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Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület 

Változó világunk és az elmúlt pandémiás időszak is megerősítette bennünk, hogy szükség van 

arra a fajta teremtőerőre, ami az egyént megvédi és közösséget formál, és ehhez célt 

szolgálhat egy olyan létesítmény, amit mindenki a magáénak érezhet. Így született meg 

bennünk az ötlet és elhatározás, hogy megalkossuk egyesületünket, melynek leendő tagjai 

mindannyian Tordason nevelkedett, munkálkodott és jelenleg munkálkodó, itt elő fiatal 

családos emberek. A helyi közösségi élet iránt, a minőségi intellektuális együttlét, időtöltés és 

fejlődés, továbbá a magyar kultúra és hagyományok ápolása, fenntartása iránt elkötelezett, 

alkotó és tenni akaró lakói és résztvevői vagyunk Tordas község életének.  

 

Egyesületünk tagjai: 

Kovács Márton Bence: Junior Príma díjas népzenész. 

Mihovics Márta: néptánc pedagógus, művelődésszervező 

Salamon Soma: a Népművészet Ifjú Mestere és Junior Príma díjas népzenész, népzenekutató, 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének oktatója, a Zenetudományi 

Intézet megbízott munkatársa, a Magyar Népzene Háza magyar népzenei és világzenei 

programszerkesztője és szaktanácsadója. 

Enyedi Ágnes: a Népművészet Ifjú Mestere és Junior Príma díjas népdalénekes, a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadója. 

Jablonszki Ádám: néptáncoktató 

Jablonszki Ilona: néptáncoktató 

Kalamár Zuárd: egyéni vállakozó 

Konczos Kata 

Lőw Márton 

Annus Réka 

Gárgyán Zoltán 

 

 



Az egyesület hitvallása és hosszú távú céljai: 

Szeretnénk továbbvinni, feleleveníteni a ház korábbi szellemiségét, a létrehozott közösségi 

életet, még színesebbé tenni működését és a tartalmakat, állandó és alkalmi programokkal, 

nagyobb ívű rendezvények szervezésével. Célunk, hogy a régi közönség megszólításán túl, új 

kapcsolatokra, együttműködésre tegyünk szert, megismerjük az újonnan Tordasra és a 

környékre költözött családokat és ezzel még vonzóbbá tenni a helyet a nagyközönség 

számára. A kulturális és más programok rendkívüli közösségfejlesztő erővel bírnak. Úgy 

véljük egy ilyen fiatal tagokból, művészekből álló egyesület képes az igények széles 

skálájának megfelelni. Hitvallásunk, hogy mindenki megtalálhassa a számára legkedvesebb 

tevékenységet, időtöltést, hogy gyermekinknek és magunknak ezzel egy tartalmas, alkotó és 

összetartó, egymást becsben tartó közeget hozzunk létre. 

Pénzügyi lehetőségek, háttér: 

- Önkormányzat 

- pályázati források 

- helyi vállalkozók támogatásai 

- programokból, terembérlésből befolyó bevételek 

- adományok 

Program tervek, ötletek, lehetőségek: 

- táncházak: tematikus jellegűek, helyiek bevonása, művészeti iskola bevonása 

- koncertek: kamara jellegű régi zenei, klasszikus, jazz, világzenei, blues kiskoncertek 

-  hétköznapi, alkalmi jellegű programok: könyvbemutatók, felolvasó estek, filmvetítés, 

kiállítások, baba mama klub, gyermek játszóházak, egyéb klubok 

- állandó hétköznapi programok: jóga, balett, Aerial jóga, kézműves foglalkozások, ovis torna, 

ovis néptánc, masszázs, gyógytorna 

- civil és önkezdeményezésű programok, kötetlen klubestek –napok 

- Szűcs Béla tánctáborral való együttműködés 

Minden esetben a helyi és környékbeli szervezetekkel, intézményekkel egyeztetve, együtt 

működve alakítjuk programjainkat, rendezvényeinket. 

Kérjük Polgármester Úr, a Képviselő Testület, valamint az Önkormányzat támogatását, 

segítségét és bizalmát működésünk megvalósulásában, egy régi és egy új "közösségi" hely 

megszületésében, gondozásában. 

Tordas, 2021. szeptember 24. 

Az új, alakulóban lévő Napudvar Összművészeti Kulturális Egyesület nevében: 

Mihovics Márta 

Kovács Márton Bence 


