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Jászfényszaru Város Önkormányzata Fényszaruiak Baráti Egyesületének 2010. évi 

programjait, és működését 350.000,- Ft összeggel támogatta, melyet ezúton is köszönjük.  

 

A felhasználásról az alábbi tájékoztatást adjuk:  

 

Jászfényszaru Város Önkormányzata által szervezett III. Tarlófesztivál gasztronómiai 

részét július 31-én egyesületünk önállóan szervezte, és bonyolította. Főző- és kenyérsütő 

versenyt hirdetett meg. A benevezett csapatokat könyvjutalomban, a helyezetteket pedig 

ajándék utalványban részesítette, melyre 51.500,- Ft-ot fordítottunk. 

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete XV. alkalommal (június 7-12.) rendezte meg nyári 

Honismereti és Helytörténeti táborát. Öt napot Sástói táborban töltöttünk a 6-ik napot pedig a 

jászágói Jászok Világtalálkozóján. A tábor költségéhez 71.225,- Ft-ot használtunk fel, hogy a 

szülők anyagi hozzájárulását ezáltal csökkenteni tudtuk. 

 

A Költészet napja alkalmából Kertész Ákos Kossuth- és József Attila-díjas író és 

filmdramaturg volt a vendégünk. A találkozón 50 fő vett részt. A rendezvényhez 13.300,- Ft-

ot használtunk fel.  

 

Társrendezőkkel közösen június 26-án második alkalommal rendeztük meg a 

Múzeumok éjszakáját. A rendezvényen több mint 300 fő vett részt. A Jászberényi 

Honismereti Egylet kiszállítására, valamint a savanyú leves alapanyag árra 51.235,- Ft-ot 

fordítottunk.  

 

Erkel év kapcsán Fülöp Attila ny. főtitkár és magánénekes, valamint Tátrai Zsuzsanna 

néprajzkutató tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást (80 fő), melynek tiszteletdíjára 

terveztünk pályázati pénzt, azonban az előadás tiszteletdíját más forrásból biztosítottuk. Az 

ide tervezett összeget november 6-i Budapesti Erkel kirándulás Operaházi látogatás 

belépőjének költségére 29.000,- Ft összeget használtuk fel.  

 

Április hónapban az Erdélyi Osonó Színházat látta vendégül Jászfényszaru, két 

előadást tartottak (110 fő nézte meg) az amatőr színjátszók étkezéséhez 12.620,- Ft-ot 

fordítottunk.  

 

Dr. Sándor Imre születésének 100 éves jubileuma alkalmából augusztus 2-án az 

orvosok emléktáblájánál megemlékezést tartottunk. Az emlékezésen résztvevőknek 

emléklapot adtunk át, melynek költségét részben 10.950,- Ft erejéig a pályázati pénzből 

fedeztünk.  
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A fenti programokon kívül számos rendezvényünk volt, melyet közhasznú bevételeinkből, 

vagy önköltségesen a résztvevők maguk fizették.  

 

A működésre a pályázatunkban kért 110.000,- Ft összeget felhasználtuk mobil 

telefondíjra, internet díjra, és honlap fejlesztésre összesen 110.170,- Ft értékben.  

 

A tartalmi beszámolóhoz csatoljuk a pénzügyi összesítőt, melynek melléklete a 

záradékolt eredeti számlák hitelesített másolatai.  

 

Jászfényszaru, 2010. január 29. 

 

        Tóth Tibor 

            elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


