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ELŐTERJESZTÉS 
 

Budaörsi Vivace Egyesület biatorbágyi junior csapatának támogatási kérelmeiről 
 

 
 
A Budaörsi Vivace Egyesület vezetője, Vissy Anna, az egyesület vezetője kérelemmel fordult 
Biatorbágy Város Önkormányzatához a 2018-ban Helsinkiben megrendezendő Európa 
Bajnokságra kiutazó csapat költségeinek támogatása céljából. 
 
Egyrészt örömünkre szolgál, hogy felbukkant az az információ, mely szerint létezik egy 
Biatorbágyi junior csapat, amely országos bajnokságot nyert. Másrészt fájlaljuk, hogy erről a 
sikerről korábban sem az egyesülettől, sem a biatorbágyi tagoktól, szülőktől nem kaptunk 
tájékoztatást, s az Interneten is hiába keressük nyomát.  
 
E-mailben kerestük az egyesület vezetőjét a kérelemben közölt adatok hitelesítése céljából, 
válaszuk az előterjesztés mellékletében található. 
 
Átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottság: 

„Dönt a nem biatorbágyi székhelyű szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatási 
kérelmeiről.” 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottsága 2017. november 22. napján megtartott ülésén141/2017. (XI. 22.) határozatában 
úgy döntött, hogy „…1.067.000,- Ft támogatást nyújt a Budaörsi Vivace Egyesület 
biatorbágyi junior csapatának a 2018. évben Helsinkiben megrendezésre kerülő Európa 
Bajnokságra kiutazó csapat költségeinek támogatása céljából a 2017. évi civil szervezetek 
támogatása céljára elkülönített keret terhére. A támogatás feltétele, hogy Biatorbágy Város 
Önkormányzata, mint szponzor, illetve támogató jelenjen meg a verseny kapcsán kiadott 
közleményekben, újságcikkekben és nyilatkozatokban, ezáltal is öregbítve Biatorbágy jó 
hírnevét.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet rendeletében döntsön a fenti döntéshez a javasolt 
forrás átcsoportosításáról. 
 
 
 
Biatorbágy, 2017. november 24. 
 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester 

 
Elterjesztést készítette: Ihászné Pálfi Katalin 













A Budaörsi Vivace Kulturális, Művészeti és Sportegyesület 2017. évi 

munkaterve 

 

I. RENDEZVÉNY 

 

IV. Vivace Táncforgatag 

Időpont: 2017. június 11. (vasárnap) 19:00 

Helyszín: Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand  

 

Hatalmas érdeklődés és teltházas sportcsarnok mellett tartottuk meg a III. Budaörsi Vivace 

Táncforgatagot, melyről idén már a Budaörs Televizió is riportot készített. 2017-ben immár 

negyedik alkalommal szeretnénk megrendezni, ahová még több budaörsi egyesületet és 

táncost szeretnénk meghívni. Az est programja hasonló lesz az ideihez, azaz zenei 

megszakítás nélkül váltakoznak a különböző stílusú, műfajú művészeti ágak. Hagyományinkat 

követve a rendezvény célja, hogy bemutathassuk, hogyan lehet gyerekekkel, tinédzserekkel 

és fiatal felnőttekkel egy összehangolt, magas színvonalú gálaestet létrehozni.  Minden 

budaörsi és a környező városokból érkező vendégünknek szeretnénk megmutatni, hogy 

milyen tehetséges fiatalok vesznek részt a budaörsi vagy Budaörs közelében lévő 

egyesületek életében és méltón képviselik a várost hazai és nemzetközi fellépéseken, 

versenyeken, fesztiválokon. 

Rengeteg gratulációt és bíztatást kaptunk a rendezvénnyel kapcsolatban, így még nagyobb 

lendülettel és rengeteg új ötlettel vágunk neki a IV.  Vivace Táncforgatag szervezéséhez. 

 A korábbi évekhez hasonlóan a belépés mindenki számára ingyenes, hogy a családoknak és 

minden tánc iránt érdeklődő budaörsi lakosnak lehetősége nyíljon megtisztelni bennünket a 

jelenlétével.  

2017-ben is szeretnénk sztárvendéget fogatni, aki nem csak a közönség, hanem a fellépők 

számára is meglepetés lesz. A Hight5 csapata aranyéremmel tért haza Wiesbadenből a XXV. 

Európai Ifjúsági Cirkuszfesztiválról, ahol a számukra oly értékes közönségdíjat is elnyerte. 

Munkájukkal, személyiségükkel pozitív példaként állhatnak kortársaik előtt. 

 



II.VERSENYEK : 

A magyarországi versenyeken minden korosztályban és kategóriában indítunk csapatokat. 

Általános iskola alsó tagozatától az egyetemi korosztályig vesznek részt tanítványaink ezeken 

a megmérettetéseken. A kisebbek számára az újdonság varázsa, míg a nagyobbaknak az 

eddigi eredmények megőrzése és túlszárnyalása a cél.                      

Csapataink minimum 16 főből állnak, így a versenyeken igen nagy létszámban vagyunk jelen. 

Mi sem példázza ezt jobban, hogy az elmúlt években már két busznyi versenyzővel keltünk 

útra. A nevezési díjak, az útiköltség és a versenyruhák költsége igen nagy terhet jelent az 

egyesület és a szülők számára egyaránt. Különösen a többgyermekes családok számára okoz 

gondot a tehetséges gyermeket kiadásai. 

Mind a hazai, mind a nemzetközi versenyek komoly szabályrendszer mellett működnek, 

ezért ezekhez mind eszközökben, mind ruhatárban alkalmazkodnunk kell. Szeretnénk, ha 

csapataink megőriznék az eddig kivívott eredményeket és a Budaörsi Vivace Egyesület 

Cheerdance szakosztálya Magyarország legeredményeseb válogatottja maradna. 

A hazai versenyek mellett 2017-ben is szeretnénk tanítványainkkal nemzetközi versenyekre 

menni. Több külföldi pontszerző versenyen ott kell lennünk, hogy az elmúlt évekhez 

hasonlóan csapataink kvalifikáni tudjanak a 2017-es Európa Bajnokságra. Fiatal egyesület 

lévén hatalma s sikernek éljük meg, hogy teljesen saját nevelésű csapattal indulhatunk, 

melynek tagjai hat éves koruk óta kezeink között nevelkedtek. 

A támogatást budaörsi családok számára szeretnénk kérni, hogy segíteni tudjuk 

tanítványaink hazai és külföldi versenyeken való részvételét.  

 

III. Eszközigény: 

A jazztánc és mazsorett mellet új, kiemelten sikeres szakágunk a cheerleading és a 

cheerdance világában kezdett el versenyezni, melynek köszönhetően az eddigi ruha-, és 

eszköztárunkat folyamatosan meg kell újítanunk. Sajnos a pomponok folyamatosan 

elhasználódnak és évente újakat kell rendelnünk. Mivel ezeket a szereket Amerikából kell 

megrendelnünk, a versenyszezon kezdete igen nagy terhet ró az egyesületre és a szülőkre 

 

IV. Tábor: 

2017-ben nyári tánctáborunkat ismét Nován (Göcsej központja) a Csicsergő 

Szabadidőparkban szeretnénk  tartani, ill. a versenycsapatnak Siófokon, ahova nemzetközi 

oktatógárda meghívását tervezzük. Mivel Magyarországon a cheerleading és a cheerdance 



sportág is gyermekcipőben jár, így fontosnak tarjuk, hogy táncosaink a legjobbaktól 

tanulhassanak. Ezért leszünk részesei a 2017-es nemzetközi Cheer Blast tábornak, ahol nem 

csak az oktatók külföldiek, de számos külföldi egyesület is csatlakozik a kezdeményezéshez, 

aki egyébként a versenytáraink, de ebben a néhány napban baráti edzőtársak lesznek. 

Táncosaink vízben és szárazföldön is tanulják mind a pom-pom kezelési technikákat, mind az 

akrobatikus elemeket, melyek elengedhetetlenek, ha ebben a sportágban érvényesülni 

szeretnénk. 



 
-------- Eredeti üzenet -------- 

Tárgy: Budaörsi Vivace Egyesület válaszlevele 

Dátum: 2017-11-21 08:15 

Feladó: Anna Vissy <vissyanna@hotmail.com> 

Címzett: Ihászné Pálfi Katalin <palfi.katalin@biatorbagy.hu> 

 

Tisztelt Ihászné Pálfi Katalin! 

 

Megkaptuk levelét a Biatorbágy Város Önkormányzatának benyújtott támogatás kapcsán kért tájékoztatásról, 

melyre ezúton szeretnék bővebb választ adni. 

 

A Vivace Kulturális , Művészeti és Sportegyesület 17 főből álló junior csapata, melyből 14 fő biatorbágyi lakos, 

2017. május 27.-én Győrben megrendezett Magyar Bajnokságon, Junior Cheer Dance kategóriában I. helyezést 

ért el és ezzel kvalifikálta magát a 2018-ban Helsinkiben megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra. A 

győzelemről szóló hivatalos igazolást levelének kézhezvételekor megkértük a Magyar Cheer Szövetségtől, ami 

ezidáig még nem érkezett meg. Kérem Önt és a döntéshozásban résztvevőket, hogy részünkre a hivatalos 

igazolás beszerzésére további haladékot adni szíveskedjenek. 

 

Egyesületünk az elmúlt években sikeresen pályázott működésének támogatására Budaörs Város 

Önkormányzatánál. Budaörs Önkormányzatának célzott támogatását egyesületünk a minden évben 

megrendezésre kerülő „Táncforgatag” rendezvényére fordítja. A támogatási összeg a tánc csapatok versenyen 

történő részvételére nem fordítható. A bajnokságokon való részvétel költsége nagyrészt versenyzőkre hárul. 

 

  A Vivace Kulturális, Művészeti és Sportegyesület Junior csapata szinte változatlan tagokkal 2012 óta dolgozik 

együtt. A versenyeken és nemzetközi találkozókon magyar és angol nyelven történik a versenyzők és a csapatok 

bemutatása. A bemutatáskor elhangzik a csapatok neve valamint a települések nevei ahonnan a versenyzők 

érkeznek, így Biatorbágy neve is. 

 

   Versenyek és bemutatók az elmúlt években: 

 

                2017 Magyar Bajnokság 2017.05.27. Győr 

 

                Cheerleading Chamionship Magical Flight 2017.03.25. 

Budapest 

 

                2016 Magyar Bajnokág 2016.05.28. Érd 

 

                2016 június, Vivace Táncforgatag 

 

                2015 Santa’s Cheer Cup, Győr 

 

                2015 június, Vivace Táncforgatag 

 

  Csapatunk következő megjelenése 2017. december 2-án megrendezésre kerülő nemzetközi Santa’s Cheer Cup 

2017 rendezvényen lesz, melyről szívesen küldünk beszámolót a helyi médiumoknak. 

 

  Megértésüket remélve 

 

  Vissy Anna 

 

  Budaörsi Vivace Egyesület vezetője 

callto:2017-11-21%2008
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