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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Mellékelten megküldöm a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2017. év működési beszámolóját. 

 

Kérem a csatolt beszámolót és az elszámolást a számlák alapján elfogadni szíveskedjenek. 

 

Nagycenk, 2018. március 20. 

 

      Tisztelettel :  

        Élő Péterné 

        egyesületi elnök 

 



A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2017. évi működési 

beszámolója 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

 

A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2017. évi működéséről az alábbiak szerint számolok be 

Önöknek. 

 

 

Működés 

 

 

2017. évben is szakmailag eredményes évet zárhattunk.  

 

2016. évben megkezdtük a korábban elhatározott felülvizsgálatot az aktív tagok között. 

Megkerestük régi tagjainkat, hogy nyilatkozzanak, fenn kívánják-e tartani aktív tagságukat. 

Ez a folyamat 2017-ben zárult le, taglétszámunk 35 főről 32 főre csökkent. 

Fellépések tekintetében sok felkérés érkezett, de sajnos – a tagok leterheltsége miatt – sokat 

vissza is kellett mondanunk. Nagy sikerrel szerveztük meg 2017. évben is szakmai táborunkat 

Fertőújlakon, ahol új táncokat sajátítottunk el.  

  

Csak néhányat emelnék ki a 2017-es 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: Bodzavirág Fesztivál - Fertőboz, Pipacs 

Fesztivál - Nagylózs, Falunapok: Lövő, Répceszemere, Pereszteg, Fertőhomok, 

Balf, illetve Bikavásár – Lászlómajor 

- Külföldi vendégszereplés: Ibanesti, Románia Csoportunk a tavalyi évben ismét 

eljuthatott Ibanestibe, Romániába. Az ifjúsági Charta találkozón vettek részt 



fiataljaink. Nagy sikerrel mutatkoztak be a fesztiválon, illetve ismét sor került egy 

közös produkcióra is.  

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

helyi kulturális rendezvények, 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. 

Köszönetünket fejezzük ki segítőinknek és támogatóinknak, akik szintén hozzájárultak, 

hozzájárulnak a sikereinkhez. 

 

 XIV. Hársfa fesztivál 

 

Immár XIV. 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: Kövirózsa Kulturális Egyesület – Sopronkövesd, Káldi Napraforgók 

Egyesülete – Káld, „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület utánpótlás csoportja és a felnőttek 

  

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

adtak. 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 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. 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. (Szalay Katalin) 

 

Tánctábor – Fertőújlak 

 

2017. évben is megszerveztük tánctáborunkat Fertőújlakon a Nemzeti Park oktatási 

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

feltöltődésre. Szükség van az éves munka mellett csapatépítésre is, hiszen 30 ember 

közössége néha megterhelő. Ezek az alkalmak segítenek az esetleges súrlódásokat áthidalni. 

Köszönettel tartozunk Goda Istvánnak, hogy ebben segítségünkre van, és mindig csodás 

programokkal fűszerezi a hétvégénket. A tavalyi évben jobbágytelki táncokat tanultunk. Az itt 

tanult anyagból készül az új, koreografált táncunk. 

 

Pályázatok 

 
2017-ben is lehetőségünk nyílott pályázni, melyet siker koronázott. A nagycenki 

önkormányzat által: Széchenyi István Pályázati Alap 2017 címmel kiírt pályázaton 200.000,- 

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

A tavalyi évben nagy örömünkre 1.200.000,- Ft-ot nyertünk a Csoóri Sándor Pályázati 

Alapon. Ezt az összeget népviseletre, koreográfia tanítására, hangosítás vásárlására és zenei 

kíséretre fordíthatjuk. A pályázati összeget 2018. évben utalják ki számunkra, akkor történik a 

felhasználása és az elszámolása is.  

 

 

 

 



Gazdasági beszámoló 

 

2017. évben támogatónk, a Szakinfó Bt., vezetője Takács Miklós készítette el a könyvelést, 

illetve bérszámfejtést.  

Bevételünket az Önkormányzati támogatás, az Audit Kft-től kapott támogatás, az SZJA 1%-

ból származó támogatás, a fellépések és fizetett tagdíjak alkotják. Ezek kívül egy nyertes 

pályázat is támogatta munkánkat. Takács Miklós által készített táblázatban láthatóak 

részletesen bevételeink és kiadásaink 



 

2017. évi önkormányzati támogatás részletes elszámolása: 

 

 

2017. évben 850.000,- Ft támogatást kapott egyesületünk az Önkormányzattól, ebből 

250.000,- Ft a 2016. évi elmaradt támogatás volt. A kapott összeggel a csatolt mellékletek 

alapján számoltunk el. Kiadásaink legnagyobb része Szalay Katalin koreográfus munkabére 

és annak járulékai. Az Önök által kért elszámolási adatlapban nem szerepel munkabér 

költségtípus. Mivel egyesületünk működéséhez elengedhetetlen a koreográfus foglalkoztatása, 

ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezzék számunka a költséghely 

módosítását.  

A korábban az Önkormányzat számára elküldött pénzügyi elszámolásban részletezem a 

kiadásokat, illetve mellékeltem a kifizetett számlák hiteles másolatát.  

 



 



 

    



 

 

 

 



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

Önöknek a 2017-es évben kapott segítségükért, támogatásukért. 

 

Reméljük, hogy a 2018-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, 2018. március 20.  

 

 

Tisztelettel :  

 

        Élő Péterné 

        egyesületi elnök 

     

 

 

 

 

 


