
Asotthalmi Bedő Albert Alapítvány

Sziiveges szakmai beszámoló

Az alapítvány célkitűzései között szerepel a kiemelkedő tanulmányi tevékenységií tanulók, a
szociálisan hátrányos helyzetri tanulók trímogatiísa, szakmai tanulmiínyutak szervezése,
pályazatok kiírasa, díjazása, sport, kulturális, környezet_ és természetvédelmi célú
rendezvények tamo gatása.

2014-ben a bevételek magánszemélyektől, vállalkozásokból, az SZ}A IoÁ-ábőI, valamint a
folyószámla kamatából származtak.2a14-bwaz alapi*lnynak sikeres pályáaatanem volt.
Alapítvrányunk központi költségvetési támogatásban nem részesült. Az SZJA l%-áből
235.837.-Ft érkezett a számlánkra, melyet 2015. évben kívránunk felhasználni.20l4-ben a
2013. évi SZJA lyo-át, 238.809._Ft_ot használfunk fel a hátranyos helyzetű tanulók
étkezéséhez nyű1tott tiímogatásként, illetve szakmai tanulmanyutak szállásköltségéhez
nyújtott tamogatásként, valamint az iskolai képzést bemutató kiadvány nyomdaköltségére.

Az alapítvány fő tevékenysógei köziil 2014-ben is tiímogattuk a hátrányos helyzetű tanulók
étkezését. Ezzel lehetővé vált, hogy azoka tanulók is tudták tanulmrínyaikat folyatni, akiknél
a szociális hríttér segítség nélkiil eá nem tette volna lehetővé.
Trímogattuk a szakmai tanulmrányutak szráJlásköltsegét. Így lehetővé vált olyan szakmai
tanulmanyutak lebonyolítása, amelyek során iskolránk tanulói és dolgozói betekintést
nyerhettek az országtávolabbi részén folyó erdőgazdrílkodási tevékenységekbe.

Fo tevékenységeink köz<itt szerepel még a sport tamogatása is. Lehetővé tetttik, hogy
diákjaink futóversenyen vegyenek résá, ós az egészséges életmód elősegítése érdekében az
úszás fontosságát is kihangsúlyoztuk ftirdőbelépő trámogatásával.
Evek óta hagyományosan részt vesznek dirikjaink a Maraton váltó futó versenyen' amelyre az
iskola pedagógusaival együtt készülnek.

Trímogattuk az iskolránkban megrendezésre kerülő Erdész iskolak tanárainak sportversenyét.

Célcsoport számára Szerveztiink továbbképzéseket, gépkezelói képzéseket' illetve gépkezelői
órákat tartottunk. A képzésekkel lehetőséget bixosítottunk iskolránk hátn{nyos helyzetii
tanulói szétmáta, hogy kedvezményesen Emelőgépkezelói és Targoncavezetői
szakképesítésekhez jussanak.

Az iskola pedagógusai és dolgozői továbbképzési tr{mogatásban részesültek. A megvalósult
képzésekkel még hatékonyabban sikerül azintézmény okÍató-nevelő munkáját elvégezni.

Az iskolában lebonyolított iskolai programok díjazására is fordítottunk az alapítványi
költségvetésiinkből. Jutalmazásra könyveket vrísfuoltunk.

Tiímogattuk az AIDS prevenciós versenyre való felkészülést' A megyei fordu]ón második és
hatodik helyezést értiink el.



Az iskola kollégiumába felszerelt antenna rendszerrel lehetővé tetÍiik, hogy iskolánk tanulói a
kollégiumi szabadidejtikben tudjanak tévézni.

Áttaleuan minden évben részt vesztink a tanulókkal közös korcsolyazáson, így tetttik eá
ebben az évben is. Az alapítványunk a korcsolyakölcsönzés díját fizette.

Eryób alapítványi tevékenységet is folytatt'mk.

20|4. ríprilis l2.-énÁsotthalmon a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskolában keriilt
megrendezésre a III.Dél-Alfrldi Stihl Regionális Favágó Verseny' ahonnan az első hat
helyezett csapat továbbjutott az Otszágos Stihl Fakitermelő Versenyre. Remek időben,
csodálatos környezetben, kiváló körtilmények kilzött, izgalmas versenyen az alábbi
eredmények sáilettek:

1. DALERD- Nagy lstván Szeged csapata

2. Kiss Ferenc l. csapata

3. Kiss Ferenc Öresfiúk csapata

4'5arkadi Favágók csapata

5. Vátyoni Betyárok csapata

6. Nyírerdő_ MopiTrade Kft. csapata

7.Szentesi fakopáncsok

8. NEFAG-Pusztavacs csapata

9.KEFAG- Bugaci fuvágók cspata

1'0.Kíss Ferenc ll. csapata

11.Bedő Albert Ásotthalom csapata

12'Electric Forest_ Fábiánsebestyén csapata

A verseny 7 megye 5 erdőgazdaságrának területéről érkező 12 fakitermelő brigad
vetélkedéséről szólt, melyet érdekeso látványos bemutatók tarkítottak. Biztonságtechnikai
bemutatót láthatttrnk a Stihl Kft. munkatiírsaitól, Timbersports bemutatót tartottak a
világbajnoki 7. helyezett Juhrász Istvrán vezetésével a Timbersports csapat tagjai, valamint az
alpinista technológiát alkalmazó Faípoló bemutatót nézhettünk végig, melyet Lajkó
Bendegúz prezentiílt.
A rendezvényeníjászat' batata_kóstoló valamint lovas kocsizás is volt.
A verseny lebonyolítísához tamogaüásokat kaptunk, illetve a lebonyolítíshoz szükséges
költségeket biáosítottuk.

2014. novemberében ,,Közösen a természet szolgiáIatáért" kiállításon vetfíink részt, ahol
bemutattuk a nagy hagyomrínyokkal és kiemelkedő tonénelmi múlttal rendelkező iskolánkat
Szegeden az EDF székhazban.

Trimogattuk egy kollégank kiállítását' mely a''A mi erdőnk bűbájos lakói címmel''
településtink Művelődési Hér;ában illetve Mórahalmon, Szegeden és Gyulrín is hetekig
gyönyörködteüe a látogatókat.

Iskolatörténeti laltatrísokat végeztiink, melyet egy késziilő kiadvrínyunkhoz kívrínunk majd
felhasznrálni.



Ú3sag előfizetésekkel, valamint a szakmai, elsősorban erdészeti kiadványok beköttetésével
segítetttik eló art, Itogy az iskola tanulói a könyvtrárban könnyebben eligazodhassarrak a
kiadványok között.

Alapítványunk közremííködtitt az iskola beiskoliíási tevékenységében. Sziímos általanos
iskolába jutottunk el, bemutatva intézrrrénytinkben folyó képzést. Különbiiző pályaválasztasi
vásiírokon, börzéken vetttink részt. Ezekre készítettünk egy bemutató prospektust, mintegy
megismertetve, kedvet csinálva az iskolankat választam kívánó diríkoknak a képzések
megismeréséhez.

Y ezető tisztségviselőknek díjazást nem fi zettÍink.

A beszrimoló ö'sszeállításáért felelős: Marozsián-Guganovich Éva' nyilvríntartási szíma:
152599.

Ásotthalom, 2015. május 25'
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