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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Mellékelten megküldöm a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2018. évi működési beszámolóját. 

 

Kérem a csatolt beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 

 

Nagycenk, 2019. március 18. 

 

      Tisztelettel :  

        Élő Péterné 

        egyesületi elnök 

 



A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2018. évi működési 

beszámolója 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2018. évi működéséről az alábbiak szerint számolok be 

Önöknek. 

 

Működés 

 

 

A 2018-as évünk legnagyobb sikere a két nyertes pályázatunk a Csoóri Sándor Programon. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatok a magyarországi és a határon túli 

népzenekarok, néptánc együttesek fejlődését és működését kívánta támogatni. Ezen 

pályázatokon 1.700.000,- Ft-tal lettünk gazdagabbak.  

  

Fellépések közül sajnos – a tagok leterheltsége miatt – sokat vissza is kellett mondanunk.  

  

Csak néhányat emelnék ki a 2018-es fellépések közül: 

- Charta-találkozó Nagycenken 

- Projektnap Nagylózson 

- Hársfa-fesztivál  

- Jótékonysági fellépés Lövőn 

- Projektnap a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai kar 

óvodapedagógusaival Sarródon  

- Helyi programok színesítése táncainkkal: Szüreti Napok, helyi-bálok, és egyéb 

helyi kulturális rendezvények 

 

Ezen fellépések sajnos sok bevétellel nem jártak. Így a 2018-as évben kevesebb lett az ebből 

befolyt forrásunk, mint előző években. Ettől függetlenül elmondhatjuk, hogy immár évről-

évre már állandó, de még mindig sok különleges felkérésnek teszünk eleget, és mi is 

felejthetetlen élményekkel gazdagodunk, nemcsak a közönség. Egyre többször kapunk 



felkérést a fellépések után táncházra is. Ennek örömmel eleget is teszünk, hiszen így válhat 

élővé és mindenki számára elérhetővé a magyar néptánc-kincsünk.  

Köszönetünket fejezzük ki segítőinknek és támogatóinknak, akik szintén hozzájárultak, 

hozzájárulnak a sikereinkhez. 

 

 XV. Hársfa fesztivál 

 

Immár XV. alkalommal rendeztük meg a Hársfa Fesztivált júliusban. A tavalyi évhez 

hasonlóan is az országos hírű Tízforrás Fesztivál keretein belül került rá sor. Fontos lehetőség 

ez tánccsoportunknak, hiszen a hegykői fesztivált több ezren látogatják évente, és a szervezők 

nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi előadásokra. A Fesztiválunk megrendezéséhez a 

Széchenyi Alaptól sikerült forrást találni. Ez az Alap támogatást nyújt a Nagycenken 

megrendezett rendezvényekhez. Az idei évben Lengyelországból érkeztek hozzánk fellépő 

vendégek. A strzyzow-i ének és tánccsoport színesítette nemcsak fesztiválunkat, hanem a 

nagycenki Tízforrás-programokat is. Énekkaruk nagy sikerű koncertet adott falunkban, és 

fesztiválunkon is szerepeltek a néptáncosokkal együtt. A Kövirózsa Kulturális Egyesület már 

hosszú évek óta rendszeres vendége a Hársfának. A kövesdi asszonyok hangulatos műsorral 

ajándékoztak meg bennünket. Utánpótlás csoportjaink is lelkesen készültek a fellépésre. Az 

óvodás és az iskolás csoport is nagy sikert aratott. Fontos, hogy lehetőséget kapjanak a 

gyerekek is a fellépésekre, hiszen az így átélt sikerélmények erősítik bennük, és a szüleikben 

is, a néptánc iránti elkötelezettséget. 

   

Fellépő vendégcsoportjaink: Kövirózsa Kulturális Egyesület – Sopronkövesd, "Klosovianie” 

Ének és Tánccsoport, Strzyzow, Lengyelország „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület utánpótlás 

csoportja és a felnőttek 

  

Nagy örömünkre, jelentős számú nézőközönség tisztelte meg műsorunkat. Ezzel is bizonyítva 

számunka, hogy érdemes egész éven keresztül dolgozni, időnket és erőnket belefektetve. 

Az Alkotóház hangulatos helyszínt kölcsönzött a műsoroknak. A műsor után lángossal és 

pizzával láttuk vendégül a fellépőket, illetve támogatóinkat, meghívott vendégeinket. Már 

második alkalommal szolgáltatta a lángost Juhász Miklós, a vendégek és a közönség nagy 

örömére.  



Bátran kijelenthetjük, hogy ez a program volt az év legmeghatározóbb rendezvénye a 

számunkra. A fesztivál jól sikerült, gazdag és színes programokban bővelkedhettünk, mely a 

támogatóink és segítőink nélkül természetesen nem jöhetett volna létre. Ezáltal erőt adva 

számunka, hogy a következő évben újult erővel lássunk neki a szervezéshez. Reméljük, még 

sok éven keresztül lesz igény a minőségi szórakoztatásra Nagycenken.  

 

  

Továbbra is csak idézhetem művészeti vezetőnket: 

 „A tánccsoport célul tűzte ki, hogy hagyományt teremt a Hársfa Fesztivál 

megszervezésével, hogy egy tartalmas kikapcsolódást biztosítsunk nemcsak a helyi, hanem a 

vendégcsoportok számára is a tánc és a zene közösségformáló erejével, fejlesztve a fiatalok 

személyiségét, mindemellett fenntartja és terjeszti a magyar népi hagyományokat, 

 kultúrát.  

 

Tánctábor – Fertőújlak 

 

2018. évben is megszerveztük tánctáborunkat Fertőújlakon a Nemzeti Park oktatási 

létesítményében. Fertőújlakra már „hazajárunk”. Évek óta jöhetünk ide szakmai és lelki 

feltöltődésre. Mostani táborunkban a szakmai munkát Gerglecz László koreográfus vezette. A 

Csoóri Sándor Program támogatásának segítségével adódott alkalom arra, hogy férfi 

koreográfust alkalmazhassunk. László palatkai táncok alapjaival ismertetett meg bennünket, 

és ez a szakmai munka az egész év folyamán folytatódott. A végső koreográfia összeállítása a 

2019-es év feladata lesz.    

Nagy köszönettel tartozunk Goda Istvánnak, hogy táborunk szervezésében segítségünkre volt, 

és mint mindig most is csodás programokkal fűszerezte a hétvégénket.  

 

Pályázatok 

 
2018-ben is lehetőségünk nyílott pályázni, melyet siker koronázott. A nagycenki 

önkormányzat által: Széchenyi István Pályázati Alap 2018 címmel kiírt pályázaton 200.000,- 

Ft nyertünk, melyet a XV. Hársfa Fesztivál költségeibe forgattunk, s számoltunk el. 

A már említett Csoóri Sándor Programon két nyertes pályázatunk volt. A 2017. évi pályázati 

alapból 1.200.000,- Ft-ot, a 2018. évi alapból pedig 500.000,- Ft-ot nyertünk.  

 



A 2017-es évi pályázatunkból az alábbi fejlesztések valósulhattak meg 2018-as évben: 

- új koreográfia (300.000,-) 

- próbák zenekari kísérete (50.000,-) 

- népviselet beszerzése – női és férfi székely népviselet, gyermek népviselet 

(690.001,-) 

- hordozható hangosítás (159.999,-) 

 

A 2018-as évi pályázatunkból férfi karaktercipőket, csizmákat és női karaktercipőket 

vásároltunk 500.000,- Ft értékben. 

 

 

Gazdasági beszámoló 

 

2018. évben támogatónk, a Szakinfó Kft. vezetője, Takács Miklós készítette el a könyvelést, 

illetve bérszámfejtést. Bevételeinket az Önkormányzati támogatás, az Audit Kft-től és a 

Szakinfo Kft.-től kapott támogatás, az SZJA 1%-ból származó támogatás, pályázati forrás, a 

fellépések és fizetett tagdíjak alkották. 

  

Kiadásaink legnagyobb részét Szalay Katalin koreográfus munkabére és annak járulékai 

alkották. A Hársfa Fesztivál költségeinek jelentős részét sikerült az Önkormányzattól kapott 

támogatásból fedezni, de valamennyi saját forrást is áldoznunk kellett rá. A másik nagy 

kiadásunk, a táborunk. Ennek fontosságát a korábbi évek már bizonyították, hiszen nemcsak 

szakmai, hanem csapatépítő funkciót is ellát.  

A 2017. évi Csoóri Sándor Programon nyert összeg kevés lett a pályázatban feltüntetett 

viseletek beszerzésére. Ez abból adódott, hogy az előzetes költségvetésben az erdélyi 

honlapon megrendelt székely ruhák olcsóbban szerepeltek. Ez a magyarországi és az erdélyi 

méretezés különbségéből adódott. Így, hozzávetőlegesen, 230.000,- saját forrást igényelt a 

pályázat. 

A fennmaradó költségeket a bankköltség, irodaszer vásárlás, utiköltségek és költségek 

alkották.  

 

Egyesületünk nyitóegyenlege 2018. január elsején: 1.032.871,- 

Záróegyenleg 2018. december 31-én: 855.926,- 



 

 

Takács Miklós által készített táblázatban láthatóak részletesen bevételeink és kiadásaink 

 



 

 

A 2018. évben kapott önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi elszámolást már korábban 

benyújtotta egyesületünk. Ehhez mellékeltük a kifizetett számlák hiteles másolatát, illetve a 

kifizetett munkabérről és járulékairól szóló elszámolást.  

 

A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület minden tagja nevében köszönetemet fejezem ki 

Önöknek a 2018-es évben kapott segítségükért, támogatásukért. 

 

Reméljük, hogy a 2019-es év is programokban gazdag év lesz, hogy így is örömteli 

pillanatokat szerezzünk Önöknek, illetve a programokra ellátogatóknak. 

 

Kérem a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület beszámolójának elfogadását. 

 

 

Nagycenk, 2019. március 18. 

 

 

Tisztelettel :  

 

        Élő Péterné 

        egyesületi elnök 

     

 

 

 

 

 


