozott – a fórum vezetıje, a népfıiskolai társaság elnöke egyben
esélyegyenlıségi feladatokat is ellát. A fórum négy napirendi pontot tárgyalt meg:
1. A Közoktatási Esélyegyenlıségi terv és a Települési Esélyegyenlıségi Terv
aktualizálásának szükségessége, kapcsolódó tevékenységek/feladatok.
2. 2009. évi elszámolásokról tájékoztatás; 2010-ben várható pályázati lehetıségek.
3. Az Önkormányzat 2010-es
bekapcsolódási lehetıségei.

rendezvényeinek

tervezete, a

civil

szervezetek

4. A helyi intézmények és a civil szervezetek 2010-es programjainak egyeztetése.
A civil fórum azt tőzte ki célul, hogy a civil társadalom képviselı aktívan vegyék ki részüket
a helyi döntések elıkészítésében, véleményezésében, éljenek demokratikus jogaikkal.
Pályázataink jelentıs részben a Jászfényszarun élıket célozzák meg, tartozzanak vállalkozói
vagy egyéb szférához. Projektjeink megvalósítása szerettük volna elérni, hogy a civil
szerveztek még inkább részt vegyenek a közéletben, betekintést kapjanak más régiók életébe,
településünket érintı döntések elıkészítésébe. Így még szorosabb kapcsolat alakulhat ki az
egyes szférák között. Megtanulhatnak együttmőködni a közös célok elérése érdekében.

II. A 2010. évben megvalósított programjaink és szakmai tevékenységeink
2010-ben a következı pályázatokat készítettük el:
1. „Bemutatkozik a Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság” (NCA-CIV-10-E):
Civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány
létrehozásának támogatása
2. „2010. évi mőködési támogatás” (NCA-EA-10-0334) – nyertes pályázat
3. „Mindenkire szükség van – határon átnyúló civil együttmőködés a befogadó
társadalom érdekében” (NCA-NK-10-C-0342)
4. „Régiós határon átnyúló partnerség és hálózati rendszer mőködtetése” (NCA-DP-10A-0155)
5. „Pipafüst közéleti civil hírmondó havi megjelentetésére 2011-ben” (NKA 2501)
6. „A Csoda-Vár-Ó” címő XIII. Komplex Mővészeti Alkotótábor (kommunikációs,
manuális készségek, kreativitás fejlesztése és a kulturális örökségekkel való
megismerkedés) megrendezésére (2032/4874 NKA) – nyertes pályázat
7. Jászfényszaru Város Önkormányzatához benyújtott pályázataink mőködésre,
különbözı kiemelt programjainkra. (C5-27/2010, 5-26/2010, 5-25/2010) – nyertes
pályázatok
2009-rıl áthúzódó pályázataink:
1. „Közéleti civil hírmondó a régiós határon innen és túl” (NCA-CIV-09-B-0294) –
nyertes projekt. A pályázat keretében 2009. év októberétıl 2010. év márciusáig 6
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alkalommal, alkalmanként 2000 példányban jelentettük meg a Pipafüst újságunkat,
eljuttatva az ország számos pontjára.
2. „A régiós határon átnyúló partnerség és demokrácia erısítése a Jászságban” (NCAÖNSZ-09-A-0047) – nyertes pályázat. A projekt keretében 5 alkalommal,
alkalmanként 15 fı részvételével partnerségi civil mőhelymunkát, tréninget tartottunk,
illetve 600 példányban megjelentettünk egy jászsági civil tervezı-naptárat fotókkal
illusztrálva. 25 fı részvételével egy háromnapos tanulmányutat szerveztünk a
balatonfüredi, tapolcai térségbe.
Jászfényszaru Város
közremőködés:

Önkormányzata

által

benyújtott

pályázatokban

való

1. „Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru
térségében” (TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0182)
A Népfıiskola közremőködött a pályázat elıkészítésében, civil programokon keresztül
részt vesz a már nyertes pályázat lebonyolításában. A projekt öt oktatási intézmény
(Boldog, Jászberény és Jászfényszaru óvodái, iskolái) és a jászfényszarui Városi
Könyvtár együttmőködésén alapul.
2. „Elsı lépések Jászfényszarun” (TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076)
A Népfıiskola vezetıje a nyertes pályázatban projektmenedzser, illetve a 18 hónapos
programban konzorciumi partner. A projekt célja a hátrányos helyzető csoportok
felzárkóztatása – nyertes pályázat. E pályázat keretében a népfıiskolának lehetısége
nyílik programok akkreditációjára, illetve az intézményi akkreditációs eljárás
lefolytatására.
3. „Egészségünkért Jászfényszarun” (TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0143)
4. „Számos Ifjúsági Akcióprogram Jászfényszarun” (TÁMOP-2010-5.2.5/B)
5. Town Twinning Citizens’ Meetings – Testvérvárosi pályázat (513283-EFC-1-2010-4HU-EFC-CM) – lengyel, román települések együttmőködésével.
E nyertes pályázatot készítették és a 6 napos programot a Népfıiskola munkatársai
bonyolítottákle, a pályázat beadására az önkormányzat részérıl került sor. A pályázati
program során a nemzeti és jász értékek bemutatása történik. A projektben lengyel és
erdélyi magyar települések a partnerek.

III. Egyéb tevékenységek, melyekben 2010-ben a Népfıiskola civil
szervezetként, civil oldalról bevonásra került:
−

Települési Egészségterv aktualizálása

−

Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi terv elkészítése, intézkedési terv
aktualizálása

−

Települési Esélyegyenlıségi Terv elkészítésének támogatása

−

Az iskolai IPR-programban való részvétel, civil szervezeti eseményekkel

−

A mintegy 40 civil szervezıdést magába foglaló Civil Fórum vezetıje a
Népfıiskola

−

A Népfıiskola vezetıje a településen civil referensként tevékenykedik
3

IV. Pipafüst – Közéleti civil hírmondó megjelentetése:
2007. decembertıl jelentetjük meg kezdetben kéthavonta, majd havonta a civil hírmondót.
A példányszám a pályázati támogatástól függıen 800-1000 példány/hónap.
Hitvallás:
„Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel együtt a
mi kis világunk szépségeit, életmódjának nehézségeit, értékeit, amely a múltban gyökerezik s
amire korunk ráépült.
Az életünk fája most van rügyezıben s – mint minden fa – akkor borul virágba, ha gyökerein
át az anyaföld táplálja. A szülıföld megtartó ereje, szeretete elsısorban azokon a gyökereken
át jut el hozzánk, amelyek dédszüleink, nagyszüleink életébıl, korunk szokásaiból,
hagyományaiból fakadnak.
Ismerjük meg tehát településünk, szülıföldünk, a Jászság minden kincsét, mert csak így
tudjuk igazán becsülni, szeretni, tisztelni s érdemben hozzátenni azt, amitıl „élhetıbb” lesz a
mi kisvárosunk.”
Számvetést ígértünk a múltról – visszatekintve a futó évtizedekre, évszázadokra -, jelenrıl,
jövırıl. Természetesen számunkra a fontos a jelen és fıként a jövı. Megfogadva Kölcsey
intelmét: “Messze jövendıvel komolyan vess össze jelenkort!” – munkánk során erre
helyezzük a hangsúlyt, számos gondolatébresztı írással, útmutatással. (Szerkesztıség)

V. Hagyományos népfıiskolai programjaink:
−

A Népfıiskola fotómőhelyének tagjai (14 fı) alkotótáborban vettek részt
Balatonszepezden, a mőhely két kiállítást szervezet (április 30, november 19.) és
négy alkalommal mőhelyfoglalkozást tartott.

−

Jászfényszaru Város Önkormányzata mellett társszervezıként részt vettünk a III.
Magyarországi Tarlófesztivál (július 31 – 2000 látogató) elıkészítésében.

−

17. alkalommal rendeztük meg a hagyományos Erzsébet napi kézmőves kiállítást
és vásárt, különös tekintettel a helyi termékek bemutatkozására (november 19.
– 32 kiállító, 1000 látogató)

−

Lebonyolítottuk a Petıfi Mővelıdési Házban a több mint tíz éve hagyományos
Adventi Kávéház programunkat, melyen Fekete Nándor orgonamővész adott
koncertet (december 19. – 100 vendég)

−

A Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Drámamőhelye Kıszegen 72 fı
részvételével megszervezte a XIII. Komplex Mővészeti alkotótábort. A táborok
kiemelt témája: a helytörténeti, tájtörténeti értékek megismertetése komplex
mővészeti eszközökkel.
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VI. Kiadványok, publikációk, honlap:
Pipafüst – közéleti civil hírmondó
2007 decemberében jászfényszarui civilek kezdeményezésére elindult útjára a közéleti civil
hírmondó újság. Kezdetben 800 példányban jelent meg, de késıbb a pályázati források
lehetıvé tették, hogy a példányszám 1000 példányra emelkedjen. Az újság eljutott
Jászfényszarura, a Jászság településeire, és a pályázatokban vállalt helyekre (RFÜ, CISZOK,
megyei könyvtárak, elszármazott jászok részére).
2011-ben már az 5. évfolyamot kívánjuk megjelentetni. Sajnos az 2010-ben beadott NCA pályázatunk alapján nem ítéltek meg támogatást, így forrásaink behatároltak, megszőntek. A
megjelentetéshez szükséges önkéntes munka továbbra is számottevı, de a nyomdai költségek
fedezésére az értékesítésbıl befolyó összeg mellett jelentıs támogatásra is szükség lenne a lap
folyamatos megjelentetéséhez.
Bedekovich Füzetek sorozat (5 kiadvány)
Gyökereink – Jászfényszaru a DUFLEX Fotográfiai Stúdió szemével
Gyökereink képeslap-füzet
A magyar nyereg fejlıdése – kiállítás kísérı füzet
Jászsági civil naptár 2010
Egy nyertes NCA - pályázat jóvoltából sikerült egy fényképekkel illusztrált (melyeket a
Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság fotómőhelyének tagjai készítettek) tervezınaptárt
600 példányban megjelentetni. Ez a kiadvány a jászfényszarui civil szervezetek és a velük
kapcsolatban álló jászsági és megyei szervezetek adattára is egyben.
Vállalkozó nıi praktikák, fortélyok
Egy EU-s pályázatnak köszönhetıen készült el 900 példányban ez a kiadványunk, mely azóta
is aktuális. Így 2010-ben minden belföldi és külföldi rendezvényen a téma iránt érdeklıdık
ingyenesen kapnak belıle.
Farkas Kristóf Vince – Petı István: Zarándokúton a Jászságban
A könyv a papság éve alkalmából mutatja be a Jászság településein található 21 római
katolikus templomot. A könyv sikerességét mutatja, hogy az elsı kiadást (1000 példány)
követte a második kiadás (500 példány) is. A kiadvány megjelenését támogatta a jászsági
önkormányzatok egy része, a Jászok Egyesülete, „A Jászságért” Alapítvány, civil szervezetek,
a könyv elıfizetıi, az Új Berea Kft, valamint a Népfıiskola tagsága nagy mennyiségő
önkéntes munkával.
Jászfényszaru – A/5 mérető dosszié
A Népfıiskola vezetıi, Jászfényszaru Város Önkormányzatának felkérésére és költségére
megtervezték azt a dekoratív dossziét, mely 1000 példányban készült el.
Publikációk
2010-ben minden, Népfıiskolának érintı eseményrıl, rendezvényrıl beszámoltunk a Pipafüst
újságban a települési Mi újság Fényszarun? c. újságban, a megyei Új Néplapban.
Honlap
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A Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság 2004-tıl saját honlappal rendelkezik
(www.bedekovich.hu), melyet Petı István, a Népfıiskola tagja tartja karban. 2010-ben a
honlap arculatának átalakítása kezdıdött el. Ezen a felületen is tájékoztatjuk az érdeklıdıket
minden fontosabb eseményrıl, programról, emellett számos fotóval is gazdagítjuk a tartalmat.
Trio-Média Jászberény televízió
Számos, 2010-ben lezajlott programunkon volt jelen a térségi televízió is. A Népfıiskola
alapvetı célja az értékteremtésrıl a tájékoztatás is, amely alapja lehet a kapcsolatépítésnek,
együttmőködésnek is.
A Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság disszeminációs tevékenysége:
−

Publikálás újságokban (pl. Mi újság Fényszarun?, Pipafüst, Új Néplap)

−

Térségi rádió, televízió (Trió Média, Jászberény)

−

Honlapokon való híranyag- és kép-megjelentetés
bedekovich.hu, jaszsag.hu; nepfoiskola.hu)

−

Az elıírás szerinti éves rendes közgyőlés megtartása (eredmények, tervek
ismertetése)

−

A pályázatok eredményességétıl függıen kiadványok, marketinganyagok készítése

(pl.

jaszfenyszaru.hu,

Jászfényszaru, 2011. március 18.

Kovács Béláné Petı Magdolna (elnök)
egyesület képviselıje

Záradék:
A közhasznúsági jelentést a Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság közgyőlése 2011.
március 18-án elfogadta.
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