
2011. évi munkájáról 

Alapítványunk alapszabályának és terveinek megfelelően tevékenykedett 2011. évben.

Az alapítvány által nyújtott támogatások:

- Március hónapban az Alapfokú Művészeti Iskola részvételét nevezési díjak finanszírozásával 
támogattuk az első Kelet-Magyarországi Gitárversenyen, és az első Megyei Kamarazenekari 
Találkozón.
- A mazsorett csoportokat fellépő ruha vásárlásában segítettük, regionális versenyen való 
részvételük előtt.
- Május hónapban három Alapfokú Művészeti Iskolai tanuló egész éves tandíját fizettük ki, mivel 
családjuk nehéz anyagi helyzetbe került. 
- Július hónapban a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának faműveseit 
segítettük nyári alkotótáboruk lebonyolításában, ahol a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert 
anyagi támogatást egészítettük ki. Munkájuk során kerti fedeles padok készültek az iskola udvarára.
- Augusztus hónapban az Alapfokú Művészeti Iskola kamarazenekarának egy hetes táborozásához 
járultunk hozzá, melyet idén Pácinban rendeztek meg.
- Szeptember hónapban az Országos Ifjúsági Kézműves Pályázat Nádudvaron megrendezett bőrös-, 
fazekas szakágának rendezvényén az egyéni és közösségi díjak ajándéktárgyait biztosítottuk. 
- Október hónapban az Alapfokú Művészeti Iskola tánctagozatosainak versenyéhez a 
jelmezkölcsönzést biztosítottuk.
- A Városi Könyvtár által az 1956-os forradalom 55. évfordulójának alkalmából rendezett vers- és 
prózamondó verseny díjait támogattuk.

Az alapítvány rendezvényei:

- 2011. január 12-én tartottuk Kiss Tamás vetített képes élménybeszámolóját az Alapítványunk által 
is támogatott, Ulánbátorban megrendezett "Summer School" elnevezésű egyetemi kurzusról (2010).
A kurzust Mongólia Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztériuma és a Mongolisztikai 
Nemzeti Szövetség szervezte.
- Március 17-én Alapítványunk kuratóriumának szervezésében Kollarits Krisztina új könyvének 
bemutatóján vehettek részt az érdeklődők; Egy bujdosó írónő - Tormay Cecíle, majd ezt követően, 
Arisztokraták ma - 21 főnemes a XXI. Században; Adonyi Sztancs János író, újságíróval Erdei 
Sándor újságíró beszélgetett.
- Április 12-én, Költészet Napi irodalmi estet rendeztünk "Lélektől - lélekig" - barangolás a 
költészet birodalmában címmel, vendégünk volt Csáti-Ersók Károly előadóművész. Ezen az esten 
megemlékeztünk Nádudvari Nagy Jánosról, idén elhunyt nádudvari költőről.
- Az Általános Művelődési Központtal közösen megszerveztük Dr. Ozsváth Sándor "A magyar 
jelképrendszer sajátosságai " című ismeretterjesztő előadássorozatát. /5 előadásban/
- A Pásztornapon kóstolót szerveztünk, a Nádudvariak kedvenc ételei című kiadványunk 
népszerűsítésére.
- Május hónapban az Alapfokú Művészeti Iskola tánctagozatának gálaműsorán működtünk közre.
- Szeptember hónapban a Városnapon kiadványainkat mutattuk be.
- Liszt Ferenc halálának 200. évfordulója alkalmából, színvonalas emlékműsort mutattunk be. 
Közreműködtek: Diószeghy Iván színművész, Sőrés Ildikó zongoraművész, Felvégi Béla zenetanár.
- A tavasz és nyár folyamán összegyűjtöttük a nádudvari családok régi fotóit és könyvformába 
rendeztük.
- Október hónapban mutattuk be Erdei Sándor költő, újságíró verses kötetét, Ajándék csend címmel.
A "Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője" Alapítvány és a Városi Könyvtár rendezésében 
megtartott verses-énekes esten válogatást hallhattunk a szerző megjelent köteteiből. A műsorban 
közreműködött Kelemen Ágota Aranypáva-díjas népdalénekes. 
- November hónapban - az alapítvány születésnapján - kiállítást rendezünk a régi fotókból és 
kiadjuk EGYSZER VOLT...címmel, az összegyűjtött régi képeket. 
- A novemberi születésnapi műsorra meghívtuk BERECZ ANDRÁS Kossuth Díjas mesemondót, 



egy egész estés előadásra. 

A felsoroltak anyagi fedezetét a 2009 évben felajánlott adó 1%-ból, 613.540 Ft-ból, a Nemzeti Civil
Alap pályázatán nyert 100.000 Ft, Nádudvar Város Önkormányzatának pályázatán nyert 80.000 Ft, 
és magánszemélyek, cégek, vállalkozások által nyújtott 335.000 Ft. támogatásból biztosítottuk.

KÖSZÖNETET MONDUNK MIND-AZOKNAK, AKIK 2010. ÉVI ADÓJUK 1%-át 
ALAPÍTVÁNYUNKNAK AJÁN-LOTTÁK FEL.
Az idén beérkezett 465.540 forintot városunk kulturális örökségének megőrzésére és a tehetséges 
gyermekek támogatására fordítjuk.

 

Alapítvány kuratóriuma


