
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
Szakmai beszámoló 

2016. évről 
 
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) 1993. óta folyamatosan végzi 
tevékenységét. 1998 évtől, mint közhasznú nonprofit civil szervezet egyesületi formában. 
 
2016. év hasonlóan az elmúlt évekhez igen mozgalmas és szakmailag tartalmas volt. 
 
2017. május 30-án a BLNT évi rendes közgyűlést tartott, melyen elfogadásra került a 
szervezet 2016. évi szakmai, számviteli beszámolója a közhasznúsági melléklettel együtt. 
Ismertetésre került a 2017. évre vonatkozóan a szakmai programtervezet, drámaműhely 
programjai, illetve a 2017. évre a tagdíjak mértéke. 
A fentiek a közgyűlés által elfogadásra kerültek. 
 
A 2015. évben sikeresen befejezett TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499 azonosítószámú 
„Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen, Galgán túl- tanórán kívüli kulturális kapcsolatok 
Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében” című projekt első számú Projekt 
Fenntartási Jelentését elkészítette a megadott szempontok szerint és elektronikusan 
továbbította a Támogatáskezelő felé. 
A projekt 12 hónapos időtartamú (2014.01.01-2014.12.31) 8 köznevelési intézményt, 4 
általános iskolát és 4 óvodát érintett, 5 foglalkoztatási forma került megvalósításra. 2015. 
július 5-én a záró beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlás nélkül elfogadásra került, a 
záró helyszíni ellenőrzésen minden dokumentum hiánytalanul rendben volt. 
2016-ban, a fenntartási időszakban a 8 intézmény folytatta az előírt tevékenységeket, 
amelyekről 2017. június 20-áig el kell készíteni a 2. számú projekt fenntartási jelentést. A 
projekt fenntartási időszaka 5 év. Disszeminációra külön figyelmet fordítottunk: 
www.bedekovich.hu, intézmények facebook oldalai, Jász TRIÓ TV, helyi sajtó, vidéki 
települések honlapjai, újságai. 
 

Elismerés a Jászok Egyesületétől 

Újjáalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte az elszármazott jászságiakat az otthon élőkkel 
összekapcsoló Jászok Egyesülete március 19-én, Budapesten. A rendezvényen Dobos 
László alapító ügyvivő kiemelte: “egyek vagyunk, egy történelmi múlt összekapcsol 
bennünket”. A jubileumi rendezvény, koszorúzással kezdődött a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum díszudvarán, ahol katonai tiszteletadással emlékeztek meg a jász katonai ősökről. 

Az ünnepségen díszoklevelet vett át a Jászságban élők és onnan elszármazottak 
kapcsolatának ápolásáért mások mellett Ézsiás Vencel, Dr. Farkas Kristóf Vince, Kovács 
Béláné Pető Magdolna. A két világháború közötti évtizedekben már működött a fővárosba 
került jászságiak szervezete, Jászok Egyesülete Budapesten elnevezéssel. Az egyesület 
vezetője Jászárokszállás szülötte, Czettler Jenő agrárközgazdász, egyetemi tanár, akadémikus, 
a képviselőház alelnöke volt. A szervezetet 1946-ban – több tízezer más egyesülettel együtt – 
feloszlatták. Az egyesülési jog 1989-es újraszabályozását követően 1991. március 19-én 



alakult meg a Jászok Egyesülete. Az alakuló ülésen kimondták: olyan, a jászsági 
elszármazottakat tömörítő szervezetet kívánnak létrehozni, mely intézményes kapcsot teremt 
az otthon élők és a diaszpóra között. “Adósai vagyunk szülőföldünknek” – írták csatlakozásra 
buzdító felhívásukban. 

2016. március 22-én a Jászberényi Városi Könyvtárban nyílt lehetőség a Bedekovich család 
munkásságáról tágabb képet adni Pető István gondozásában készült fotókiállítás bemutatásával. „A 

térképezés legnagyobb problémája nem az, hogy a semmiből kell kezdeni, hanem az, hogy állandóan 

felül kell vizsgálni a munkát. Maga a világ állandóan változik” –hangzott el Kovács Tímea 
megnyitójának zárómondata mely nemcsak a térképek, de az emberi élet sorsára is kivetíti 
mondanivalóját. Bedekovich Lőrinc valóban a semmiből kezdte és csak kemény munkával, 
odafigyeléssel tudott a következő generációknak is maradandót alkotni. 
Az „Úton a Bedekovichok térképeivel a zsebünkben” című fotókiállítás képzeletbeli kirándulásra 
invitálta az érdeklődőket. Bedekovich Lőrinc földmérő, a 19-20. században úttörő szerepet játszott a 
jászberényi úthálózat fejlesztésében, a Zagyva, Tarna, Galga vadvizeinek megszelídítésében, mocsarak 
csapolásában, továbbá számos jászsági településen végzett kiemelkedő munkát. A térképész nevéhez 
fűződik például a karcagi határban felépített kilencnyílású Zádor híd, mely sokáig az ország 
leghosszabb kőhídjának számított, később azonban a hortobágyi kilenclyukú híd meghódította ezt a 
címet. 

A kiállítás pikantériáját az adta, hogy a kétszáz éves térképeken ábrázolt települések, szobrok, malmok 

elhelyezkedését jelenkori fényképeken örökítették meg a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
Fotóműhelyének és a Duflex Fotográfiai Stúdió tagjai. Hogy egykor hogyan néztek ki a zabolázatlan 
folyók, miként maradtak meg a két évszázados emlékek, illetve mi változott azóta a településeken, a 
tárlatvezető, Dr. Farkas Kristóf Vince történész adott választ a fényképek segítségével. A két 
világháború a Jászságot sem kímélte, nagy számban lerombolódott több létesítmény. Az utókor 
szerencséjére viszont megannyi értéket hordozó kápolna, templom és egyéb objektum is fennmaradt. 
Ilyen például a jászárokszállási kápolna, valamint a jászalsószentgyörgyi Erzsébet vízimalom, melyet 
a XXI. Jász Világtalálkozóra újított fel a község önkormányzata. Érdemes megemlíteni, hogy ifjabb 

Bedekovich Lőrinc továbbvitte édesapja vezérfonalát, így az ő építéstervét csodálhatjuk például a 

jászberényi Városházán, s részt vett Jászfényszaru városházának tervezésében is. (Forrás: Berény 
Café; Szabó Lilla) 

Jászfényszaru Város Önkormányzatához 2016. áprilisban állítottuk össze és adtuk be a 
pályázatainkat, működési célú támogatásra, tematikus – Fotóműhely munkákra, külkapcsolati keret 
terhére és drámaműhely működésére és a drámaműhely táborára. A programok megvalósítását 
követően készítettük el a szükséges projektdokumentációt, szakmai, pénzügyi elszámolásokat. 

 
BLNT Drámapedagógiai műhely főbb programjai voltak 2016. évben: 

- Drámaműhely foglalkozások  
- Drámatábor előkészítése 
- Drámatábor megvalósítása 
- Felolvasó est szervezése 
- Színházlátogatások 
- Térségi drámás nap 
- Szülők Akadémiája 



BLNT Drámapedagógiai Műhelyének „Generációk tudása - Csillagtábor” c. komplex 
drámapedagógiai tábora került lebonyolításra 2016.07.18-23 között, Csemőn, 45 fő 
részvételével. A szakmai programok egyéb helyszínei voltak: Attila domb – 
Tápiószentmárton, Mezítlábas park – Cegléd, Vadaspark - Kecskemét, Kékfestő Műhely – 
hagyományőrző családi vállalkozás – Tiszakécske, Tamás tanya tudósai – Csemő, 
Planetárium, mozi – Kecskemét, Tiszai hajózás – Szolnok. 
 
2016. november 18-án megtartottuk a Hagyományőrző Erzsébet napi kézműves kiállítás és 
vásárt. A program keretében kísérő rendezvényekre is sor került, 5 féle kézműves 
foglalkozások 12 iskolás és óvodás csoport részére, SacArt kiállítás, Európa Mézes Reggeli 
(bemutató, kóstoló), fotókiállítás a helyi fogathajtó versenyekről, a Szent Erzsébet Közösségi 
ház udvarán készült - a kertet és a parkolót elválasztó - installáció átadása és flashmob 
(rögtönzött táncház az Iglice tánccsoport tagjai közreműködésével). Erzsébet napon 23 helyi 
és vidéki kézműves mutatkozott be, a látogatói létszám közel 1000 fő. Az Önkormányzat 
jóvoltából került sor a „Jó szívvel” sátorban a boldogi rózsa sütésére, meleg mézes tea 
készítésére s a nap folyamán mindezek kínálására. Az Európai Mézes Reggeli program 
keretében mézes teát, mézes falatokat is kóstoltak a gyerekek, a kivetítőn promóciós kisfilmeket 
láthattak és bekapcsolódhattak az OMME (Országos Magyar Méhész Egyesület) MÉZESNAPLÓ 
játékába is. A helyi programokat a Jászsági Méhészegyesület tagjai támogatták - Molnár György 
Méhészete (Jászberény) és Koncsik Béla Méhészete (Jászfényszaru) vett részt az egész napos 
rendezvényen. 

Az SacArt tárlat vezetője Dr. Farkas Kristóf Vince történész a Jász Múzeum munkatársa, 
beszélgető partnerei Kiss Gábor esperes plébános atya, Szpisják Pál alkotó művész. A 
művésztanár a Szent Erzsébet szobrán kívül bemutatta azokat a korai alkotásait is, amelyek a 
szakralitást tükrözték s munkásságát folyamatosan kísérik. Kiss Gábor esperes plébános atya 
Szent Erzsébetről - mint számára legkedvesebb női szentről osztotta meg gondolatait –, aki 
korát messze meghaladva élte példamutató életét. Árpád-házi Szent Erzsébet 
(Magyarországi Szent Erzsébet, német nyelvterületen gyakorta Türingiai Szent Erzsébet), 
1207. július7-én született II. András magyar király és Merániai Gertrúd lányaként, és fiatalon, 
24 évesen halt meg 1231. november 17-én – éppen 785 éve. 

Lovassportok Jászfényszarun címmel Pető István munkáiból fotókiállítás került 
összeállításra és bemutatásra. A tárlatot megnyitotta Ézsiás István emeritus jász kapitány, a 
kiállítási anyagok rendezője Pető István egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem.  
Az alkotások készítői: Szpisják Pál (szobor, kisplasztika, dombormű), Pető István (fotók). A 
rendezvény helyszíne a Szent Erzsébet Közösségi ház és szabadtéri környezetében a 
Szentcsalád téren. 
 
Az Adventi Kávéház programot 2016. december 18-án a Jászfényszaru Város 
Önkormányzata dísztermében szerveztük meg a Jászberényi Palotásy János Zeneiskola diákjai 
és virtuóz tanárai közreműködésével. 
Terveink, amelyek megvalósítása érdekében pályázatokat is készítünk – önkormányzat felé, további hazai 
(NKA), nemzetközi (Erasmus+) és uniós programokra (EFOP, KEHOP). 



A Bedekovichok munkásságát feltáró, kutató munkát és a fotódokumentálást 2016-ban is folytattuk. További 
Bedekovich kiállításokat tervezünk, több helyszínen és folyamatosan bővített képtárral. 2016-tól 
Bedekovichok életművét bemutató fotóalbum előkészítésén dolgozunk, amely hosszú távon a település 
méltó referencia anyaga lehet. A munka s a tudás elismeréseként Bedekovich díjat alapítunk. 

A Magyar Népfőiskolai Társaság tagszervezeteként részt vettünk a tisztújító közgyűlésen, amelyre 2016. 
április 22-én került sor. A Magyar Népfőiskolai Társaság elnökségi tagjai közé választották Kovács Béláné 
Pető Magdolnát. 

 
Disszemináció 
A BLNT szakmai, kulturális programjairól szöveges és képi tájékoztatást adtunk 
honlapunkon: www.bedekovich.hu , intézmények facebook oldalán, Jász-TRIO TV-ben, helyi 
sajtóban és a vidéki települések honlapján és sajtóiban. 
Mindig szem előtt tartjuk az egymástól tanulás gondolatát, a kapcsolatépítést, a segítő 
együttműködést s a közösség fejlesztést. 
 
Fenntarthatóság, Esélyegyenlőség - mint horizontális elv, 
Rendezvényeinken figyelünk a környezeti tudatosság elvének a betartására. (szelektív 
hulladékgyűjtés, telekocsi, lehetőleg nem használunk eldobható étkezésnél használt 
eszközöket, újrahasznosított papírt is használunk az adminisztrálásnál.) 
 
Esélyegyenlőség terén törekszünk az alábbiakra figyelni: 

- rendezvények időpontjának meghatározása 
- akadálymentes helyszínek használata 
- programjaink nyitottak bárki számára 
- pályázatainkban, BLNT vezetésében a nők-férfiak arányainak egészséges betartására 
- adott esetben gyermekfelügyelet biztosítása 
- pályázati programjainkat résztvevők ingyenesen vehetik igénybe 
- társaságunknál tapasztalatai, ismeretei alapján a Társaság elnöke az esélyegyenlőségi 

felelős külön juttatás nélkül. 
- esélyegyenlőségi témában tartott rendezvényeken igyekszünk képviselni a 

Népfőiskolai Társaságot. 
 
Jászfényszaru, 2017. május 30. 
 
Záradék: 
A közhasznúsági jelentést, a szakmai és számviteli beszámolót a Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság közgyűlése 2017. május 30-án elfogadta. 
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