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Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Egyesületünk, Szövetségünk 1989 októberében, 26 éve alakult meg a Szentendrei-
szigeten, Pócsmegyer - Surányban, amelyet akkor mintegy 20 népfőiskolai közösség 
alkotott. 
Az elmúlt év is eseményekben gazdag volt egyesületünk életében. Közgyűlést 2 
alkalommal (alapszabály módosítás, megfelelés a civil tv.-nek és a polgári 
törvénykönyvnek), vezetőségi ülést 2 alkalommal, ellenőrző-számvizsgáló bizottsági 
ülést 1 alkalommal tartottunk. Szakmai működésünket a választott tisztségviselők 
önkéntesen végzik.

Szakmai tartalom:

• Kulturális, vidékfejlesztési programok az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció 
erősítése érdekében.
•Az önellátó, közösségi gazdasági formák, szociális szövetkezetek népszerűsítése, létre 
segítése.

Szervezeti élet megerősítése-kapcsolatépítés működési területünkön, valamint a Pest 
megyével határos Dél-szlovákiai térségekben. Szakmai tartalom: Érdeklődők, 
szövetségesek megkeresése, hálózatépítés, a népfőiskola, mint a legközvetlenebb 
önkéntes közösségi felnőtt tanulási forma egyenrangúsága népszerűsítése, az önkéntes 
művelődő és felnőtt tanulói lakossági csoportok végiglátogatása. Web-oldal, levelezési 
lista bővítése, frissítése. Projekt generálás és a partnerség építés ösztönzése regionális, 
megyei, járási, helyi együttműködések bővítése elsősorban kulturális, felnőttképzési 
NGO-k-kal, települési önkormányzatokkal, intézményekkel. 

Tanulás másképp: népfőiskolai önkéntesség, tanulókörök szakmai támogatása, érték 
teremtő, jó felnőttképzési, népfőiskolai gyakorlatok tapasztalatcseréje, kiterjesztése 
elsősorban 
- a vidéki családi kisgazdasági önellátás segítése, felkészítése terén, 



- a határ menti aprófalvas térségünk (szobi kistérség) határon inneni és túli népfőiskolai 
kapcsolatok szakmai támogatása. 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
Közhasznú tevékenység megnevezése

1. Információs, módszertani tanácsadás, szolgáltatás (folyamatos egész évben): 

Pályázatfigyelés és tanácsadás a Szövetség partnerei számára a tevékenységhez 
szükséges forrásszerzés, bővítés érdekében. Sikeres pályázatok szakmai és pénzügyi 
megvalósítása a Lakitelek Népfőiskolai Alapítvány támogatásával, az alábbi, a BKNSZ-
hez tartozó népfőiskolai csoportok bevonásával: 
Pilisszentkereszti Helytörténeti és Népfőiskolai Kör I Világháborús helyi frontharcos 
zászló rekonstrukciója és az egykori  Budakalászi Textilművekre emlékező kiállítás 
tárgyában, 
Dányi „Sebestyén Sebestyén” Népfőiskola helyi gazdálkodási ismeretek és facsemete 
ültetés valamint helytörténeti témákban szervezett események, Kozár Gyula egykori 
dányi lelkész verseskönyvének kiadása témában, 
Szadai - veresegyházi népfőiskolai körrel együttműködve a hagyományos ökológiai 
gazdálkodási ismeretek és gyakorlatok témában. 

A nem formális felnőttképzés fejlesztése érdekében tagságunk, partnereink valamint 
elsősorban a Pest megyei civil közösségek számára tapasztalatcsere látogatások.

Honlapunk folyamatos működtetése:  HYPERLINK "http://www.bknsz.hu" 
www.bknsz.hu

FB oldalunk folyamatos működtetése: HYPERLINK "https://www.facebook.com/
Budapest-k%C3%B6rny%C3%A9ki-N%C3%A9pf%C5%91iskolai-Sz%C3%B6vets
%C3%A9g-767646736656057/"https://www.facebook.com/Budapest-k%C3%B6rny
% C 3 % A 9 k i - N % C 3 % A 9 p f % C 5 % 9 1 i s k o l a i - S z % C 3 % B 6 v e t s
%C3%A9g-767646736656057/

Részvétel a KMO Régióban népfőiskoláink rendezvényein, és a vidékfejlesztéssel, 
közösségi művelődéssel foglalkozó fórumokon: 75 éves volt 2015-ben az egykori  
Komárom - Esztergom megyei tatai Magyary Zoltán Népfőiskola, valamint 20 éves volt 
az újjáindult népfőiskola. Ünnepi és szakmai konferenciát, kiállítást rendeztek Keresztesi 
József irányításával. (2015. január és szeptember).

Kiemelkedő esemény volt a 30 éves megalakulását ünneplő, a Pest megyével határos 
Nógrád megyei Erdőkürti Művelődési Kör ünnepi közgyűlése 2015. dec.27-én. A 
tartalmas és hangulatos eseményen több, a BKNSZ-hez tartozó népfőiskolai csapat is 
képviseltette magát, és örömmel köszönthettük az örökifjú Budai Józsefet, a kör egykori 



alapítóját és jelenlegi vezetőjét. A művelődési kör példaértékűen, számos közösségi 
művelődési formával bővítette ismeretterjesztő, falufejlesztő tevékenységét: 
hagyományőrző népdalkör és tánccsoport, értéktár, viseletek gyűjtése, helytörténeti 
kutató, gyűjtőmunka, szlovák anyanyelvi és helyismereti nyári tábor szervezése 
Erdőkürtön, amelyeken sok fiatal van mindig és a faluból elszármazottak is hazatérnek.

Részt vettünk a Magyar Népfőiskolai Társaság által szervezett „Diófák alatti 
beszélgetésen és földfórumon” , a Társaság új telephelyén, Kővágóörsön és részesei 
lehettünk a 30 éves KÁLI - MEDENCE Népfőiskola, faluszeminárium újraindulásának.
( 2015. augusztusban és decemberben).

Részt vettünk a „Culture Guid” a felnőttképzéssel és kulturális szolgáltatásokkal 
foglalkozó szervezetek nemzetközi együttműködésen alapuló szlovéniai EU-s 
tapasztalatcserén és konferencián.( 2015.júniusban) A nemzetközi projekt hazai 
koordinátora a Magyar Népfőiskolai  Társaság s az Ő felkérésükre vettünk részt a 
budapesti és a ljubjanai programon. A nemzetközi projekt célja  egy kézikönyv 
létrehozása a hátrányos helyzetűek kulturális integrációját segítő jó példákkal és 
módszertani útmutatóval.

A Nemzeti Művelődési Intézet felkérésére, együttműködve tagjainkkal és 
partnerszervezeteinkkel, tanulságos tapasztalatcsere látogatást és módszertani 
megbeszélést szerveztünk Szentendrén, a székhelyünkön,  Torbjörn Bådagård, a 
svédországi Brommai Népfőiskola (Bromma Folkhögskola) igazgatójával. (2015. nov.
12.) Svédországban széleskörű oktatási tevékenység folyik napjainkban is a felnőttek 
körében, amelyet jelentősen finanszíroz a svéd állam. A látogatástól áttörést várunk, a 
hazai civil népfőiskolai hálózat helyzetének javulását…
            Felmerült a konkrét kapcsolatépítés lehetősége is, a BKNSZ szakmai 
törekvéseihez                                             illeszkedően, a fenntartható vidékfejlesztéssel 
foglalkozó svéd népfőiskolai programok és intézmények irányába. (Elmondása szerint 
kevés ilyen tematikájú népfőiskolai program és intézmény van Svédországban a 
felnőttképzés keretei között).

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A szövetség által 
végzett tevékenység az 1997. évi CXL. tv. a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 73. és 76. §-a 
alapján állami és helyi önkormányzati feladat, a jog gyakorlása közérdek, támogatása 
közcél…

Az információs és módszertani, szakmai tanácsadáson, és a regionális valamint a fentebb 
felsorolt helyi rendezvényeken részvevők célcsoportja: lakossági érdeklődők, művelődő 
csoportok, civil szervezetek, különféle szakemberek, települési önkormányzatok, 
népfőiskolai civil hálózat a KMO Régióban és a környező megyékben.



Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 300 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredménye: 
- A népfőiskolai szellemiség, az önkéntes tanulás népszerűsítése közvetlenül az emberek 
találkozásával. A részvételi demokrácia és megtartó kisközösség építése, erősítése. 

2. Regionális rendezvények szervezése

Fenntartható vidék - Helyi érték, helyi termék a 
Dunakanyarban

Beszélgetések, fórumok arról, hogyan élhetünk együtt jobban kisvárosainkban, 
falvainkban, a Dunakanyari Pilisi térségben

2015. szeptember 09. – Csobánka
2015. szeptember 16. – Kisoroszi

            2015. szeptember 30. – Pomáz

Rendező: Budapest Környéki Népfőiskola Szövetség
Szervező: Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet
Támogató: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)

Az MNVH-támogatással megvalósított projekt fő célja a Dunakanyarban a tájra jellemző, 
minőségi kézműves helyi termékek, szolgáltatások fejlesztése, értékesítésének segítése.
Célunk volt, hogy a települések lakossága számára találkozási, együttgondolkodási 
lehetőséget teremtsünk. Ezért két műhelytalálkozót szerveztünk két kistelepülésen, egyet 
a pilisi hegyvidéken, Csobánkán, egyet pedig a Szentendrei - szigeten Kisorosziban. A 
pomázi (projektzáró) konferencián a két műhelymunka - közös gondolkodás - során 
felvetődő gondolatait részletesen megbeszéltük és vidékfejlesztési szakemberek 
előadásaival egészítettük ki, mint pl. Papp Gergely szakmai főigazgató helyettes - 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Weidel Walter területi felelős - MNVH Pest Megye, 
Zala Andrea, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség titkára, a Kisléptékű 
Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete alelnöke. 
Mindhárom településen sikeresek voltak a műhelymunka találkozók, mert jelen voltak a 
helyi termelők, gazdálkodók, a képviselő testület tagjai, az érdeklődő civilek, a lakosság 
és néhol a helyi egyház képviselői is.

Az a társadalmi hiány, ami a térség civil életében és gazdasági érdekképviselet területén 
létező valóság, egyben felelőssé teszi a helyi önkormányzatokat a döntések előtti 
lakossági-termelői- résztvevői egyeztetések megtartására. A településeknek és a 
termelőknek is össze kell fognia. Hosszútávon a hiátus megszűntetésére, a szervezetek 
legitimizálására van szükség. A kulturális népnevelés és a közösségi kompetenciák 
erősítésében a népfőiskolai hálózat és más helyi szervezetek együttműködése hasznos 
lenne. A helyi kisgazdasági egységek, a családi vállalkozások, a kézművesek, 
iparművészek, röviden az aktív termelők szövetkezésének segítése az egyik járható út. Az 



ún. szociális szövetkezetben az önkormányzatok tagi szerepe ma már szabályozott és 
lehetséges. A kistermelői minőségi termék- és szolgáltatási kínálatfejlődésével együtt 
megnő a térség turisztikai vonzereje is. Természetesen fontos a térség többi községének 
és városának a megszólítása is, tehát szándékunkban áll a projekt mielőbbi folytatása

        Érezhető, hogy a lakosságra a gazdasági nehézségek ösztönzőleg hatnak sorsuk 
jobbítására és az együttgondolkodásra. A fórumokkal célunk volt a helyi kistermelői 
gazdaságfejlődési lehetőségek és ezek akadályainak feltárása. A visszajelzések szerint 
kötetlen, őszinte hangulatú lakossági beszélgetések alakultak ki mindhárom településen. 
Az viszont már A HELYI KÖZÖSSÉG EREJÉN múlik, hogy az elhangzottak után 
milyen konszenzusos fejlődési folyamatok fognak beindulni. Reméljük, hogy ezt majd a 
politika is megerősíti.

Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakossági érdeklődők, családi gazdaságok, szociális 
szövetkezetek, civil szervezetek, különféle szakemberek, települési önkormányzatok, 
népfőiskolai civil hálózat a KMO Régióban és az országban, valamint a határon túl, 
elsősorban a Pest megye északi részével határos Dél-szlovákiai Ipoly mentén.

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredménye:

Egyre többen ismerik fel a fenntartható életmódú 

öntevékenység és kisközösségi önszerveződés nemzetmegtartó 

erejét. Büszkék vagyunk rá, hogy több helyre hívták meg ezt a 

BKNSZ programot, az itt közreműködő szakértőivel együtt.

 Szakmai tevékenységünk megvalósításához pénzügyi forrásként a Lakitelek 

Népfőiskolai Alapítvány, a NEA Közösségi Környezet – KMR 

Szakkollégiuma és az MNVH – NAKVI pályázati támogatása adott 

lehetőséget. 

4.  Részt veszünk az NMI által országosan kezdeményezett és koordinált 

kulturális közfoglalkoztatásban, így 2015-ben 1 fővel bővült a BKNSZ 

humán erőforrása, szervezeti kapacitása. Az elmúlt 25 év alatt nem volt 



lehetőségünk főállású alkalmazottal dolgozni, mindig önkéntesen láttuk 

el szervezetünk működtetését, de az NMI-vel való 2013 óta folyó 

partnerszervezeti együttműködés alapján a szakmai, módszertani, 

információs, szervezési, tanácsadó, képzési és a hálózatépítési 

tevékenységünket már folyamatosabban és igényesebben el tudtuk látni  

a főállású kulturális közmunkás személy (Balogh Judit agrár-

kertészmérnök, környezetvédelmi szakértő) mindennapi munkájával. 

Továbbra is hiányzik viszont a folyamatos megyei, regionális színtű 

népfőiskolai munkához nélkülözhetetlen szerény mértékű működési 

támogatás, egy állandó, kiszámítható pénzügyi forrás, mivel mind ez 

idáig nem született meg a népfőiskolai törvény, ill. egy, az ezt is 

szabályozó, a népfőiskolai szervezetek (szerény) normatív támogatása.

Szentendre, 2016-01-06.

Nagy Júlia
BKNSZ elnöke

Melléklet

Dányi „Sebestyén Sebestyén Népfőiskola” 2015 /Visszatekintés/

1., Az elmúlt évi előadásokat Dr Kunkovács László Kossuth-díjas kultúrantropológus, 
Balázsi Károly főiskolai docens, Heltai Miklós gimnáziumi igazgató, Dr Fábri Mihály 



gimnáziumi tanár és Dr Lencsés György c. egyetemi tanár tartották.

2., Kiállítás keretében emlékeztünk meg Kozár Gyula egykori dányi plébánosról, 250 
példányszámban kiadtuk verses kéziratát.

3.,Megkerestük a szőlő hegyen az ősi gyümölcsfákat, tovább szaporítottuk. Megtanultuk 
az oltás és a szemzés szaporítási módokat Sára János gyümölcsész, etnográfus, 
erdőmérnök egyetemi oktatótól.

4., Kb ötven általunk sikeresen oltott gyümölcsfa csemetét ajándékoztunk el: "Verj 
gyökeret" kívánsággal, ami éppen úgy vonatkozik a növényre mint ránk, akik itt 
születtünk vagy ide kerültünk.

5., Megismertük a szociális szövetkezet legfontosabb tulajdonságait Bocskay József 
rendszerszervezőtől.

6., Az iskolai oktatás tartalmának átadására  és bizonyos nevelési célkitűzések elérésére 
alkalmas módszert megismertük és ezzel kapcsolatos bemutató tanításon is részt vettünk. 
Ajánlottuk a megismerését önkormányzatnak, iskolának, családsegítőnek, szülői 
munkaközösségnek stb.

7., Zarándoklatokat szerveztünk és tartottunk a Hajós - Mecseknádasd /magyar kamínó/, 
a Baja - Báta /Szent Vér/ útvonalon gyalogosan, Mátra-Verebély Szentkútra gyalogos és 
tömegközlekedés módszerével,Csíksomlyóra autóbusszal menve.

8., Közös színházlátogatás.

9., Partner szervezeteink rendezvényein részt vettünk így a Magyar Népfőiskola 
Társasággal Kővágóőrsön, találkozás és konzultáció társadalmi kérdésekről ezt igazán 
ismerőkkel,Gödöllői Teleki Egyesület rendezvényei, Lakitelek, Erdőkürt jubileumi 
összejövetel.

10., Előkészületet tettünk több területen, pl Sebestyén köztéri szobor. Kozár - Jarábik 
munka megjelentetése, de nem tudtunk rá pénzt keríteni.

Gódor András
c.egyetemi tanár, Dány
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