A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2014. évi működési és
gazdálkodási beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelet Képviselő-testület!
A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2014. évi működéséről és gazdálkodásáról
az alábbiak szerint számolók be Önöknek.

Működés:
Néptáncegyesületünk 2014-ben is eredményekben, fellépésekben gazdag évet
zárt.
Mint ahogy évről évre idén is sok felkérésnek tudtunk eleget tenni.
Az ismeretségünk az elmúlt évek hosszú s kitartó munkájának köszönhetően
egyre szélesebb a környező települések körében, illetve a helyi rendezvények,
programok tekintetében is.
Csak néhányat emelnék ki a 2014-es fellépések közül:
- A kultúra napja alkalmából fellépésünk volt Fertőszentmiklóson,
illetve ugyanitt egy Jótékonysági bálon szerepeltünk
- Részt vettünk a helyi Farsangi bálon, Egyházközösségi bálon
- Jótékonysági céllal szerveztünk egy Néptáncos délutánt Döngölő
Ádám javára
- Májusban részt vettünk a helyi Európai hétvége programjain
- Szerepeltünk a Velux napok programján belül
- Szent György nap alkalmából az Aranypatak Óvoda programját
színesítettük
- Állandó vendég szereplésünk volt a sopronkövesdi Kövirózsa Bálon
- Környező településeken való fellépéseink: Sás-Gyékény Fesztivál:
Sarród, Pulykafesztivál: Újkér, Szüreti mulatság: Sárvár...
- Helyi programok színesítése táncainkkal: Szüreti Napok, helyi-bálok,
és egyéb helyi kulturális rendezvények...

- XI. Hársfa Fesztivál és a II. Nemzetközi Néptánctábor megszervezése,
lebonyolítása
- ...stb.
A kis ízelítő után mondhatom, hogy évről-évre egyre több helyre kapunk
meghívást és mondhatni, hogy már vannak állandó programjaink, felkéréseink
aminek szívesen teszünk eleget, hiszen ez egy nagy elismerés a csoport számára.
A sor hosszú, de a lelkes és kitartó munkának gyümölcse mindenki érdeme.
A tavalyi évben elért sikereknek köszönhetően, s folytatva a 2013-ban elkezdett
projektet ismét nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen másodszor került
megszervezésre a Nemzetközi Néptánctábor és Néptánctalálkozó itt
Nagycenken, melynek záró rendezvénye a XI. Hársfa Fesztivál volt.
XI. HÁRSFA FESZTIVÁL
A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület immár XI. alkalommal rendezte meg a
Hársfa Fesztivált és II. alkalommal a Nemzetközi Néptánctábort.
Időpont: 2014. július 22-27.
Helyszín: Nagycenk, Széchenyi István Általános Iskola
Nagycenk, Tornacsarnok
Vendégcsoportjaink, kísérő zenekar: Kandava (Lettország), Ibanesti
(Románia), Kövirózsa Kulturális Egyesület és citerazenekara (Sopronkövesd)
A tábor és a fesztivál anyagi forrását a saját forrásunk mellett, a Széchenyi
István Pályázati Alap 2014. pályázatán nyert pénzösszeg, a Fiends of Europe
Egyesület Leaderhez benyújtott nyertes pályázata biztosította.
A tornacsarnok használatát ingyen engedélyezte a Képviselő-testület. Ennek
köszönhetően egy helyszínen tudtuk megvalósítani a nemzetközi táncházat, a
gálaműsort és a fogadást is. Ezen kívül a fellépő csoportoknak megfelelő
öltözési lehetőséget tudtunk biztosítani.
Külföldi vendégcsoportjaink szállását Hidegségen, míg étkeztetésüket
Nagycenken biztosítottuk.
Elmondhatjuk, hogy egy színvonalas, nagy sikerű rendezvényen vagyunk túl.
A táncosok délelőttönként közös táncpróbán vettek részt, ahol a résztvevő
országok jellegzetes táncait tanulhattuk egymástól, de főként a magyar Rábaköz
táncanyagával foglalkoztunk, esténként táncházat tartottunk mind magunk, mind
a nagyközönség számára.

A tábor ideje alatt Nagycenket, Sopront, Fertő-tavat is megismertettük
vendégeinkkel, a közös programok révén még jobban összekovácsolódtunk.
A kulturális műsor igazi csemege volt a néptáncot kedvelő közönségnek.
A műsorban szerepeltek a tábor vendégei: a Lettországból Kandavából érkezett
csoport, a Romániából Ibanestiből érkezett fiatalok és a sopronkövesdi
Kövirózsa Kulturális Egyesület és citerazenekara Horváth Krisztina vezetésével.
A műsor zárásaként megható produkciót láthatott a közönség: külföldi
vendégeinkkel közösen - az egész héten át tartó munkának köszönhetően - Szilitáncokat adtunk elő. Igazán felemelő érzés volt a tánc közös nyelvén szót érteni
egymással.
Végezetül vendégül láttuk a fellépőket vacsorára.
Meghívást kaptunk romániai barátainktól a IX. Görgényvölgyi Fesztiválra,
melynek nagy örömmel tettünk eleget 2014. augusztus 21-25. között.
Bátran kijelenthetjük, hogy ez a programsorozat 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.
A visszhang pozitív, mind a mai napig kapunk elismerő szavakat.
Továbbra is mottónk marad...
„Célul tűztük ki magunknak, hogy amerre járunk táncainkkal
népszerűsítsük a magyar néptánckincset. („Czenki” Hársfa
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
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)
Az év egy másik meghatározó programja, amit a többiek közül kiemelnék az a
Jótékonysági délutánunk volt májusban Döngölő Ádám részére.
Ádám testvére, Violetta a tánccsoportunk tagja, így mikor tudomást szereztünk
testvére műtétjéről kérdés sem volt, hogy megpróbálunk Neki, Nekik segíteni.
Jótékonysági műsor révén a kapott támogatást a szülők Ádám további
rehabilitációjára fordították.

2014-ben is lehetőségünk nyílott pályázni, melyet siker koronázott.
A nagycenki önkormányzat által: Széchenyi István Pályázati Alap 2014 címmel
kiírt pályázaton 200.000,- Ft nyertünk, melyet a XI. Hársfa Fesztivál költségeibe
forgattunk s számoltunk el.
A Friends of Europe Lederhez benyújtott nyertes pályázatának is egyik részesei
voltunk. A számunkra elkülönített pénzösszeget a II. Nemzetközi
Néptánctalálkozó és a XI. Hársfa Fesztivál költségeibe forgattuk be.
A 2014-es évben is lehetőségünk volt utazni, hiszen tagjaink közül jó páran
elutazhattak más országokba, ahol megismerkedhettek a helyi szokásokkal,
nevezetességekkel és kapcsolatot köthettek az ottani emberekkel.
Részt vehettünk az/a:
 Kulturális Fesztiválon Lengyelországban: Szalay Katalin, Goda
Zsófia, Élő Máté, Élőné Fekete Klaudia, Élő Péter
 Europai Chartas projektzárón Lasse-ban: Élő Péter, Ragats Péter
 Elutazhattunk Franciaországba is: Horváth Eszter, Szalay Katalin,
Szigethi Tamás
 Belgiumi kirándulás: Bugledits Éva, Németh Éva
 Romániai barátaink meghívására a csoport nagy része kiutazhatott a
IX. Görgényvölgyi-fesztiválra, Ibanesti településre.
A fáradságos munka és a sok fellépés mellett azért a kikapcsolódásra is jutott
idő.
A lehetőséget, hogy a csoport tagjai is részt tudtak venni az ilyen találkozókon,
ezúttal is Köszönjük!
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.

Gazdálkodás:
NYITÓ EGYENLEG:

821.765,- Ft

BEVÉTELEK:
FELLÉPÉS:
TÁMOGATÁS:
SZJA 1%:
TAGDÍJ:
PÁLYÁZAT:
KAMAT:

215.000,- Ft
290.000,- Ft
142.163,- Ft
40.000,- Ft
200.000,- Ft
34,-Ft

ÖSSZES BEVÉTEL:

887.197,- Ft

KIADÁSOK:
MUNKABÉR:
JÁRULÉKOK:
UTIKÖLTSÉG:
ANYAG, RUHA:
FESZTIVÁL KTG:
POSTAKTG:
EGYÉB KTG:
ÖSSZES KIADÁS:

337.980,- Ft
342.000,- Ft
67.525,- Ft
208.400,- Ft
320.000,- Ft
14.685,- Ft
95.352,- Ft
1.385.942,- Ft

2014. évi önkormányzati támogatás részletes elszámolása:

Sorszám
1.

Számlaszám

Számlakibocsátó
2014. évi
Bérösszesítő,
Munkabér

Összesen:

Összeg
337.980,-Ft / 250.000,-Ft

337.980,- Ft / 250.000,-Ft

A kapott támogatásból 250.000 Ft-ot fordítottunk ennek a számlának a
kifizetésére. A támogatás fennmaradó részét 2015. januárjában kaptuk meg, így
annak elszámolásáról a későbbiekben tudunk nyilatkozni.
A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület minden tagja nevében köszönetemet
fejezem ki Önöknek a 2014-es évben kapott segítségükért, támogatásukért.
Reméljük, hogy a 2015-ös 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, 2015. február 26.

Tisztelettel :
Törökné Cseh Tímea Éva
Egyesületi elnök
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten megküldöm a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2014. év működési és
gazdálkodási beszámolóját.
Kérem a csatolt beszámolót és az elszámolást a számlák alapján elfogadni
szíveskedjék.
Nagycenk, 2015. február 26.

Tisztelettel :
Törökné Cseh Tímea Éva
Egyesületi elnök

