
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturális 
tevékenység, 

kulturális örökség 
megóvása 

 



„Mindig csak egyszerűen”  
Nádudvari Nagy János verses köteteinek 

bemutatása, a Művészet Barátok Egyesületének 
közreműködésével. Megalapítottuk a Nádudvari 

Nagy János Irodalmi Díjat.  
 

 
  



Nádudvar népi építészetéről dr. Varga Gyula, 
Nádudvar története a levéltári kutatások 

tükrében címmel Dr. Bakó Endre előadásai 
tartottuk meg. 



Dr. Aradi Csaba a 
Hortobágyi Nemzeti 

Park igazgatója 
vetített képes 

előadást tartott 
Hortobágy értékei 

és szépségei címmel  

 

A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS 
évfordulójára Romsics Ignác 

akadémikus nagysikerű 
előadásával emlékeztünk. 

 



 
  
 

 

 

Maradandó gyűjtések, összeállítások kiadványok                   
                                   formájában 



 
Maradandó gyűjtések, összeállítások kiadványok 

formájában 
 



Költészet Napján Jókai 

Anna kétszeres Kossuth-

díjas írónő volt vendégünk. 

Magyar Kultúra Napja 

Mohai Gáborral 

Költészet Napja a Csokonai Színház művészeivel és az Éltető Lélek Irodalmi 

Kör  tagjaival  



A Magyar Kultúra Napján  

Pedagógusok arcképcsarnoka 

című kiadvány köteteiben szereplő 

nádudvari pedagógusokat mutatta 

be Kálmán Antalné a Karácsony 

Sándor Pedagógiai Egyesület 

elnökhelyettese.  



 
Nádudvar története levéltári 

dokumentumokon a 
 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 

kiállítását rendeztük meg 
 

2012 őszén megjelent 
„Szabó István életútja 

Nádudvartól Nádudvarig” 
című könyv  

Ebből az alkalomból a 
szerkesztő Dr. Romsics Ignác 
akadémikus és Szabó István 
voltak az alapítvány vendégei 



 

 

 
A Ady Endre Művelődési Központ 

által - iskolásoknak szervezett - 

színházi előadásokhoz, 

hangversenyekhez,  filmvetítéshez 

anyagi hozzájárulásokat nyújtottunk. 



Hagyományőrzés, kézműves 
képzési feltételeinek javítása. 

Tehetséges, önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetű gyerekek 

támogatása. 

Tehetséges, fiatal alkotók 
bemutatása. 

 



Az Alapfokú Művészeti  Iskola táncgáláját 
jelmezkölcsönzéssel,  tánctáborának megrendezését 

anyagilag segítettük. A Szakiskola és az Alapfokú 
Művészeti Iskola tehetséges, jó eredményt elérő tanulói  

év végi jutalmazásához járultunk hozzá. 



Nyári táborok részvételi költségeit támogattuk. Kézműves 
tanulók, alapfokú művészeti iskolások, sakk szakkörösök és 

mazsorettesek részesültek az alapítvány támogatásában 



 

 

  



A Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája 

alapításának 20 és 25 éves évfordulója megrendezéséhez járultunk 

hozzá. 



Támogattuk a Városi Könyvtár olvasási versenyeit, a 
városi  szavalóverseny díjait biztosítottuk. A Szép 

magyar beszéd versenyét támogattuk, a „Barátunk a 
könyv” vetélkedő megyei díjátadására utaztattuk a 
nyertes csoportot, és megemlékeztünk a Nádudvari 

Városi Könyvtár 50. évfordulójáról.  



 

 

Civil szervezetek, 
amatőr művészeti 

csoportok támogatása 
 



Támogatást nyújtottunk az Ady Endre Művelődési 
Központ által megrendezett – Minősítő 

Kórusversenyhez,  jutalom felajánlásával. 
Hozzájárultunk a csoport franciaországi utazásához. 

(2015) 



 

 
  

Közreműködtünk a helyi Képzőművészeti Alkotókör 
kiállításának megrendezésében, támogattuk egyéni 

alkotók kiállítását, katalógusok megjelenését. 



Az 50 éves Népi Díszítőművészeti Kör tagjait 
kiállítással köszöntöttük 2002-ben. 



A Kéknefelejcs Citerazenekarnak anyagilag segítettünk  

hangszer és hangoló gép vásárlásában, 2006-ban a 10 éves 

jubileum megünneplésében, CD kiadásában. 2002-ben és 

2010-ben közreműködtünk a Nádudvaron megrendezett Vass 

Lajos Regionális Népzenei Találkozó lebonyolításában. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiállítások, megnyitók 



Hazai és nemzetközi 
kiállítások, alkotótáborok, 

szakmai rendezvények 
részvételi lehetőségeinek 

elősegítése. 

Vendégoktatók, szakmai 
előadók 

(szakmai zsűri) 
meghívásának támogatása. 

 



Az Országos Ifjúsági Népi Kézműves 
Pályázat bőrműves és fazekas 
szakágának megszervezésében 
segítettünk a Nádudvari Népi 

Kézműves Szakiskola felkérésére 

„Kössed, fonjad, sodorjad”a 
fonható szálas-anyagok 

felhasználási lehetőségeiről 
tartottunk rendezvényt a 

Nemzeti Kulturális 
Alapprogram pályázati 

támogatásával 2003-ban. 



2013 óta évente 1-2 alkalommal 
rendezünk népművészeti táborokat, és 
országos bőrműves tábort a Művészeti 

Akadémia pályázati támogatásával 



Népművészeti táborok akadémikusok közreműködésével, előadók: 
Petrás Mária, Kóka Rozália, dr. Andrásfalvy Bertalan, Makoldi Sándor, 

Dr. Harangozó Imre, Kobzos Kiss Tamás. 



A nádudvari kézműves és 
népi iparművészeti 

hagyományok 
rendezvényeinek és 

kiadványainak 
támogatása. 



„Holtunkig tanulunk, 

és fiaink folytatják.” 

FAZEKAS LAJOS 

(1918–1998) 

EMLÉKKIÁLLÍTÁS 

 
2018.  

 



Pályázatot hirdettünk „Nádudvari terített asztal” címmel, 
helyi alkotók, fiatal kézművesek, illetve kézműves 

tanulók részére. Pályázni, egyéni és csoportos 
pályamunkákkal lehetett.  



„Nádudvari terített asztal” címmel, helyi alkotók, fiatal 
kézművesek, egyéni és csoportos pályamunkái.  



2014 -ben Fazekas Lajos fazekas népi 

iparművész, a Népművészet Mestere életmű 

kiállítását rendezte meg az Alapítvány, a 

Művelődési Központ és Városi Könyvtár, 

továbbá Nádudvar Város Önkormányzata 

összefogásával. Életművéről egy összefoglaló 

katalógust jelentettünk meg. 

 



 

 

2015-ben   

 



Művészeti alap-, és 
középfokú képzés 

feltételrendszerének 
támogatása 



Támogattuk az Alapfokú Művészeti Iskola 
Kamarazenekarának részvételét egy Finnországi 

nemzetközi zenei táborban   

 

2005-ben 

 



 

 
  

Az Alapfokú Művészeti Iskola művészeti táboraihoz 
nyújtottunk anyagi támogatást, hangszervásárlást 
finanszíroztunk, és a művészeti iskola citerásainak 

tiszakécskei táborozását támogattuk.  



 

 
  

Az Alapfokú Művészeti Iskola művészeti táboraihoz 
nyújtottunk anyagi támogatást.  



 Támogattuk a Népi 
Kismesterségek, Szolgáltató 
Mesterségek Szakiskolájának 
2006-os, a  Debreceni Egyetemen 
megrendezett kiállítását, 
célirányos támogatási bevételek 
útján  

„Fohász a mesterségekért” címmel, 
Budapesten, a Vigadó Galériában 
megrendezett,  népművészetet tanító 
iskolák kiállításáról kiadványt 
jelentettünk meg az MMA 
támogatásával.  A népművészeti 
szakmák oktatásának segítése 
céljával.  



 

 

 

 

 

 

Támogattuk a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának 
Erdélyi kirándulását 2007-ben. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek -  

EFOP. „Mestereknek mestere” mintaprojektben a népi kézműves oktatás 
feladatainak segítése, az alapítványnak nyújtott címzett támogatással. 



Nádudvari díjátadás, alapítványi támogatással 
az Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton  



A Kézműves 
Szakiskola 
utazásához 
járultunk hozzá 
a az Országos 
Ifjúsági Népi 
Kézműves 
pályázat textiles 
díjátadó 
ünnepségére 

Székesfehérvári utazás 
2015-ben 


