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 A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 256 

tagja és négy önálló csoportja van, a csoportokban közel 200 fő azok száma, akik nem tagjai 

az egyesületnek. A FÉBE gesztora a Rimóczi kastélyban lévő Civil Háznak. 

 

 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, Euró atlanti integráció elősegítésére terjed ki. 

 

 Az egyesület az elmúlt 16 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 140.000,-Ft), pályázati pénzeszközökből, a FÉBE bál bevételének 

50 %-ából és Önkormányzati támogatásból valósítja meg. 

 

 Az egyesületnek a 16 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely 

évente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki. Így: 

 Honismereti és helytörténeti tábor 

 Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása 

 Önköltséges színházlátogatás, helyi színházi előadás és országjáró kirándulás 

 Ismeretterjesztő előadások 

 A magyar történelem és a város múltjához kötődő kerek évfordulók méltó megünneplése 

 Könyvek, kiadványok megjelentetése 

 

 Lehetőségeinkhez mérten jelentős anyagiakkal támogatjuk az önálló csoportok 

tevékenységét, programjaik megvalósulását. 

 

 Egyesületünk folyamatosan segíti az általa létrehozott „Jászfényszaruért” 

Alapítvány anyagi bázisának bővülését. Az alapítvány - amely szintén közhasznúvá vált- 

egész tevékenysége Jászfényszarut, az itt élőket szolgálja.  

 

  

 



 

 

Egyesületünk 2010. évi működéséhez, valamint programjainak megvalósításához 

kéri az Jászfényszaru Város Önkormányzatának támogatását, így:  

 

- A III. Tarlófesztiválon július 31-én megrendezzük a kenyérsütő-, főzőversenyt, melyet 

kiegészítettünk süteménysütő versennyel. A költségek 50 %-ára 50.000,-Ft-ra 

pályázunk.  

- Egyesületünk továbbra is szervezi nyári honismereti és helytörténeti táborát, melynek 

költségének 1/3-ra 80.000,- Ft-ra pályázunk. 

- Költészet napi beszélgetést szervezünk Juhász Ferenc József Attila-, kétszeres 

Kossuth- és Príma Primissima-díjas költővel, az előadó tiszteletdíjának 50 %-ra 

40.000,- Ft-ra pályázunk.  

- A Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben a „Múzeumok Éjszakája” program 

költségének 50 %-a 90.000,- Ft-ra pályázunk. 

- A II. Magyarországi Tarlófesztivál kenyérsütő versenyének díjára 50.000,- Ft-ra 

pályázzunk.  

- Erkel Ferenc élete és munkáságára Petrovics Emil kétszeres Erkel Ferenc- és Kossuth-

díjas zeneszerző emlékezik, az előadó tisztelet díjának 50 %-ára 50.000,- Ft-ra 

pályázunk.  

- Augusztus 22-én kemenceavató a Kiss József helytörténeti Gyűjteménynél, a 

kivitelezés során társadalmi munkát végzők vendégül látását szeretnénk biztosítani 

köszönet képen erre, kérnénk 40.000,- Ft-ot. 

- Az év folyamán helyben három színházi előadást szervezünk, melynek költségéhez 

kérnénk előadásonként 30.000,- Ft-ot, összesen 90.000,- Ft támogatást, hogy 

előadásonként 50 fő nyugdíjasnak 50%-os kedvezményes jegyet tudjunk biztosítani.  

     - Kérnénk támogatni az elszármazott fényszaruiakkal való kapcsolattartást, mivel 

            egyesületünk e fontos feladatot magára vállalta (postaköltség, telefonköltség,  

            tagsággal járó költségek) 110.000,- Ft. 

 

Jászfényszaru, 2010. február 23. 
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