
 

 

 

Ujváry Ferenc Helytörténeti, Kulturális és Idegenforgalmi Alapítvány szakmai beszámolója 2011. 

 
 

Az alapítvány célja: Boldog község egyedülállóan gazdag néprajzi, művészeti, kulturális értékeinek 

megőrzése, gondozása, népszerűsítése. 

 

 

Alapítványunk e célkitűzések megvalósításáért 2011. évben az alábbi tevékenységeket végezte:  

 

 

Néphagyományaink őrzése és népszerűsítése: 

- A táncosokkal, hagyományőrzőkkel szakmai továbbképzés  céljából ismét ellátogattunk a Budapesten 

megrendezett Táncház Találkozóra. A szállítási költséget és a belépők egy részét finanszíroztuk. 

- Az újonnan alakult felnőtt  néptánc csoport  fellépő ruháihoz a méterárut megvásároltuk, melyet aztán 

saját költségükön megvarrattak a tagok.  

- A húsvétot megelőző hétvégén  A BOCSODÁS gyerekek és szüleik a támogatásunkkal tartották a 

tájházunk udvarán kézműves foglalkozásukat, ismerkedtek a locsolkodás hagyományával.  

- A hagyományőrző zenekar számára 2010-ben vásároltunk dobot, melyhez 2011-ben  új  borítást  kellett 

vásárolni.  

- A Bonta zenekar oktatói díját 2 alkalommal átvállaltuk. 

 

Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:  

-Településünk ifjú tehetségei a színjátszó körbe tömörülve hoznak ismertséget és elismertséget 

településünknek már közel tíz éve. A tavalyi évben  nehéz helyzetbe került  az önkormányzatunk, ezért 

alapítványunk vásárolta meg  a Hair című musical hanganyagát, biztosítva ezzel a próbák zavartalan 

megtartását. 

- Csapatépítés, összetartozás erősítése volt a célunk a balatoni táborozás és budapesti kirándulás 

megszervezé-sével, megvalósításával.  A Csodák Palotájában és a Mezőgazdasági Múzeumban játékosan 

jutottak ismeretekhez a boldogi gyerekek. 

 

Kulturális tevékenység:  

- A X. Boldogi Paprikafesztivál bemutatóihoz a mi közreműködésünkkel és anyagi támogatásunkkal 

lépett fel a Zagyva Banda és a Vadrózsa Néptánc Együttes, szolgáltatták a zenét a hagyományőrző 

zenekarosok. 

- Az adventi időszakban ismét megrendeztük a Csillagszóró jótékonysági estünket, ahol fellépési 

lehetőséget adtunk a boldogi és boldogi származású tehetségeknek.  

 

Oktatás, kulturális élet, ismeretterjesztés tárgyi és személyi feltételeinek javítása: 

- A szülői támogatásoknak  és pályázati forrásoknak köszönhetően  tudtunk néptánc pedagógus 

alkalmazni, ami a csoportok  munkáját eredményesebbé  tette. 

-  A 2009. évi és a 2010. évi 1%-os felajánlásokból  az elavult, kopott bejárati ajtókat masszív, esztétikus 

faajtókra cseréltük. 

 

Kapcsolatot a hasonló civil szervezetekkel: 

Tagjai vagyunk a Közép-Magyarországi Folklór Szövetségnek és a Zagyvaság Egyesületnek. 

 

Köszönettel tartozok az alapítónak, Ujváry Gábornak és a kuratórium tagjainak, a szülői támogatóknak és 

az 1%-ot felajánlóknak, hogy lehetőséget adtak nekünk  ahhoz, hogy a település kulturális életét 

színesíthessük. 

 

Kérjük adójának 1%-ával továbbra is támogasson bennünket!  

          Adószámunk: 18589018-1-10                      

                                                                                                       

 

Kepesné Tóth Katalin kuratóriumi elnök 


