
Az Alapítvány Kuratóriumának
2006. évi munkájáról 

Alapítványunk hét éve folyamatosan működik, a település kulturális életében vállal szerepet. 
Célkitűzéseink megvalósításához mindenek előtt az anyagi feltételeket szükséges megteremteni.
Tevékenységünkhöz igyekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni. 
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból az APEH értesítése szerint 2006-ban 511.233 Ft 
gyarapítja az alapítvány számláját, melyet a tehetséges gyermekek támogatására és hagyományaink 
ápolására fordítunk. 
Programjaink megvalósításához két sikeres pályázatunk nyújtott biztos hátteret. A Nemzeti Civil 
Alapprogram pályázatán 250.000 forintot kaptunk működési kiadásokra. A Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma a népi kultúrát megőrző és megújító alkotóközösségek támogatására kiírt 
Tengertánc  pályázatán 200.000 forintot nyertünk. � �

A 2006-os év volt alapítványunk megalakulása óta az első olyan év, amikor valamennyi hozzánk 
forduló alkotót, tehetséges fiatalt az alapítvány célkitűzései szerint támogatni tudtuk. 
Nádudvari Nagy János újabb válogatott verses kötetének kiadásához a Művészet Barátok 
Egyesületén keresztül 50.000 forint támogatást nyújtottunk. Stefanovics Elemér verses kötetének 
kiadását és Virághné Törös Borbála tanár-festő megjelent katalógusát 25.000  25.000 forinttal �
segítettük. 
Alapítványunk az Alapfokú Művészeti Iskola hangszergyarapodásához 109.000, nyári művészeti 
táborához 40.000, a brémai táncvilágbajnokságon való szerepléséhez 50.000 forintot biztosított 
célirányos támogatásokból. A 2005-2006-os tanév zárásakor a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és
Jövője Alapítvány Kuratóriuma az Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges tanulóit, Nagy Mónikát, 
Zsom Melindát, Darányi Sándort és Bojtor Gergőt tíz-tíz ezer forint támogatásban részesítette, a 
Békésen megrendezésre kerülő fuvolás-, illetve kézműves alkotó táborban való részvételükhöz.
Március hónapban támogattuk a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának a 
Debreceni Egyetemen megrendezett kiállítását. A kiállítás megrendezéséhez és 
propagandaanyagához 319.716 forinttal járult hozzá az alapítvány, szintén célirányos támogatási 
bevételek útján.
Közreműködtünk a Négy évszak-Vivaldi hangverseny szervezésében, amely az Ady Endre 
Általános Művelődési Központ felnőtt hangverseny-sorozatában került bemutatásra.
Kiállítást rendeztünk Vencsellei István fotóművész Kortársaim című fotóanyagából. A kiállítás � �
képeinek egy része nádudvari pásztoroknak és népművészeknek állít emléket.
Április hónapban megünnepeltük a Költészet napját. A Csokonai Színház művészei mutatták be 
Rendületlenül  c. irodalmi műsorukat. � �

Alapítványunk számon tartja a kerek évfordulókat, és méltóképpen megünnepli azokat. A város 
intézményei és hosszú időn át folyamatosan működő közösségei mind sorra kerültek az elmúlt 
években. 
Idei születésnapi gálaműsorunk alkalmával, november 18-án 50. 000 forinttal támogattuk a 10 éves 
citerazenekart, amit a közösség fellépő ruhára fordít. 
Pályázatot hirdettünk Nádudvari terített asztal  címmel a helyi alkotók, fiatal kézművesek illetve � �
kézműves tanulók részére (pályázni egyéni és csoportos alkotásokkal lehetett). A pályázatra készült 
tárgyakat kiállításon mutattuk be, november 18 - december 2 között. A tárgykultúra pályázatra 
érkezett tárgyakat digitalizáljuk.
A hagyományőrző programhoz kapcsolódik annak a receptgyűjteménynek a bemutatása is, mely a 
már lassan feledésbe menő nádudvari konyhára és a pásztori életre jellemző ételeket gyűjti össze 
pályázók munkái alapján.
A születésnapi gála műsor programja: 

-2006. november 18 án, 16 órától a kiállítótérben: a Nádudvari terített asztal  címmel � � �
meghirdetett kézműves alkotói pályázat kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitotta Hubert 
Erzsébet etnográfus, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Hajdú-Bihar megye Szervezetének 
titkára megbízásából Kovács Andrásné. 



- A pályamunkák értékelése, díjátadás.
-? Régi nádudvari ételekből, pályázók munkái alapján összeállított receptgyűjtemény bemutatása. 
Bemutatta Barna Sándorné az alapítvány kuratóriumának elnöke.
- A megnyitót követően a színházteremben: az alapítvány elmúlt évi munkáját összefoglalta 
Dománné Baranyai Etelka az alapítvány kuratóriumának titkára.
- A Kéknefelejcs citerazenekar 10 évéről képes zenés összefoglaló a színházteremben, ahol �
bemutatásra kerül többek között az első önálló CD anyaga is Padkaporos bálok idején  címmel.� �
- Hagyományos ételek kóstolója, nóta és tánc a citerásokkal.

"TENGERTÁNC" 2006

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a népi kultúrát megőrző és megújító 
alkotóközösségek támogatására kiírt Tengertánc  pályázatán 200.000 forintot nyert a � �
Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője  Alapítvány. A program során Nádudvari terített � � �

asztal  címmel az alapítvány a helyi alkotók-, fiatal kézművesek illetve kézműves tanulók számára �
alkotói pályázatot hirdetett. 
A pályázatra készült tárgyakat helyben, kiállításon mutattuk be. 
A már lassan feledésbe menő nádudvari konyhára és a pásztori életre jellemző ételek receptjeivel 
pályázók munkáit füzetbe gyűjtöttük; Nádudvari hagyományos ízek címmel, melyet a kiállítás 
alkalmával bemutatóval, ételkóstolóval népszerűsített az alapítvány kuratóriuma.
Az alábbiakban a pályázatok eredményét, és a receptfüzet ajánlóját olvashatják.

A népi kultúrát megőrző programunkat képekben illusztráljuk. 

Nádudvari terített asztal  címmel meghirdetett kézműves alkotói pályázat eredménye:� �  
Részlet a 2006. November 9-én, a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány 
pályázatára beadott alkotások zsűrizési jegyzőkönyvéből.

Közösségi munkák csoportjában
I. díj: A Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája - piros terítős tárgyegyüttese
II.díj: A Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája - Fehér vászon terítős 
tárgyegyüttese
III.díj: A Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája - Sárga terítős tárgyegyüttese
III.díj: Díszítőművészeti Szakkör- Drávaszögi Garnitúra. Alkotói: Katonáné Kalmár Terézia, 
Czibere Antalné, Kiss Lászlóné, Molnár Jánosné, Végh Józsefné.
Egyéni díjak
I.díj: K. Nagy Zsolt- főzőedények
II.díj: Ifj Fazekas István- étkészlet
III.díj: Dobiné Vass Júlia- étkészletek

Nádudvar, 2006. November 9.
Hubert Erzsébet etnográfus, a zsűri elnöke,



Baji Imre népi iparművész és Holb Margit textilműves, a zsűri tagjai.

Nádudvari hagyományos ízek

A hajdan élt gazdaasszonyok dédanyáink, nagyanyáink  ételeit máig emlegetik, azok akik ettek �
belőle. Sokan gondolják, hogy ezt csak a mindent megszépítő idő teszi. Aki kipróbálja ezeket a 
recepteket meggyőződhet arról, hogy nem érdemtelenül dicsérik ezeket az ételeket. 
A régiek által főzött ételek receptjeiből gyűjtöttünk egy kis füzetre valót, azért, hogy a gyorsételek 
korában a régi ízekre emlékeztessünk
Korántsem teljes a gyűjtemény. 
A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány és a Városi Könyvtár által meghirdetett 
pályázatra ötvennégy ételrecept érkezett be.
Köszönjük azoknak, akik vették a fáradtságot, és azzal segítették céljaink megvalósítását, hogy 
leírták az általuk őrzött régi, jól bevált recepteket.
Azoknak szól ez a kis füzet, akik szeretnek főzni, tisztelik a hagyományokat és tudják, hogy a 
családot a családi tűzhely és az azon készült finom ételek is segítenek összetartani. 
Akiktől recepteket kaptunk: Árvai Anikó, Baranyai Antalné, Baranyai Józsefné, Borbély Lajosné, 
Bukorné Forgó Ágnes, D.Baranyai Etelka, Dobiné Vass Júlia, Fazekas István, Katonáné Kalmár 
Terézia, Nagyné Lakatos Margit, Pavluskáné Sulyok Júlia, Szkupi Györgyné.




