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Tisztelt Képviselő Testület!

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 251
tagja és három önálló csoportja van, a csoportokban közel 200 fő azok száma, akik nem tagjai
az egyesületnek. 

Az egyesületet  a JNKSZ Megyei  Bíróság 1999. január  21-i  végzésével  közhasznú
szervezetté jegyezte  be.  Az  egyesület  közhasznú  feladatköre  alapszabályzata  szerint
tudományos  tevékenységre,  kutatásra,  nevelésre,  oktatásra,  képességfejlesztésre,
ismeretterjesztése,  kulturális  tevékenységre,  kulturális  örökség  megóvására,
műemlékvédelemre, környezetvédelemre, terjed ki.

Az egyesület az elmúlt 20 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem érdeklődő
jászfényszarui lakosoknak adott sokszínű és rétű lehetőséget a közös együttlétre, a tartalmas
foglalatosságra.  Programjait  a  tagok  öntevékenységéből,  közhasznú  tevékenységének
bevételeiből,  tagdíjából  (évi  120.000,-  Ft),  pályázati  pénzeszközökből  Jászfényszaruért
Alapítvány  (100.000,-  Ft),  a  FÉBE  bál  bevétele  (390.000,-  Ft)  és  Önkormányzati
támogatásból valósítja meg.

Az egyesületnek a 20 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely
évente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki. Így:
 Közreműködünk az iskolai nyári tábor lebonyolításában
 Huszárhagyományok településen belüli fenntartásának biztosításában 
 Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása
 Önköltséges budapesti színházlátogatás és országjáró kirándulás igények kielégítésében
 Ismeretterjesztő előadások
 A magyar történelem és a város múltjához kötődő kerek évfordulók méltó megünneplése
 Könyvek, kiadványok megjelentetése

Lehetőségeinkhez mérten jelentős anyagiakkal, szervező és adminisztrációs, pénzügyi
bonyolító  munkával  támogatjuk  az  önálló  csoportok  tevékenységét,  programjaik
megvalósulását.

Egyesületünk  folyamatosan  segíti  az  általa  létrehozott  „Jászfényszaruért”
Alapítvány  anyagi  bázisának  bővülését.  A SZJA 1  %-kának  gyűjtésével,  a  FÉBE  bál
bevételéből  370.000,- Ft biztosításával.  Az  alapítvány  -  amely  szintén  közhasznúvá  vált-
egész tevékenysége Jászfényszarut, az itt élőket szolgálja. 

Egyesületünk  2014.  évi  működéséhez,  valamint  programjainak  megvalósításához
kéri az Jászfényszaru Város Önkormányzatának támogatását, így: 



  
 -    A településről 70 évvel ezelőtt 1944-ben megjelent Gyenge Péter: ANDRIS egy 
      parasztfiú regénye könyvet előfizetők gyűjtésével tervezzük kiadni, melynek nyomdai 
      költségéhez kérnénk 300.000,- Ft-ot, minél többen meg tudják önköltségi ár alatt 
      vásárolni a kiadványt.
- A VII. Tarlófesztiválon augusztus 2-án megrendezzük a kenyérsütő-, főzőversenyt. A

költségek 50 %-ára  70.000,- Ft-ra pályázunk. Az I-IV. helyezett ajándékutalvány, a
további helyezettek könyvet, a zsűri tiszteletdíjára, útiköltségére fordítjuk a pályázati
összeget.

- Helytörténeti  pályázatot  hirdetünk  30  éves  a  Helytörténeti  Gyűjtemény és  Kiss
József  születésének  90  évfordulója alkalmából  általános  iskolás  és  középiskolás
diákok részére, melynek díjazásához kérnénk 100.000,- Ft-ot.

- Augusztus 20-án a IV. Kemence ünnepe a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél, a
dagasztástól a kenyér és kenyérlángos sütésig bemutató és kóstoló, az alapanyagokra,
programra kérnénk 50.000,- Ft-ot.

     - Kérnénk támogatni az elszármazott fényszaruikkal való kapcsolattartást, mivel            
            egyesületünk e fontos feladatot magára vállalta, ez nagyban hasznosul a város 
            kulturális, társadalmi életében. Ez az egyesület általános költségét jelenti.
     -     Az egyesület jól felépített a város életét is bemutató honlappal www.febe.hu 
            rendelkezik, ennek éves költsége 190.000,- Ft a működés egyéb költségei könyvelés 
            130.000,- Ft/év, egyesületi mobil telefon 110.000,- Ft/év, bank költség 150.000,-  
            Ft/év ez összesen 580.000,- Ft.  
     -     A FÉBE az évfolyamán Budapestre, 15 előadásra szervez önköltséges autóbuszos 
           színházlátogatást.

- Ismeretterjesztő  előadásokat  és  egy  kirándulást  szervez  az  érdeklődő  helyi
lakosságnak, melynek költségéhez 100.000,- Ft összegre pályázunk. 

Jászfényszaru, 2014. február 23.
Tisztelettel:

                                                                                                        Tóth Tibor 
                                                                                                             elnök                                 
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