
" A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a nemzetközi műveltség tesz bennünket 
európaivá. Ha azonban csak az európaiságra törekszünk, lehetünk nagy műveltségű népek, de minél
hamarabb megszűnünk magyarnak lenni." 
Győrffy István 

A " Szülőföldünk Nádudvar, Öröksége és Jövője" Alapítvány

2010 évben végzett tevékenysége

Alapítványunk 2010 évben is folyamatosan végezte munkáját, alapszabálya értelmében.

- 2 fő tehetséges szakiskolai tanuló egész évi tandíját kifizettük.
- Törös Borbála tanár festő katalógusának elkészítését támogattuk.
- A mazsorett csoportok jelmez kiegészítéséhez, anyagvásárlással járultunk hozzá.
- Az óvodások rajzpályázatát, kiállítását, a zsűrizési díj kifizetésével segítettük.
- Ez évben a művészeti iskola tánctáborát segítettük.
- Kiss Tamás szakiskolai tanár, mongóliai tanulmányútját támogattuk.
- Megrendeztük, ez évben is a Költészet Napját. Színvonalas műsorral tettük emlékezetessé a vers 
ünnepét.
- Június hónapban a Városi Könyvtárral közösen , az Ünnepi Könyvhéten, előadóestet szerveztünk, 
Szabó Magda írónő emlékére.
- A Citerazenekar hangszer hangoló gép vásárlását támogattuk.
- Az Alapfokú Művészeti iskola táncgáláját, jelmezkölcsönzéssel segítettük.
- A Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges, jó eredményt elérő tanulói év végi 
jutalmazásához hozzájárultunk.
- Az Alapfokú Művészeti Iskola egy citeraszakos tanulójának , citeratábori részvételi díját 
kifizettük.
- A Városi Könyvtár november 23.-a alkalmából megrendezett szavalóversenyének díjait 
biztosítottuk.
- 1 fő általános iskolai tanuló iskolai kirándulásának támogatása

Anyagi forrásaik 2010 évben

Az Alapítványunk fenntartása, körültelítő, folyamatos munkát igényel.
Rendszeresen részt veszünk a civilszervezetek részére meghirdetett pályázatokon.
Bevételeik nyertes pályázatokból, vállalkozások és magánszemélyek adományaiból és az adó 1%-
ból származnak.

2010 évben az NCA működésre meghirdetett pályázatán: 200 000 Ft-ot,
A Nádudvar Város Oktatási és Művelődési Bizottságának 
pályázatán: 90 000 Ft-ot 

Az adó 1%-bó felajánlott összeg 2010 évben : 613 539 Ft.

A magánszemélyek és vállalkozások által nyújtott támogatás: 293 000 Ft. 

Ez úton is szeretnénk megköszönni Önöknek, hogy bíztak bennünk, amikor adójuk 1%-át nekünk 
adományozták. Jó célokra fordítjuk, ami az egész közösség épülését szolgálja
Az adományokat is köszönjük mindenkinek, a megjelölt célra fordítunk, minden forintot

 

Az Alapítvány kuratóriuma.


