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Tisztelt Képviselő-testület!
A civil színjátszás, amelyet a Fortuna Színjátszó Egyesület is folytat, több mint 10
éve, számos helyi és környékbeli fiatalt mozgósít a próbák és egyéb rendezvények
alkalmával. Ezzel, a hasznos közösségi életre való felkészülésben, új lehetőséget
nyújtanak számukra, amely egyben személyiségfejlesztő, az előadások pedig a
lakosság számára kulturális élményt nyújt.
Az egyesület rendszeres foglalkozásai jelentős mértékben hozzájárulnak a
társadalmi és a kulturális fejlődéshez, a közvetlen emberi kapcsolatok erősítéséhez.
Az önkormányzat évről évre a programokhoz igazodva, erejéhez mérten, anyagilag
is támogatja a működésüket.
A képviselő-testület – az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.
(II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében szereplő „Társadalmi szervezetek
támogatása (I20)” terhére – 100 000,- Ft vissza nem térítendő támogatási keretet
biztosított az egyesület eszközbeszerzéseinek és működési feltételeinek (kivéve
reprezentáció) támogatására.
Az egyesület és az önkormányzat között több együttműködési megállapodás is
érvényben van a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48. § 51. §-ai határozzák meg a költségvetési támogatásokra vonatkozó általános
szabályokat.
Az Áht. 53. §-a alapján a kedvezményezettnek beszámolási kötelezettsége van a
támogató felé a tárgy évet követő január 31-ig.
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom a Fortuna Színjátszó Egyesület
beszámolóját. A támogatási összeg felhasználására vonatkozó számlák hiteles
másolatait az egyesület már átadta.
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2014. január 29.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (…….) határozata
a Fortuna Színjátszó Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna Színjátszó Egyesület
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal – elfogadja.
Eplény, 2014. január 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi
…/2014.(…….) határozatához

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Fortuna Színjátszó Egyesület 2013. évi beszámolója
A 2013-as évben betervezett programjainkat és célkitűzéseinket sikerült
megvalósítani az elképzeléseinknek megfelelően. Nagy örömünkre szolgált, hogy a
2013-as évben elnyertük az Önkormányzat támogatását és bizalmát, valamint a
Közigazgatási és Vidékfejlesztési Minisztérium 100.000 Ft-os kormányhivatali
támogatását. Mindez arra ösztönzött bennünket, hogy színvonalasabb műsorokat
készítsünk, és minél több helyre eljussunk, és vigyük Eplény hírnevét. A
támogatásból rengeteg kelléket, anyagot tudtunk vásárolni, ami mind arra szolgált,
hogy a produkcióinkat egy magasabb szintre emelje.
A 2013-as fellépéseink:
2013.02.23.

Gyulafirátót

Művészeti
bemutató

Vörös
malom:
Mima dala

2013.03.15.

Eplény

2013.04.06.

Eplény

Március
15-ei
Megemlékező
műsor
Nyugdíjas
klubdélután

Március
15-ei
Megemlékező
műsor
Vörös
malom:
Mima dala

2013.05.31.

Dudar

Dudari
napok Musicalválogatás
megnyitója
Kaméleon Mulató

2013.06.08.

Eplény

XXI.
Eplényi A muzsika hangja
Gyermeknap
(Musical)

2013.06.22.

Hidegkút

Falunap

2013.08.10.

Eplény

XII.
vigasságok

2013.09.28.

Dudar

Körte és
fesztivál

2013.09.30.

Csetény

Nyugdíjas klub est Operett válogatás

2013.10.19.

Szeged

Önálló est

2013.12.20.

Eplény

Idősek karácsonya Ilyenek voltunk
(zenés kabaré)

Musicalválogatás
Dallamok
szárnyán
Eplényi Aida (musical)
dió Operett válogatás

Aida (musical)
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Az évet Gyulafirátóton kezdtük egy művészeti bemutatón. A rendezvény célja,
hogy alkalmanként bemutatkozhatnak a környékbeli színjátszó csoportok, zenét
kedvelő és művelő fiatalok, idősek, a művészi ambíciókat dédelgető egyének. A
fellépést követően megismerkedhettünk egymással, és szakmai tapasztalatot is
cseréltünk. Márciusban a hagyományoknak megfelelően Március 15-ei
megemlékező műsort adtunk a Művelődési házban, majd áprilisban a nyugdíjas
klubdélutánon léptünk fel a helyi nyugdíjasok nagy örömére. Felkérést kaptunk
májusban Tóth Edina Kitti Dudari Polgármester asszonytól, hogy a Dudari napok
megnyitóján részt vegyünk, és mi adhassuk a megnyitó műsort. Ezután júniusban a
XXI. Eplényi gyermeknapra készültünk, és a Muzsika hangja című musicalből
adtunk elő egy részletet. Még ebben a hónapban Hidegkúton léptünk fel falunapon,
melyre „Dallamok szárnyán” című musicalválogatásunkat vittük színpadra.
Augusztusban tartottuk a szegedi Azték Színjátszó és Tánccsoporttal a közös egy
hetes táborunkat. A tábor ideje alatt a résztvevők, színpadi mozgást, beszéd
technikát, éneklést, táncot, szituációs játékokat tanultak. A tábor végén a XII.
Eplényi vigasságokon került bemutatásra a táborban tanult Aida című musical.
Szeptemberben ismét Dudarra látogattunk, a Dió és Körte fesztiválon léptünk fel,
egy órás operett válogatással. Majd rá pár napra Csetényben, egy nyugdíjas klub
találkozón is bemutatkozhattunk.
Október hónapban Szegedre mentünk a barátainkhoz, ahol Sajtos Tamás a szegedi
Azték Színjátszó és Tánccsoport vezetője egy önálló estet szervezett számunkra, és
a táborban tanult Aida darabot adtuk elő. Végezetül decemberben, a
hagyományoknak megfelelően, nem feledkeztünk meg az idősek köszöntéséről
Karácsony alkalmából. A velünk szereplő óvodás, általános iskolás gyerekek
emelték a műsor fényét, hiszen a közönség soraiban az ő nagyszüleik ültek.
Az idei évben is rengeteg az elképzelés, és a terv, amiket szeretnénk megvalósítani.
Bővíteni szeretnénk a csapat létszámot, és még több fellépést vállalni. Szeretnénk
még több fiatalt, gyermeket bevonni a közösségünkbe, és mutatni egy olyan utat,
ami járható, és hasznos időtöltést nyújt számukra. Nemcsak, hogy művelődni
tudnak, de a színpad által jobban nyitnak a külvilág felé, elhagyják szorongásaikat,
és félre teszik az otthoni problémákat. Köszönjük az Eplényi Gyermekekért
Alapítványnak a segítséget, a hasznos tanácsokat, Pongrácz Józsefnének és
Némethné Hóman Mónikának a jelmezek elkészítését, és köszönjük Polgármester
Úrnak a támogatását.
Az idei év sem alakulhat másként, bízunk a fellépések sikerességében, és az idei
évben is garantáltan színpadra állunk.
Eplény, 2014. január 22.
Takács Tímea
Fortuna Színjátszó Egyesület elnöke

