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Tárgy: A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2016. évi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2016. év működési és gazdálkodási
beszámolóját.
Kérem a csatolt beszámolót és az elszámolást a számlák alapján elfogadni szíveskedjenek.
Nagycenk, 2017. március 14

Tisztelettel :
Élő Péterné
egyesületi elnök
Melléklet: Bérösszesítő

A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2016. évi működési és
gazdálkodási beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelet Képviselő-testület!

A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2016. évi működéséről és gazdálkodásáról az alábbiak
szerint számolok be Önöknek.

Működés

2016. évben is szakmailag eredményes évet zárhattunk. A tavalyi évben lezajlott a Ptk.
változása miatti alapítóokirat-módosítás, illetve vezetőségi váltás is történt. Az új vezetőségi
tagok: Élő Péterné – elnök, Törökné Cseh Tímea – elnökhelyettes, Ragats Péter – titkár, Élő
Péter – gazdasági ügyintéző. Az okirat módosítás, illetve a vezetőségváltás miatti
adminisztráció sajnos hosszú hónapokig elhúzódott. Csak 2016. októberében emelkedett
jogerőre a változtatás. Az új vezetőség csak ezután tudta megkezdeni munkáját.
A korábban meghirdetett „tag-toborzásunknak” köszönhetően több taggal is bővült
csoportunk. Nagyon örülünk új tagjainknak, igazán sikeres és kitartó munkát végeznek.
Ennek köszönhetően immár együtt tudjuk a fellépéseket vállalni. Köszönet nekik! A szerdai
próbáink időkerete is kibővült, már 18 órától kezdődik a felkészülésünk. A tavalyi évben
megkezdtük a korábban elhatározott felülvizsgálatot az aktív tagok között. Megkerestük régi
tagjainkat, hogy nyilatkozzanak, fenn kívánják-e tartani aktív tagságukat. Ez a folyamat 2017ben zárul le.
Fellépések tekintetében sok felkérés érkezett, de sajnos – a tagok leterheltsége miatt – sokat
vissza is kellett mondanunk. Emiatt a fellépésekből származó bevételeink nem hozták a

korábbi években megszokottat. Nagy sikerrel szerveztük meg 2016. évben is szakmai
táborunkat Fertőújlakon, ahol új táncokat sajátítottunk el.
Csak néhányat emelnék ki a 2016-os fellépések közül:
-

Részt vettünk a civil szervezetek által szervezett farsangi bálon, Nagycenken

-

Szent György nap alkalmából az Aranypatak Óvoda programját színesítettük

-

Környező településeken való fellépéseink: Kultúra Napja: Sarród, Szüreti
Fesztivál: Kópháza, Falunapok: Ebergőc, Hegykő községgel közös fesztivál
Illmitzen

-

Helyi programok színesítése táncainkkal: Szüreti Napok, helyi-bálok, és egyéb
helyi kulturális rendezvények (István-nap, Katalin-bál)

-

XIII. Hársfa Fesztivál

Elmondhatjuk, hogy immár évről-évre már állandó, de még mindig sok különleges
felkérésnek teszünk eleget, és Mi is felejthetetlen élményekkel gazdagodunk, nemcsak a
közönség.
Viszont nem felejthetjük el és nem is felejtjük el és ezért itt is Köszönetünket fejezzük ki
segítőinknek és támogatóinknak, akik szintén hozzájárultak, hozzájárulnak a sikereinkhez.

XIII. Hársfa fesztivál
Immár XIII. alkalommal rendeztük meg a Hársfa Fesztivált. A tavalyi évben is az országos
hírű Tízforrás Fesztivál keretein belül. 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. Minden
évben pályázható, egyesületünk pedig eddig mindig sikeresen pályázott és számolt el a kapott
pénzösszegekkel.
Vendégcsoportjaink, kísérő zenekar: Kövirózsa Kulturális Egyesület – Sopronkövesd, Lövői
Zenekar, Néptánccsoport – Nikitsch, „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület utánpótlás csoportja
és a felnőttek

Az idei fesztivál is bővelkedett kitűnő előadásokban. A vendégszereplők hangulatos műsort
adtak.

A tavalyi évben ünnepelte egyesületünk 20. évfordulóját. Ez alkalomból egy

meglepetés előadással készültünk a fesztiválon. Családok álltak együtt színpadra, és táncoltak
közösen. Nagy öröm és meghatottság kísérte a generációk közös produkcióját. Ezzel a
műsorszámmal megmutathattuk, hogy mit is jelent számunka „hársfásnak” lenni.
Az Alkotóház hangulatos helyszínt kölcsönzött a műsoroknak. A műsor után vacsorával láttuk
vendégül a fellépőket, illetve támogatóinkat, meghívott vendégeinket.
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.
Továbbra is mottónk marad...
„Célul tűztük ki magunknak, hogy amerre járunk táncainkkal
magyar néptánckincset. („Czenki” Hársfa

népszerűsítsük

a

Néptáncegyesület)”

...és mind a mai napig él bennünk művészeti vezetőnk mondása:
„A tánccsoport célul tűzte ki, hogy hagyományt teremt a Hársfa Fesztivál
megszervezésével, hogy egy tartalmas kikapcsolódást
hanem a vendégcsoportok számára is a tánc
fejlesztve a fiatalok személyiségét,
hagyományokat,

biztosítsunk

nemcsak

a

helyi,

és a zene közösségformáló erejével,

mindemellett fenntartja és terjeszti a magyar népi

kultúrát. (Szalay Katalin)

Tánctábor – Fertőújlak
2016. évben is megszerveztük tánctáborunkat Fertőújlakon a Nemzeti Park oktatási
létesítményében. Köszönettel tartozunk Goda Istvánnak, hogy ebben segítségünkre van, és
mindig csodás programokkal fűszerezi a hétvégénket. A tavalyi évben felcsíki táncokat
tanultunk. Az itt tanult anyagból készült az új, koreografált táncunk, amelyet a 2017. évi
farsangon mutattunk be.

Pályázatok
2016-ban is lehetőségünk nyílott pályázni, melyet siker koronázott. A nagycenki
önkormányzat által: Széchenyi István Pályázati Alap 2016 címmel kiírt pályázaton 200.000,Ft nyertünk, melyet a XIII. Hársfa Fesztivál költségeibe forgattunk, s számoltunk el.

A tavalyi évben számoltunk el a Velux Magyarország Kft. Alapítványától kapott
pénzösszeggel. Ebből a pályázatból viseleteket, csizmákat, számítógépet, pendrive-t
vásároltunk, és egy gyönyörű kiadványt készíttettünk el.
Csoportunk a tavalyi évben nem járt külföldön. Tagjaink közül néhányan részt vettek a
Friend’s of Europe által szervezett Charta-találkozókon.

Gazdasági beszámoló
2016. évben a könyvelésünkben is változás történt. Radicsné Jánka Lívia már nem tudta
tovább vállalni tánccsoportunk könyvelését, ezért más lehetőség után kellett néznünk.
Támogatónk, a Szakinfó Bt., vezetője Takács Miklós vállalta el a könyvelést, illetve
bérszámfejtést.
Sajnos a tavalyi évben nagyon kevés fellépést tudtunk vállalni, ez látszik is bevételeinken. A
kiadások pedig meghaladták a betervezettet. Mind a Hársfa Fesztivál bekerülési költsége,
mind az egyéb dologi költség nagyobb léptékű lett, mint terveztük. Takács Miklós által
készített táblázatban láthatóak bevételeink és kiadásaink:

2016. évi önkormányzati támogatás részletes elszámolása:

Sorszám

Számlaszám

Számlakibocsátó

Összeg

2016. évi Bérösszesítő,

1.

343.140,-Ft / 250.000,-Ft

Munkabér
Összesen:

343.140,- Ft / 250.000,-Ft

A kapott támogatásból 250.000 Ft-ot fordítottunk ennek a számlának a kifizetésére. A
támogatás fennmaradó részét 2017. februárjában kaptuk meg, így annak elszámolásáról a
későbbiekben tudunk nyilatkozni.
A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület minden tagja nevében köszönetemet fejezem ki
Önöknek a 2016-es évben kapott segítségükért, támogatásukért.
Reméljük, hogy a 2017-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, 2017. március 14.

Tisztelettel :
Élő Péterné
egyesületi elnök

