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Kovács Béláné Petı Magdolna 
 

BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLA JÁSZFÉNYSZARUN 
 

 
 A népfıiskolai tevékenység Jász-Nagykun-Szolnok megyében is 
élı ha-gyományokra támaszkodik. Hitet és erıt merítünk a mozga-
lom e tájon is fellelhetı elızményeibıl, az elsı jász népfıiskola 
munkájából. 

  A mi népfıiskolánk alapításának gondolata 
1992-ben fogalmazódott meg elıször baráti kö-
zösségben. Kezdeményezésükre 1993. decem-
ber 20-i alakuló közgyőlésen 20 alapító és 9 pár-
toló tag kimondta a Népfıiskolai Társaság meg-
alakulását, megalkotta az alapszabályt, meg-
választotta az ügyintézı és képviseleti szerve-
ket.3 Eszerint a Társaság célja, hogy eszközeivel 
segítse a helyi közösség szervezıdését, a helyi 
népfıiskolai tevékenységet. Fóruma legyen a he-

lyi önkormányzat kialakításához nélkülözhetetlen állampolgári ismere-
tek, az egyéni és közösségi társadalmi kezdeményezésekhez szüksé-
ges készségek kiformálásának. 
 A Társaság a népfıiskolák céljainak megvalósításának érdekében 
kapcsolatot épít ki a legkülönbözıbb társadalmi, gazdasági szervekkel, 
vállalkozókkal - vállalkozásokkal, intézményekkel, a hazai és nemzet-
közi népfıiskolai mozgalommal. 
  A településen igény mutatkozott a mezıgazdasági vállalkozások, 
család-gondozás - egészségmegırzés, számítógép-kezelıi-, angol-, 
német nyelvtanfolyamok, elıadássorozatok, hagyományırzı kézmőves 
foglalkozások, kiállítások, vásárok megszervezése iránt, amelyet felvál-
lalt a Népfıiskola. 
 

                                                           
3  Alapítók: Baliné Bazsó Mária, Berényi Ferencné, Bobály Vilmosné, Ézsiás Sán-

dorné, Gyıriné Czeglédi Márta, Kaszainé Ocskó Györgyi, Kocsis András, Ko-
vács Lászlóné, Kovács Béláné Petı Magdolna, Krupáné Szász Anita, Lajkóné 
Tanczikó Tünde, Mészáros Tivadar, Nagyné Faragó Éva, Nagyné Kiss Mária, 
Pál Béla, Sándorné Tóth Éva, Tóthné Basa Éva, Vasné Szászi Ilona, Vígh Já-
nos, Zsámboki Lászlóné 
 

 Pártolók: Berényi Ferenc 
Harangozó Imre, Jávorcsik József, Langó János, Stanitz Károly, Szőcs Antal, 
Tóth Györgyné, Varró Ferencné, Virág István 
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Eseménynaptár 
 
1994 
 
Számítógép-kezelıi tanfolyam 
Mezıgazdasági vállalkozási kurzus  
Bevezetés a természethő mezıgazdálkodásba - biogazdálkodás.  
A piac igényeihez alkalmazkodó hajtatott és szabadföldi zöldségter-
mesztés lehetıségeinek kiaknázása.  
Az egyéni vállalkozások elindítása. A könyvvezetés alapfogalmai.  
A háztartásgazdaság vállalkozása: a falusi turizmus, vendéglátás.  
A személyi jövedelemadó és az adózás rendjének általános ismerteté-
se. A mezıgazdasági kistermelık és az egyéni vállalkozók adózása.  
Mezıgazdasági termelés finanszírozása. Támogatás, hitelfelvételi lehe-
tıségek. 
Elıadások a Családok Nemzetközi Éve alkalmából. 
Beszédhibák kialakulása, felismerése kisgyermekkorban.  
Gyakorlati tanácsok a beszédhibák kezelésére.  
Beszéljünk az iskolaérettségrıl.  
Beszédmővelés gyermekeknek és felnıtteknek. 
- Angol nyelvtanfolyam  
- Mezıgazdasági vállalkozási kurzus 
Termékbemutatók.  
Az adózásról. 
Egy este Bálint Györgygyel.  
Mezıgazdasági vállalkozások finanszírozása, hitelfelvételi lehetıségek.  
Baromfi a háztájiban.) 
Erzsébet - napi népmővészeti, kézmőves kiállítás és vásár 
- Számítógép-kezelıi tanfolyam 
Adventi koszorúk készítése 
Mézeskalács sütése, szalma-, háncs- és csuhédíszek készítése. 
 
1995. 
  
Számítógép-kezelıi tanfolyam (2 csoportban) 
Gordon-féle hatékonysági tréning 
 Hagyományırzı foglalkozássorozat:  
húsvéti tojásfestés.  
Szövés tanfolyam 
Gerinctorna, gyógytorna. Tartáshibák, hanyag tartás korrigálása 
Bedekovich Lırinc életének és munkásságának ismertetése 
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Német nyelvtanfolyam 
Kézmőves foglalkozások  (agyagozás, szövés, bırdíszmővesség, szőcs  
munkák készítése) 
Angol nyelvtanfolyam 
Erzsébet-napi vásár, kézmőves foglalkozások  
Dániai tanulmányút 
Adventi virágkötészeti foglalkozás 
Szövés tanfolyam 
Karácsonyi jótékonysági hangverseny  
 
1996  
 
Egészségmegırzı tréning  (DROG-ról fiataloknak) 
Természetes családtervezés 
Munkaügyi központi tájékoztató 
Környezetvédelem - biogazdálkodás 
Elıadás az AIDS-rıl 
Kereszténység - család 
Kézmőves foglalkozások,  
Húsvéti hagyományok, tojásfestés, virágkötészet, batikolás. 
Iskolás lesz a gyerekünk - elıadások szülıknek és pedagógusoknak.  
A Magyar Anyanyelv hete 
Anyanyelvünk múltja, jelene, jövıje.  
Tájnyelvek, tájszólások.  
Beszédmővelés, beszédtechnikai gyakorlatok.  
Drámapedagógiai módszerek szerepe az anyanyelvi nevelésben. 
A rendhagyó magyaróra illusztrációi - rajzpályázat 
Rendhagyó magyaróra az Ünnepi Könyvhét alkalmából.  
Ifjúsági munka a Népfıiskolán. A nagykátai KALOT Népfıiskola ren-
dezvénye 
Iglice Gyermek Tánccsoport Tábora 
Vendégeink voltak: az Alsó-Ausztriai Mezıgazdasági Kamara Gazda-
asszony Szövetsége 


