
Az Alapítvány Kuratóriumának
2012. évi munkájáról

Alapítványunk ebben az évben is az Alapító okiratában meghatározottak szerint végezte munkáját.
Az erre az évre tervezetteket maradéktalanul megvalósítottuk.
. Február hónapban kamara kiállítással és felolvasó esttel emlékeztünk Tormay Cecile írónő 
halálának évfordulójára. A bensőséges ünnepség, sok látogatót vonzott.
. Megrendeztük - a már hagyomány számba menő- Költészet Napi előadóestünket. Ebben az évben 
Galánfi András előadóművésszel találkozhatott a nagy létszámú érdeklődő közönség.
. A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS évfordulójára Romsics Ignác akadémikus nagysikerű 
előadásával emlékeztünk. A Városnapon népszerűsítettük az Alapítvány munkáját és kiadványait.
. Előkészítettük az Alapítvány 13. születésnapjára tervezett programot. A levéltári kiállítást és a 
Keserű család 300 éves története c. könyv kiadását.
. Megszerkesztettük Alapítványi füzetünket.
. Eleget tettünk az év során törvényszabta feladatainknak.
. Három pályázatott nyújtottunk be. A civil szervezetek működésére részére kiírt Nemzeti 
Együttműködési Alap (NEA) pályázaton 250.000 Ft-ot., a Nádudvar Város Oktatási-Kulturális- , 
Sport és Idegenforgalmi Bizottsága által meghirdetett pályázaton 40.000 Ft-ot nyert az Alapítvány. 
. A beszámolás időpontjában még nincs információnk a Nádudvar Város Művelődéséért és 
Sportjáért Alapítványhoz benyújtott harmadik pályázat eredményéről. 
. Ebben az évben is pályázatokból, az adó 1%-ból és támogatásokból biztosítottuk működésünket.
. Magánszemélyektől és vállalkozásoktól kaptunk támogatást.
. Ritók Zsigmond akadémikus, Nádudvari Nagy Jánosné, Sajt- Kalmár, Baromfiudvar Debrecen. /
. Kuratóriumunk tagjai továbbra is díjazás nélkül végzik munkájukat. Alapítványunknak nincs 
fizetett munkatársa. 
. Nádudvar lakossága elfogadta, ismeri tevékenységünket, ezért egyre többen segítenek, abban, 
amiben tudnak.
. Továbbra is fontosnak tartjuk Nádudvar hagyományainak feltárását, megismertetését, megőrzését 
és a kulturális hátrányok enyhítését, a többi Alapító okiratunkban leírt feladatunk mellett. 

2012-ben támogatást nyújtottunk:

. A Városi Könyvtár által megrendezet Kazinczy verseny helyezettjeinek jutalmazásához.

. Az Ady Endre ÁMK asztalitenisz versenyéhez.

. A Városi Könyvtár olvasási versenyének díjazásához

. A Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának a 20. éves évforduló 
megrendezéséhez.
. Vállalkozások céltámogatását folyósítottuk a Mazsorett csoportnak.
. A Városi Könyvtár október 23.-i szavalóversenyének díjait biztosítottuk.
. Egy fő Szakiskolai tanuló részére rendszeres támogatást nyújtunk tanulmányi költségeihez.

Alapítvány kuratóriuma.




