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A közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI., 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000.
/XII.19./ Korm. Rendelet értelmében a Pápai Bartók Béla Zeneiskoláért Alapítvány az alábbiakban
számol be 2011. évi tevékenységéről.

Tartalmi beszámoló
Alapítványunk évről évre egyre több feladatot vállal magára – és lát el eredményesen
– támogatva ezzel alapfokú művészeti iskolánk minőségi működését.
Zeneiskolánk életében meghatározó jelentőségű a diákok megyei, körzeti vagy
országos versenyen való megmérettetése, hisz ezen eredmények is hozzájárulnak
intézményünk minőségi munkájának megítéléséhez. Ennek fontosságát felismerve, 2011-ben
támogattuk növendékeink zenei versenyeken való részvételét a nevezési díjak kifizetésével.
A Pápán otthonra talált Megyei Csellóverseny, Megyei Szolfézsverseny és a Megyei
Hegedűverseny is hathatós alapítványi dotációval érdemelte ki a résztvevők igazán őszinte
megelégedését. Minden alkalommal sok köszönetet kapunk a párját ritkító szervezésért, a
remek házigazda szerepért.
Bizony, szükség van hangszereink folyamatos karbantartására és hangolására a szép
eredmények elérése érdekében. Vendég művésztanárok meghívását és szakmai kurzusok
megszervezését az idén is magára vállalta civil szervezetünk.
2011-ben is szoros kapcsolatot ápoltunk a CIVIL HÁLÓ helyi képviselőivel és
hívásukra részt vettünk februárban a Civil Műhely Kiállításon, ahol a város civil
közösségeivel egyetemben bemutattuk programjainkat, értékes közhasznú munkánkat képek,
cikkek, plakátok és hangszerek segítségével. Ez a kiállítás a Pápa Kistérség több falvába is
eljutott nagy örömünkre.
A 2011-es év tudatos pályázatíró munkával indult, melynek eredményeképpen 3 db
Pályázatot is beadott szervezetünk. Sajnos az „Elektronikus alapítványi hírlevél indítása” és a
„Grazi civil szervezettel való cserekapcsolat kialakítása” programokra nem kaptunk pozitív
választ, de a Működési Pályázatunkra 97 000 Ft nyert alapítványunk.
Iskolánk jövőjét meghatározó kérdés, miként tudjuk folyamatosan életben tartani netán
megújítani az iskolánk felé irányuló figyelmet. Növendéklétszámunk növelése érdekében
folyik évek óta alapítványunk HANFOGÓCSKA programja, a nagycsoportos óvodások zenei
foglalkoztató füzettel való „megkínálása”. A hangszeres játszóházzal kibővülő program, nagy
sikerrel működött az idén is.
„Amit a Bartók Béla Zeneiskoláról tudni lehet” Ezzel a címmel tartottunk Nyílt Nap-ot
a város közönsége számára, a JMK Színház épületét kibérelve. Hangszereinket beköltöztetve
valóságos zenevárrá alakítottuk a hatalmas épületet, ahol a szülők és gyerekek kedvük szerint
kipróbálhattak minden hangszert és érdeklődhettek a zeneiskolai élet minden részlete felől.

Ez évben is 1 növendék érdemelte ki alapítványunktól a KHELL ZOLTÁN díjjal járó
megtiszteltetést és az azzal járó jutalmat. Ugyancsak segítségünk által sikerült iskolánk
verseny győztes diákjai számára jutalmakat osztanunk a júniusi évzárón.
Úgy látjuk, egyre több feladat hárul civil alapítványunkra, hisz az állami dotáció egyre
kevesebb iskolánk működési feladatainak ellátásához, ezért nagy örömünkre szolgált, hogy
2011-ben újból nagyot nőtt az 1%-os támogatottságunk.
Igyekszünk méltóképpen megfelelni e bizalomnak és közhasznú munkánkat egyre
színvonalasabban végezni.
Pápa, 2012-05-27
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Záradék
E közhasznúsági jelentést a Pápai Bartók Béla Zeneiskoláért Alapítvány
2012.05.29-én megtartott kuratóriumi ülésén elfogadta.

