
 

Meghívó 

A „SZÜLŐFÖLDÜNK, NÁDUDVAR 
ÖRÖKSÉGE ÉS JÖVŐJE” ALAPÍTVÁNY, 

és az  
ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
 

      tisztelettel és szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját 

2013. november 16-án 17 órára 
az Ady Endre Művelődési Központba 

 
a Szülőföldünk Nádudvar, Öröksége és 

Jövője Alapítvány alakulásának 
14. éve alkalmából rendezett  

 

EGYSZER VOLT … 
című estjére 

 
 

„Gyökerek nélkül elpusztul a növény. 

Hogy maradhatna meg gyökerek nélkül 

az ember.” 

                               Schöffer Erzsébet 
 
 

 
Az Alapítvány Kuratóriumának 

2013. évi munkájáról 
 

Alapítványunk Kuratóriuma ebben az 
évben is az 1999-ben létesült Alapító 
okiratban meghatározott alapítói célok 
szerint végezte munkáját.  
A 2013-as évre tervezett feladatainkat 
eredményesen valósítottuk meg. 

 

 Támogatást nyújtottunk a Városi 

Könyvtár által megrendezett Kazinczy 

versenyhez, Olvasási versenyhez.  

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 57. évfordulója 

tiszteletére megrendezett 

szavalóversenyhez.  

 

 Kifizettük két fő mazsorett szakkörre 

járó gyermek térítési díját. 

 

 Támogattuk a Művelődési Központ által 

megrendezett városi asztalitenisz 

verseny díjazását. 

 

 Rendszeres támogatásban részesítünk 

egy határon túli szakiskolai tanulót. 

 

 Megrendeztük a Költészet Napja 

alkalmából az Áprily Lajos emlékestet. 

 

 Bemutattuk, az „Örökbecsű - 

civilszervezetek Hajdú-Bihar 

Megyében” c. kiadványt, amiben 

„Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és 

Jövője” Alapítványról is megjelent egy 

tevékenységét bemutató összefoglaló.  

 

 Közreműködtünk a Magyar Művészeti 

Akadémia nádudvari Népművészeti 

Táborának megrendezésében. 

 

 A Nádudvari Népi Kézműves 

Szakiskola által megrendezett Országos 

Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat bőrös 

és fazekas szakágának 

megszervezésében segítettünk. 

 

 Összegyűjtöttük a nádudvari 

képeskönyv folytatásához a képeket.  

A Városi Könyvtár segítségével 

rögzítettük, digitalizáltuk azokat.  

A meglévő fotókhoz a Déri Múzeum 

anyagából vásároltunk régi nádudvari 

felvételeket. Könyvbe rendeztük a 

képeket és kiadtuk Egyszer volt..2. 

címmel. 

 

 A könyv kiadásának költséget 

pályázatokból, cégek -, 

magánszemélyek támogatásából és saját 

erőből fedeztük. 

 

A felsorolt tevékenységeket a következő 

bevételekből valósítottuk meg: 

 

 Nádudvar Város Oktatási-, Kulturális-, 

Sport és Idegenforgalmi Bizottsága által 

kiírt pályázaton nyert összeg:                                 

70.000 Ft 



 Nádudvar Város Művelődéséért és 

Sportjáért Alapítvány pályázatán nyert 

összeg: 150.000 Ft 

 

 Cégek, civilszervezetek és 

magánszemélyek támogatása:  

390.000 Ft 

 

 Egyéb bevételek: 350.000 Ft 

 

 Összes bevétel: 960.000 Ft     

 

Ebben az évben is sokat tettünk azért, hogy a 

nehéz gazdasági körülmények ellenére is 

tovább működjön alapítványunk, és tenni 

tudjunk a városért. 

Az Alapítvány kuratóriuma 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság az alapítványt 

– a Polgári Törvénykönyv alapján – 61 365 

/1999/2. szám alatt 1999. december 22-i 

határnappal nyilvántartásba vette, a jogerőre 

emelkedés napjától, 2001. január 11-től pedig 

közhasznúsági fokozatát kiemelkedően 

közhasznú minősítéssel látta el. 

 

Az alapítvány céljai között szerepel: 

Kulturális tevékenység, kulturális örökség 

megóvása, hagyományőrzés, kézműves 

mesterségek képzési feltételeinek javítása. 

Tehetséges, önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetű gyerekek támogatása, tehetséges, fiatal 

alkotók bemutatása, civil szervezetek, amatőr 

művészeti csoportok támogatása. Hazai és 

nemzetközi kiállítások, alkotótáborok, szakmai 

rendezvények, részvételi lehetőségeinek 

elősegítése. Vendégoktatók, szakmai előadók 

(szakmai zsűri) meghívásának támogatása. A 

nádudvari kézműves és népi iparművészeti 

hagyományok rendezvényeinek és 

kiadványainak támogatása művészeti alap-, és 

középfokú képzés feltételrendszerének 

támogatása. 

 

Az Alapítványhoz csatlakozni, a 

célkitűzéseket támogatni bármikor, bármekkora 

összeggel lehet a Főnix Takarékszövetkezet 

Nádudvari Kirendeltségén nyitott letéti 

számlán: 60700074-17001773 számon. 

 

A „Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és 

Jövője” Alapítvány Kuratóriuma köszönetet 

mond mind azoknak, akik adójuk 1%-át 

felajánlották részére. 

A 2012. évben felajánlott összeg 359.672 Ft. 

Ezt az összeget Nádudvar város múltjának 

feltárására és tehetséges gyermekek 

támogatására fordítjuk.  

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át, hogy tovább 

tudjuk folytatni eddigi munkánkat a közösség 

érdekében. 

Alapítvány adószáma: 18558577-1-09 

 

 

Az Alapítványi est szervezője 

az Alapítvány kuratóriuma:  

Barna Sándorné elnök,  

Dr. Takácsné Baranyai Etelka titkár, Kovács 

Andrásné, Lövei Sándor és Rásó Tibor. 

 

Közreműködnek 

az Ady Endre Művelődési Központ és Városi 

Könyvtár munkatársai. 

 

ALAPÍTVÁNYI FÜZETEK XV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ALAPÍTVÁNY 
 

    2013. november 16. 17 óra 
 

  Nádudvar 
  Ady Endre Művelődési Központ és Városi 

Könyvtár 


