
Beszámoló a Friends of Europe Nagycenk Egyesület 2016. évi 

tevékenységéről 

 

A Friends of Europe Nagycenk Egyesület 2011. szeptemberében alakult meg. A 

szervezet megalakítását a Vidéki Települések Eurochartájának elnöksége 

javasolta tekintve az önkormányzatnál akkor uralkodó nem egészen 

„chartabarát” légkört. Megalakulásának fő célja, és egyben fő feladata az akkor 

aktuális kistalálkozó megszervezése, lebonyolítása és az Európa Chartával való 

kapcsolattartás volt. 

 A szervezet cégbírósági bejegyzése 2012. 03. 20-án emelkedett jogerőre, az 

alapító okiratban a célok a következő módon fogalmazódtak meg: 

Baráti kapcsolatok kialakítása, ápolása, megerősítése a testvértelepülések 

lakóival (Vidéki Települések Európa Chartája) az európai kultúra és szellemiség 

jegyében. Intézmények, civil szervezetek közötti kulturális kapcsolatok 

létrehozásának segítése, közvetítése, együttműködések építése, fenntartása. 

Rendezvények, találkozók, látogatások megszervezése, lebonyolítása. 

Csereprogramok hátterének, eszközeinek, kereteinek megteremtése (kultúra, 

sport, oktatás, szabadidő) fiatalok és felnőttek részére. Együttműködés 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatával a Charta eseményekkel kapcsolatosan 

(megbízásos alapon, az önkormányzat kapacitását túlhaladó szervezési 

feladatok: szállás biztosítása, workshopok, kulturális és szabadidős programok 

lebonyolítása). Nagycenk lakosságának és az érdeklődő közönségnek folyamatos 

tájékoztatása a Vidéki Települések Európa Chartájának rendezvényeiről, híreiről 

magyar nyelven (nyomtatott és internetes formában). Segítségnyújtás a többi 

charta tag részére a helyi Friends of Europe szervezetek létrehozásában.  

2015 – ben, a cégbejegyzési törvény módosítása miatt sor került az egyesület 

alapszabályának felülvizsgálatára. Ennek értelmében szervezetünk lemondott a 

közhasznúságról.  

A tagok száma folyamatosan bővült, jelenleg 35 regisztrált, aktív tagot tartunk 

nyilván. 

 



A közösségépítést az egyesület fő feladatának tekinti a továbbiakban is.  

2016. Széchenyi Emlékév volt, ennek tiszteletére igyekeztünk színvonalas, 

országos szintű rendezvényeket szervezni (Széchenyi Emlékhelyek Túra, „Itt 

alkotni, teremteni kell” művészeti pályázat, Magyarné Derszib Eti Nagycenk és a 

Széchenyiek akvarell kiállítás). Polgármester úr kérésére hagyományőrző napot 

tartottunk a Széchenyi Tímea grófnő szervezésében, a Nagycenken táborozó 

diákok részére. A magyar muzeológusoknak -MAMUT-, Aczél Eszter igazgató 

asszony felkérésére megmutattuk az alkotóházat, ebédet és borkóstolt 

szerveztünk.  

Farsangkor fő szervezői voltunk a II. Nagycenki Jelmezbálnak, amelynek 

tombolabevételét az óvoda részére ajánlottuk fel. Május elején segítettünk az 

Európa nap alkalmából szervezett minimaraton lebonyolításában. Első 

alkalommal, telt házzal és nagy sikerrel került megrendezésre az „Őseink 

nyomában” hagyományőrző tábor. Ötletgazda és táborvezető Erdősi Ferencné.  

A táborozó gyerekek megismerkedhettek ősi magyar mesterségekkel. 

Kipróbálhatták a szíjazást, gyékény- és kötélfonást, korongozást, kékfestést, 

gyöngyszövést és kenyérsütést.  

Advent első vasárnapján az Alkotóházban a nagylózsi kórus énekével vártuk az 

ünneplő nagycenkieket.  A helyi önkéntes tűzoltó egyesület segítségének 

köszönhetően az udvaron lévő öreg fenyőre felkerültek a villanyfüzérek, az 

adventi koszorú első gyertyájának meggyújtására Gábor atya fohászát követően 

került sor. A forralt bor, a meleg tea, a kalács, a meghitt beszélgetések elhozták 

a résztvevők számára az ünnep igazi hangulatát. Advent utolsó két vasárnapja az 

ajándék készítésről szólt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Jászberényi Klára 

vezetésével karácsonyi párnákat, hóembereket, rénszarvasokat készítettünk 

szeretteink részére. 

Az Alkotóház népszerűsége továbbá töretlen. Gondozását, felszerelését az 

egyesület tagjai feladatuknak tekintik. Az Alkotóház jó kihasználtságnak és nagy 

népszerűségnek örvend. A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni Frankné 

Erzsike és Szommer Zoltán rendszeres munkáját a kert gondozásában, valamint 

Henn Márton tevékenységét a gyümölcsfa kordon kialakításában. 

 



Az óévet „Szilveszteri futással”, forró tea és jó hangulat kíséretében zártuk. 

Nagyon szépen köszönjük Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának a 

támogatást! Köszönjük, hogy a szervezet munkáját támogatásra méltónak 

ítélték. 

 

Tisztelettel: 

                       Matiasecné Dr. Melinda 

                                        Elnök  

 

 

Pénzügyi beszámoló mellékelve. 

  

  


