
 

B E S Z Á M O L Ó 

 

 

A Nyírmadai Nyelv- és Zeneoktatási Közalapítvány 

működéséről  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Nyírmadai Nyelv- és Zeneoktatási Közalapítvány Alapító Okirata előírja, hogy az 

alapítvány kuratóriuma évente számoljon be munkájáról, melynek most teszek eleget. 

 

Éves munkánk 

 

 2016-ban két olyan program szervezésében is részt vettünk, amelyet már évek óta terveztünk: 

Egyrészt szerettük volna visszacsempészni a régi bálok hangulatát az iskola falai közé, 

másrészt „családi nap” megvalósításában is szerepet vállaltunk.  

 

Április 16-án új hagyományteremtő szándékkal „TAVASZNYITÓ ZENÉS EST”-en 

vehettek részt azok, akik elfogadták alapítványunk és a Patay István Általános Iskola Szülői 

Munkaközösségének meghívását. Kicsit egyszerűbb formában gondoltuk a lebonyolítást,  

mint a régi „Nőnapi bál”-okon (nem a tornateremben volt a műsor, s a vacsora „batyus” volt), 

de elmondható, hogy hamisítatlan báli hangulat kelt életre az iskola ebédlőjében. 

Példamutató összefogással dolgoztak együtt a szervezők két célt tűzve maguk elé: 

- egyrészt hogy egy jó hangulatú estét tölthessenek el együtt a szülők és pedagógusok, 

- másrészt hogy az est bevételéből létrejöhessen egy „családi nap”. 

A műsorról a szervezők gondoskodtak, mellyel nagy sikert arattak, s a  sok munka elérte 

célját: egy műsorral, tombolával, jó zenével „fűszerezett” estén szórakozhattak a jelenlévők. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki eljött, vagy  bármilyen formában támogatta 

rendezvényünket. 

 

A közös munka  tovább folytatódott május 26-án, a  „CSALÁDI NAPON” amely a 

gyermeknap részeként mindenkinek színes programot kínált. Az egész napos programról az 

iskola SzMK-ja, a Művelődési Ház, s alapítványunk egymással karöltve gondoskodott. 

Alapítványunk főleg a délutáni ügyességi játékok, a tájékozódási verseny, a közös zumba  

lebonyolításában vett részt, s mi gondoskodtunk a gyöngyfűzésről,  csillámtetkó készítéséről 

is. Azok a gyerekek, akik szüleikkel jöttek, „zsákbamacskát” választhattak. Sokféle 

sorversenyben vehettek részt, s természetesen nem maradtak el a jutalmak, ajándékok sem, s a 

nagy melegben fagyizhattak egy jót a Nyírmada Város Önkormányzatának támogatásával. 

Az óvodás és iskolás gyerekek – akár szüleikkel együtt -  tartalmas, élményekkel teli napot 

tölthettek el együtt, ezért elhatároztuk: ha lehetséges, jövőre is szervezünk egy hasonló családi 

napot. 
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Mint minden évben, idén is részt vettünk pavilonunkkal a városnapi rendezvényen. 

A TAVASZNYITÓ ZENÉS ESTÜNKRŐL és a CSALÁDI NAPUNKRÓL készített tablókat 

sokan megnézték, kicsik-nagyok egyaránt. Idén nem kérdőív kitöltésére hívtuk a gyerekeket, 

hanem a családi napról megmaradt gyöngyökből fűzhettek maguknak nyakláncot, karkötőt, 

gyűrűt. Sokan örültek az ingyenes lehetőségnek, s vagy maguknak, vagy kistestvérüknek, de 

akadt, aki az anyukájának készített valami szépet.   

 

 2016. évben az alapítvány anyagi helyzete az alábbiak szerint alakult: 
 

     Nyitó számlaegyenleg:           262.277,-                       Pénztár:   34.817,- 

     

Bevételeink:  

 

Tavasznyitó zenés est bevétele, támogatás:   105.000.- 

 

 Szja. 1%:                                                       114.918,- 

 

Főbb kiadásaink: 

       

        

      Könyvelési díj                                                                       76.200,- 

      Bál szervezésével kapcsolatos 

      kiadások (dekoráció, tombolaajándék ):                                13.030.- 

      Családi nappal kapcsolatos 

      kiadások (zsákbamacska, jutalmak a gyerekeknek,  

      gyöngy, fagylalt, csillámtetkó, ásványvíz):                           63.690.- 

      A „Föld napja” vetélkedő 

      eredményhirdetésére:                                                               9.122,-        

      Városnappal kapcsolatos 

      kiadások ( ragasztó, kartonok, 

      fotópapír a képek nyomtatásához)                                           5.140.- 

      Banki költségek:                                                                    24.000.- 

        

Záró számlaegyenlegünk:       276.795,-                      Pénztár:    48.835,- 

 

 

  

A Nyírmadai Nyelv- és Zeneoktatási Közalapítvány  munkájával kapcsolatban ennyi 

tájékoztatást tudtam adni a Tisztelt Képviselőtestületnek. 

 

Kérem beszámolóm szíves elfogadását. 

 

                                                              Tisztelettel  Rebák Tiborné 

                                                                       kuratóriumi elnök 

 

 

Nyírmada, 2017. január 9. 
 


