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Alapítványunk hét éve folyamatosan működik, a település kulturális életében vállal szerepet. 
Célkitűzéseink megvalósításához igyekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni. 
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból az APEH értesítése szerint 2007-ben 461 000 
Ft gyarapítja az alapítvány számláját, melyet a tehetséges gyermekek támogatására és 
hagyományaink ápolására fordítunk. Támogatásukat ezúton is köszönjük.
Programjaink megvalósításához, működésünkhöz sikeres pályázatunk nyújtott biztos hátteret. A 
Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán 150.000 forintot kaptunk működési kiadásokra. 

2007. február 16-án, az Ady Endre Általános Művelődési Központban került megrendezésre 
Mindig csak egyszerűen  címmel, Nádudvari Nagy János hatodik verseskötetének bemutatója. A � �

rendezvényt szervezte a Művészetbarátok Egyesülete, a Városi Könyvtár, és a Szülőföldünk, 
Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány. December végén, karácsonyi ajándékként jött ki a 
nyomdából ez a verses kötet, melyet a Művészetbarátok Egyesülete gondozásában Nádudvari Nagy 
János verseiből válogatott és szerkesztett Tárkányi Imre. 
A kiadó a költő hatodik kötetével tiszteleg a nehéz mezőgazdasági munkában edződött, háború 
poklát ízlelt, hadifogolytáborok szörnyűségeibe kóstolt, hitében ingathatatlan, 85. életévébe lépett 
családapának, nagyapának, dédapának. A könyvet Bozsó János, Soltész Albert, Tóth Ferenc és 
Virághné Törös Borbála illusztrációi díszítik. 
E hatodik kötetből Galánfi András előadóművész szerkesztett műsort.
Az Ő előadásában és a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek két fiatal tanára, Benő Tamás
és Győri Balázs tolmácsolásában hallhattunk verseket e kötetből. Tárogatón közreműködött Sári 
József. 

Márciusban Geröly Tibor, a Művészetbarátok Egyesületének elnöke Nádudvari est megrendezésére
kérte fel az Alapítványt és a nádudvari könyvbemutatón közreműködő fiatal pedagógusokat. A 
felkérésre március 23-án, Budapesten a Kossuth Klubban Virághné Törös Borbála festőművész 
jubileumi kiállítását rendeztük meg, az alkotó 75. születésnapja alkalmából. A tárlatot megnyitotta 
Kerékgyártó István művészeti kritikus. Az ünnepi műsorban Nádudvari Nagy János versei 
hangzottak el, Benő Tamás és Győri Balázs szakiskolai pedagógusok tolmácsolásában.
Az est létrejöttét támogatta: a Nádudvari Református Egyházközség, és a Szülőföldünk, Nádudvar 
Öröksége és Jövője Alapítvány. A tárlat május 17-ig volt látható.

Májusban négynapos temesvári kiránduláson vettek részt a szakiskola diákjai és mestereik. A 
Bánsági Magyar Napokon a nádudvari nemezsátor mellett a nálunk oktatott hagyományos 
mesterségekből láthattak bemutatót az érdeklődők. A Temesvári Magyar Nőszövetség és a Bartók 
Béla Líceum meghívására érkezett a nádudvari csoport a Bánság fővárosába. Az út költségeihez a 
Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány járult hozzá. A nádudvari szakiskola tanulói
két helyszínen, a líceum udvarán és a forgalmas Kossuth téren nagyszámú érdeklődő közönség előtt
mutatkozhattak be. 

Májusban a "Barátunk a könyv" megyei olvasónapló pályázaton 14 csapat képviselte Nádudvart. 
49 gyerek szorgoskodott közel 3 hónapon keresztül a könyvtárban. A feladatok elkészítéséhez a 
megadott regényekben, néprajzi, természettudományi és életrajzi lexikonokban búvárkodtak a 
pályázók. 7 csapat 2007. május 19-én Debrecenben vehette át jutalmát munkájáért. A nádudvari 
gyerekek részvételét a "Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője" alapítvány támogatta.
Július hónapban a Művészeti iskola művészeti táboraihoz nyújtottunk támogatást. 

Október hónapban az Alapítvány kuratóriumának tagjai a "Nádudvar napja a hagyományok 
jegyében" városi rendezvényen népszerűsítették az alapítvány célkitűzéseit, munkáját.

Október hónapban a városi könyvtárban Tiniolvashow író - olvasó találkozó volt Bosnyák 



Viktóriával a "Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és jövője" Alapítvány támogatásával. 

November hónapban Varga Lajosné szűrhímző népi iparművész emlékkiállítását rendezzük meg az 
Alapítvány születésnapi gálaműsorára.


