Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
2010. évi pályázata civil szervezetek támogatására
Szakmai beszámoló
Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes 2010. évi tevékenysége
Az együttes minden pénteken délután fél öttől fél hatig gyermektáncot, fél hattól hét
óráig vegyes próbát tart.
Kiemelt feladatként kezeljük a település kulturális életébe való szerves
bekapcsolódást, az ünnepségeken, szervezési és lebonyolítási feladatokban való részvételt.
Szponzorbálunk idén nem volt, a gazdasági válság miatt, az előző évek tapasztalatai azt
mutatták, hogy egyre nehezebben és kevesebben tudnak eleget tenni meghívásunknak.
A Faluházban március 6-án Szabó Dezső festőművész emlékünnepén a Sárközi
vasárnap című falfestmény műtárgymásolatát adták át. Az együttes táncosai stílszerűen a
Sárközi vasárnap című koreográfiával színesítették az ünnepi hangulatot. Március 15-én a falu
ünnepségén és koszorúzáson vettünk részt a Hősök szobránál és az Ete emlékműnél. A zord
idő ellenére táncosaink népviseletbe öltözve tették le koszorúinkat.
Április 3-án az együttes vezető 60. születésnapját ünnepeltük, az együttes tagjai a
vendégek szórakoztatásában, a rendezvény szervezésében és lebonyolításában is részt vettek,
elkápráztatva a meghívott vendégeket, és gondoskodva a jó hangulatról. Április 17-én a
református temető és környékének megóvására, szépítésére szervezett jótékonysági műsoron
léptünk fel, a műsoron túl vásárlással is támogattuk a rendezvényt.
Június 12-én a Cormeilles-parkban szerepelt az együttes gyerek csapata a Gulágra,
munkatáborokba hurcolt áldozatok emlékére emelt kő avatásán.
Július 8-án Bajára utaztunk, ahol a Halfőző Fesztivál nyitórendezvényén szerepeltünk,
a városon át felvonulással, menettánccal szórakoztattuk a nagy létszámú közönséget, majd a
szabadtéri színpadon háromnegyedórás sárközi blokkot mutattunk be. Nagy öröm volt
számunkra, hogy sok év után ebben a közeli városban is bemutatkozhattunk. Ebben az évben
ez volt már a harmadik Bajai meghívásunk, a korábbi kettő sajnos az esős idő miatt maradt el.
Ugyancsak júliusban a Decor egyesület tagjai között két táncosunk utazott francia
testvérvárosunkba, itt is megmutattuk táncainkat, viseletünket.
Augusztusban 20-án és 21-én Decsen mutatkoztunk be. 20-án egyik táncosunk, Steller
Zsuzsanna személyében jelent meg Gizella királyné, a táncosok a királyi pár tiszteletére
táncoltak a színpadon. 21-én a falunapi rendezvényen szerepeltünk a Faluház előtt.
Szeptember 18-ra két meghívása volt az együttesnek, Dunakömlődre szüreti napra és a
Szekszárdi Szüreti Napokra. Az együttes a dunakömlődi meghívást választotta, mert itt még
nem szerepeltünk. A felvonuláson, az utcai táncokon és a színpadon is nagy sikert aratott
mind a sárközi viselet, mind a táncaink.
Október 2-án Őcsénybe, Bogár István emlékműsorára kaptunk meghívást. Fellépésünk
sajnos kudarcba fulladt, rengeteg táncos megbetegedett, csak kis létszámú csoporttal
vehettünk részt a műsoron. Októberben a Pécsváradi Leányvásár, és a Kunfehértói Szüreti
Nap programja esett egy napra. Ekkor is egy ismeretlen helyszínt, Kunfehértót választotta az
együttes. Bár esős idő, és hideg volt mégis részt vettünk a programon, táncaink, dalaink,
viseletünk nagy sikert arattak a dél-alföldi településen. Itt avattunk két új táncos kislányt, akik
a fagyos idő ellenére remekül állták a sarat, és lelkes tagjai lettek az együttesnek.

Pénzügyi beszámoló
Egyesületünk a 2010-es évben a 703-20/2010. számú támogatási szerződés alapján 400.000 Ft
támogatást nyert általános működési költségekre. A támogatási összeget utazási költség,
zenekari díj, étkezési költség, népviseleti ruha vásárlása és szóróanyag készítés
finanszírozására fordítottuk a következő megosztásban:
Zenekari díj:
Baja - Halfőző Fesztivál (2010.07.08.)
Dunakömlőd - Szüreti Nap (2010.09.18.)
Kunfehértó - Szüreti Nap (2010.10.16.)

20.000 Ft
37.000 Ft
30.000 Ft

Összesen:

87.000 Ft

Utazási költség:
Baja - Halfőző Fesztivál (2010.07.08.)
Dunakömlőd - Szüreti Nap (2010.09.18.)
Kunfehértó - Szüreti Nap (2010.10.16.)

31.250 Ft
45.000 Ft
58.750 Ft

Összesen:

135.000 Ft

Ruhavásárlás:
Szili Istvánné

60.000 Ft

Étkezés:
Kunfehértó - Szüreti Nap (2010.10.16.)

47.300 Ft

Szóróanyag készítés:
Bötz Sándor nyomdász (2010.12.22.)

70.700 Ft

A számlák hitelesített másolatait már átadtuk az önkormányzat pénzügyi vezetőjének.
Decs, 2011. március 21.

