Tények, adatok a Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Kisvárdai Egyesülete 2012. évi tevékenységéről

I. Az egyesület fontosabb adatai:
Taglétszám az alakulás idején: 45 fő
Taglétszám jelenleg:
85 fő
Székhelye:
4600 Kisvárda, Flórián tér 19.
Közhasznúsági fokozat:
közhasznú szervezet
Bírósági bejegyzés kelte:
2009. április 18.
Szakosztályok száma:
13
Elnökségi tagok száma:
8 fő

II. Ismeretterjesztő előadások száma:
ebből: helytörténet-honismeret:
egészségügyi, egészségmegőrző nap:
irodalmi, nyelvi:
művészeti:
vallási :
író-olvasó találkozó:
pedagógiai:
informatika, számítástechnika:
zenei előadás és vetélkedő:
földrajzi:
természettudományi:
idegen nyelvi

III.Tudományos ülések, előadások, konferenciák:
 Rákóczi évforduló (2012. március vége)
(Kisvárda, Tuzsér)
 Magyar Nyelv Hete rendezvényei
 Magyar Tudomány Ünnepe (Ajak – 2012. nov. 7.)

47 alkalom
10
6, ebből 2 vidéken
6
5
1
4
4
2
2
3
2
2

– 2 előadás

– 3 előadás (vidéken)
– 3 előadás és
közös kiállítás (16 fő)
 Ki volt Császy László és Vári Emil? (2011. ápr. 31.) – 2 előadás
 Matematikai és természettudományi szabadakadémiai előadássorozat
előadás
Helye: Bessenyei György Gimnázium – díszterem
Időpontja: 2012. I. félév
 Telegdi Kata irodalmi és társadalomtudományi előadássorozat
– 12 előadás + 1 kiállítás
Időpontja: 2012. szeptember 7-től december 31-ig

1

–6

IV. Versenyek, vetélkedők, táborok:
 Várostörténeti vetélkedő a Vári Emil Általános Iskolában (30 éves az iskola) –
(2012. március 20.)
 Makay László megyei történelmi vetélkedő (201. március 23.) a helyi II.
Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskolában
 Matematika tehetséggondozó tábor és verseny a Bessenyei György
Gimnáziummal közösen (2012. augusztus 21-25.) – 52 fő résztvevő, 22.
alkalom
 „Ünnepeljük a művészeteket” – a Nemzetközi Művészetoktatás Hete keretében
– előadás, kiállítás, bemutató (társrendező: Megyei Pedagógiai Intézet, Ajak
ÁMK)

V. Tanfolyamok, szervezett képzések:
 Lépéssel a jövő előtt! – Kulturális szakemberek képzése 14 fő résztvevővel a
Vári Emil Társulási Általános Iskolában, 80 órás akkreditált képzés a Jurányi
Lajos TIT Egyesülettel közösen, mely sikeres záróvizsgával fejeződött be:
2012. december 21. (KPCM képzés). A képzésre a fenntartási szakaszban
került sor.
 Oktatási kulturális project ciklus menedzserképzés( OKPCM )– záróvizsga: 5
fő
 Junior tanfolyami és nyelvvizsgáztató tanárok felkészítése (16 fő) – angol és
német nyelvből

VI. A Kisvárdai Városi Könyvtárral közösen működtetjük a „Könyvtári csevegés”
elnevezésű szabadegyetemi előadássorozatot – 2012-ben 8 előadás esetében
biztosítottuk az előadói tiszteletdíjakat.
Túl vagyunk a 220. előadáson. A könyvtár igazgatójával együtt kezdeményeztük a
közművelődési megállapodásokat az önkormányzatokkal. (Kisvárda, Pátroha, Ajak,
Rétközberencs, Szabolcsveresmart, Döge, Tuzsér önkormányzatai támogattak
bennünket 2012-ben.) 15 önkormányzattal és három oktatási intézménnyel van írásos
együttműködésünk (Lónyai Menyhért Általános Iskola Tuzsér, Bessenyei György
Gimnázium Kisvárda – Tehetségpont, Vári Emil Társulási Általános Iskola KisvárdaInnovatív iskolák fejlesztése program).
További közművelődési és civil együttműködő partnereink:
Várday István Városi Könyvtár, Rétközi Múzeum,Rákóczi Szövetség helyi
szervezete,EKKM,Városszépítő Egyesület
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VII.

Nyelvtanfolyam, vizsgáztatás:
 Idegen nyelvi konzultációs központ működtetése
 Nyelvvizsgára irányítás (Jurányi Lajos TIT és Nyíregyházi Főiskola)
 Nyelvtanárok módszertani továbbképzésének megszervezése

VIII. Támogatott rendezvények, kiadványok, könyvbemutatók:
 Bábás Erika kötetének bemutatója (2012. január 25.)
 Móricz regényei a filmvászon – Rokonok – (2012. február 23.) – dr.
Hamar Péter előadása
 Rákóczi-hét programjai (II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola)
 A Természet világa c. folyóirat bemutatása – vendég: Staar Gyula
főszerkesztő – (2012. április 12.)
 dr. Minya Károly főiskolai tanár: Változó szókincsünk -könyvbemutató
(2012. május 25.)
 Anarcs képzőművészeti tábor és irodalmi est (2012 július vége)
 A Bessenyei és a Felső – Szabolcsi Iskolaszövetség néhány pedagógiai
tárgyú előadása
 Könyvbemutató: Gondos Gyula: Újraolvasva c. kötete – Anarcs, 2012.
július 25.
 dr. Gecse Frigyes ny. egyetemi oktató kötetének bemutatása, az új kötet
kiadásának támogatása – (Matematika alapok c. kötet)

IX. Együttműködő partnereink:
Várday István Városi Könyvtár, települési önkormányzatok (városi és
városkörzeti), a városban működő két nyugdíjas klub, EKKM, Várszínház- és
Művészetek Háza, Rákóczi Szövetség Kisvárdai Szervezete, a két
iskolaszövetség, a város és a térség művelődési és oktatási intézményei,
Rétközi Múzeum Baráti Köre és a Városszépítő Egyesület Kisvárda
Legjelentősebb támogatónk: Kisvárda város önkormányzata

X. Kiállítások szervezése társintézményekkel:
 Kastaly István kisvárdai kötődésű festőművész kiállítása a Rétközi
Múzeumban – 2012. szeptember 4.
 A Könyvtári Galéria programjainak támogatása

XI. Tapasztalatcsere, TIT konferencia
 KPCM – kulturális szakemberek képzése – az oktatók vettek részt több
alkalommal (3 fő) Nyíregyháza, Kisvárda
 TIT Szövetség küldöttértekezlete – 2012. május 22.
 Civil Fórum Kisvárda önkormányzat szervezésében 2012. december
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XII.

Benyújtott pályázatok száma:
2012-ben összesen 5 pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül:
a.) a NEA-hoz benyújtott pályázatunk ugyan nyertes lett (250.000.-Ft támogatás),
de várólistára került.
b.) „Kisvárda funkcióbővítő integrált településfejlesztés” című pályázatra
benyújtott programunk (Telegdi Kata irodalmi és társadalomtudományi
előadássorozat)1. 200.000.-Ft összegű támogatásban részesült.
c.) egészségnevelési komplex programunk jelenleg elbírálás alatt – DFT
Hungáriával közösen, TÁMOP 612. pályázat
d.) a Béres Alapítványhoz benyújtott pályázatunk 100.000.-Ft összegű
támogatásban részesült
e.) a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk (Szépirodalom és
ismeretterjesztés) nem részesült támogatásban

XIII. Szervezeti élet:
 Elnökségi ülések száma:
4 alkalom
 Szakosztályvezetők értekezlete: 1 alkalom

XIV.

Ünnepségeken, megemlékezéseken való részvétel:
 A névadó domborműves emléktáblájának koszorúzása, 2012. február 8.
 Béres park avatása, tudományos ülés szervezése a város önkormányzatával
közösen – 2012. árpilis 28.
 800 éves Tuzsér – tudományos ülésen való részvétel a művelődési házban
Tuzséron – 2012. május 25.
 Kuruc katonák emléktáblájának avatása Dögében – 2012. október 7.
(ünnepi szónok: igazgató)

Összeállította:
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Marczinkó István
igazgató

