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Szakmai beszámoló  
A Néptáncszövetség 2014. évi szakmai tevékenységéről 

 
I. A Néptáncszövetség rendezvényei 
 
A. „Egy szép táncot…” - XXIX. Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál 
 
1. Bevezetés, előzmények 
Együd Árpád jeles néprajzkutató és koreográfus halálát követően a lelkes utódok, tanítványok 
elhatározták, hogy az ő tiszteletére évente bemutatót szerveznek a Somogy megyei gyermek 
és ifjúsági csoportoknak. Az első években egy bemutatón, ill. később a bemutatót követő gá-
lán 10-15 együttes mutatkozott be.  
Több mint tíz éve már kistérségi bemutatókat tartunk. A kistérségi bemutatókról a megyei 
gálára lehetett bekerülni, melyen úgy változtattunk, hogy megyei döntőket szerveztünk – több 
korosztályban – és így megyei rangsort állítottunk fel a döntők alapján. 
2004-től már minősítést is adunk a csoportoknak, az arany fokozatúak juthatnak be a megyei 
döntőbe. Most már nem csak korosztályonként, hanem a fenntartótól függően is különbséget 
teszünk a versenyző közösségek között. Az „A” kategóriába a művészeti iskolai csoportokat, 
a „B” kategóriába az egyéb fenntartású csoportokat (pld. ált. iskola, középiskola, művelődési 
ház, civil szervezet) soroltuk be.  
. 
2. A program megvalósításának részletes leírása 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség, együttműködve a NMI Somogy Megyei Közművelő-
dési Osztályával, a tabi Zichy Mihály Városi Művelődési Központtal, a Kaposvári „Agora” 
Együd Árpád Művelődési Központtal, a Siófoki Kálmán Imre Kulturális Központtal, a Kadar-
kúti id. Kapoli Antal Művelődési Házzal rendezte meg a XXIX. Somogy Megyei Gyermek és 
Ifjúsági Néptánc Fesztivált, Együd Árpád néprajzkutató, koreográfus emlékére. 
 
A fesztivál célja volt: 
- hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a megye gyermek és ifjúsági néptánc-, valamint 
hagyományőrző csoportjai és népi játék szakkörei részére, 
- hogy szakmai értékelést és tanácsot adjon a csoportok vezetői részére, a további munkájuk 
sikere érdekében, 
- hogy a résztvevő csoportok megismerjék egymást, műsorszámaikat, lehetőséget teremtve 
ezzel is a kapcsolatok építésére, 
- hogy ez a bemutatkozás is alapja lehessen a különböző meghívásoknak, fesztiválokon való 
részvételnek, 
- hogy a művészeti iskolai csoportok ezen a versenyen is igazolást kaphassanak szakmai tudá-
sukról, felkészültségükről, melyet a különböző vizsgálatoknál eredményként felmutathatnak, 
- hogy a bemutatók közönsége; a szülők, hozzátartozók, pedagógusok és az érdeklődők együtt 
művelődjenek, szórakozzanak. 
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A versenyen részt vehetett minden Somogy megyében működő 6-20 éves életkorú tagokból 
álló általános iskolai, művészeti iskola, középiskolai, vagy egyéb fenntartású (művelődési 
házi, kulturális – vagy művészeti egyesület által működtetett) csoport. Nevezni lehet néptánc 
koreográfiával, hagyományőrző komplex produkcióval, vagy népi gyermekjátékkal egyaránt. 
A verseny bírálatában különbséget teszünk a művészeti iskolai és az egyéb fenntartású cso-
portok között. Az 1. korcsoportba a 6-10 éves (alsó tagozatos), a 2. korcsoportba a 11-14 éves 
(felső tagozatos) még a 3. korcsoportba, a 15-20 éves tagokból álló csoportok tartoznak. A 
vegyes korosztályú csoportok több korosztályi kategóriát is bekarikázhatnak, de a domináns 
korosztályt X-el jelölik meg. 
Nevezhető kategóriák: 
   „A” M űvészeti iskolai        „B” Egyéb fenntartású 
1. 6-10 éves (alsó tagozatos)     1. 6-10 éves (alsó tagozatos) 
2. 10-14 éves (felső tagozatos)    2. 10-14 éves (felső tagozatos) 
3. 15-20 éves (ifjúsági)     3. 15-20 éves (ifjúsági) 
 
Az utóbbi fesztiválokon jelentkezett annak az igénye, hogy a vegyes korösszetételű csoportok 
fellépésének és egzakt értékelésének érdekében meghirdessük a „4. vegyes” korcsoportot is. 
A jelentkezés csoportonként történik. A csoportok legfeljebb 2 műsorszámmal nevezhetnek, 
de az összműsoridő a 12 percet nem haladhatja meg. 
Az előző évekhez hasonlóan a területi versenyeken minősítést kaptak a csoportok. Ez lehet 
arany, ezüst, bronz fokozat, vagy oklevél. A versenyző csoportok a helyszínen emléklapot 
vehettek át, és megismertettük velük a minősítés eredményét. Az arany minősítést elérő cso-
portok automatikusan meghívást kapnak a megyei korosztályos vagy egységes döntőkre. 
Az egyes bemutatókon a korosztályok felmenő rendszerű bemutatkozási sorrendjét igyek-
szünk alkalmazni. Tehát először az 1-es, majd a 2-es korcsoportba tartozók léphetnek szín-
padra. Valamennyi kistérségi bemutatón a résztvevő csoportok tagjainak kiegészítő programot 
(táncház, népviselet bemutató, népzenei koncert, népdaltanítás, stb.) szervetünk a zsűrivel 
való tanácskozás idejére. 
Valamennyi kistérségi, majd a megyei bemutatót követően a zsűri szakmai értékelést tartott, 
melyre az együttesek vezetőit és művészeti vezetőit, a zenekarok vezetőit vártuk. A tanácsko-
záson „továbbképzési jelleggel” részt vehettek az éppen nem szereplő csoportok vezetői is.  
Értékelő szakmai bizottság:  
Hanh Kakas István, Strack Orsolya, Vámos László, Varga Sándor, Sípos Ferenc 
 
A kistérségi bemutatók időpontjai és helyszínei: 
1. sz. 2014. május 23. (péntek) 17.00 óra – Siófok 
2. sz. 2014. május 31. (szombat) 11.00 óra - Kaposvár 
3. sz. 2014. június 01. (vasárnap) 11.00 óra  –  Kaposvár 
Az egységes megyei döntő időpontja és helyszíne:    
2014. június 08. 14.00 óra – Siófok 
 
Min ősítés, eredmények 
Helyszín arany minősítés ezüst minősítés bronz minősítés 
Siófok 12 3 3 
Kaposvár_1 8 6 4 
Kaposvár_2 2 5 8 
 
Részt vevő csoportok létszáma: 

Siófok    295 fő 
Kaposvár (1)  430 fő 
Kaposvár (2)  239 fő 
Összesen  964 fő 
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3. Összefoglalás, eredmények 
A közel 1000 fős fesztivál szervezettsége a néptánc oktatás és koreografálás fejlődésének 
egyik biztosítéka. Sok éves tapasztalat, hogy együtteseink teljesítménye folyamatosan érlelő-
dik, pedagógusaink látásmódja bővül. A fesztivál nagyban hozzájárul a művészeti iskolák 
tanterveinek módszertani fejlesztéséhez és a szakkörök éves programjainak kidolgozásához. 
A pályázat program kommunikációs tevékenységéért, amelynek szoros kapcsolatban kell len-
nie a szervezet marketing tervében megfogalmazott célokkal az egyesület elnöke felelt. A 
programra külön kommunikációs terv készül. 
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„Fújnak a fellegek…” - Őszi és téli rendezvények Somogyban, Hagyományőrző Feszti-
vál, Néptánc Antológia 
 
B. Hagyományőrző Fesztivál - Somogy Megyei Hagyományőrző Együttesek és Falusi Nép-
tánc Csoportok Találkozója, alapítva 2004-ben 
 
1. A rendezvény megvalósításának részletes leírása 
A program célja 
A pályázati téma célja volt, hogy a Somogy megyében összegyűjtött és megőrzött népi kultú-
ra ismeretanyagát megismertessük és továbbadjuk. A néptánc, a népdal és népzene, valamint a 
dramatikus néphagyományok ismeretanyagának átörökítése, alkalomteremtés a szélesebb 
körben történő bemutatásra és ismeret átadásra. 
 
A program részt vevői 
A műsorba 5 együttest 1-1 koreográfiával válogat be és hív meg egyesületünk elnöksége a 
jelentkezések alapján. A műsort és az azt követő fórumot a megye valamennyi hagyományőr-
ző, népzenei és néptáncos szakemberének meghirdetjük.  
A rendezvény időpontjának és helyszínének kiválasztása 
A rendezvény  időpontja:  2014. október 18. (szombat) 
Helyszíne:    Kadarkút 
Létszám:   300 fő 
Programfelelős vezető:         Rónai Balázs ügyvezető  
Együttműködő partner: Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodája, id. Kapoli 
Antal Művelődési Ház és Könyvtár 
A fórum vezetői 
Merczel István koreográfus 
Takács László János koreográfus, néptánc pedagógus 
Rónai Balázs néptánc pedagógus 
 
A szakmai fórum  témája 
Dramatikus játékok és azok színpadi megoldása a hagyományőrzésben. A látott műsor kritikai 
elemzése a továbbképzés témája alapján. 
Program 
13.00 óráig  az együttesek érkezése 
13.00-15.00 óra színpad bejárás, technikai előkészítés 
16.00-18.30 óra előadás a Művelődési Ház nagytermében 
19.00 órától   fórum, párhuzamosan táncház a részt vevőknek 
Feladat megosztás, felelősök 

- program kiírás, előkészítő tevékenység (SMNSZ), Rónai Balázs ügyvezető, 
- helyszín és kiegészítő infrastruktúra (Művelődési Ház), Keserű Valéria művelődési 

házvezető, 
- programegyeztetés, (Művelődési Ház), Keserű Valéria művelődési házvezető, 
- lebonyolítás, (SMNSZ), önkéntesek, Rónai Balázs ügyvezető, 
- szakmai fórum (SMNSZ), Takács László János hagyományőrző alelnök, 
- kommunikáció, média kapcsolatok (SMNSZ), Merczel István elnök 

 
2. Összefoglalás, eredmények 
A magyar néptánc művészet világszínvonalú fejlődésével a hagyományos színpadi adaptációk 
háttérbe szorultak. Arányuk a néptánc tömeges kibontakozása mellett relatív alacsony. A cé-
lunk az, hogy az alapításának 10 éves jubileumát ünneplő találkozó segítségével a néptáncos 
szakemberek bátrabban nyúljanak az archaikus szokásokhoz. A hagyományőrző együttesek 
szinte teljes egészében falusi szerveződések, amelyek működése az utóbbi évtizedben a gene-
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rációs váltás és az életmódváltozás miatt szerényebb lett, vesztett intenzitásából. Az országos 
fesztiválok és képzések mellett találkozónk jelentős elmozdulást jelentett és jelenthet Somogy 
megye csoportjai számára, hiszen a közösségeket összefogó vezetőkön múlik elsősorban az 
eredményesség, a művészi színvonal és a néprajzi hitelesség. 
 
Műsor összeállítás – 1. sz. melléklet 
Képek a rendezvényről - 2. sz. melléklet 
 
C. Néptánc Antológia - Somogy Megyei Folklór Találkozó (XVI.) 
 
1. A program megvalósításának részletes leírása 
Az immár 16. alkalommal megrendezett program keretében a Somogy megyében működő 
népi kultúrát megőrző és megújító alkotó közösségeknek fejlődésük érdekében bemutatkozási 
lehetőséget biztosítottunk, olyan körülmények között, amelyek a művészeti ág ismertségét is 
szolgálják.  
A Folklór Találkozóra a megye magas szintű művészeti teljesítményt nyújtó gyermek-, ifjú-
sági és felnőtt néptánc csoportjait, hagyományőrző együtteseit és népzenekarait hívtuk meg.  
Az antológia programját a „Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál” gyermek 
döntőjéből a zsűri által javasolt 4 csoport, a Falusi Néptánc Csoportok és Hagyományőrző 
Együttesek Találkozójának legsikeresebb fellépői és az évad magas szintű művészeti teljesít-
ményt nyújtó felnőtt korú alkotó közösségei közül pedig újabb 4 kiválasztott csoport műsorá-
ból szerkesztett összeállítás biztosítja. A műsor színesítéséhez és a folklór megnevezés kitel-
jesedéséhez nagy szükség van egy a megyében működő népzenekarra. A válogatást a szövet-
ség elnöksége és a szakági csoportok vezetői végzik. A bruttó műsoridő 120 perc. 
A fentiek alapján az antológia meghívott csoportjainak összetétele: 
- 4 gyermek együttes, 
- 2 ifjúsági együttes, 
- 1-1 felnőtt néptánc- és hagyományőrző együttes, 
- 1 népzenei együttes.  
 
Helyszín és időpont: Együd Árpád Kulturális Központ, Agóra, Kaposvár, 2014. december 
20. 
Célcsoportok:  
Résztvevők: a megye legjobb gyermek, ifjúsági és felnőtt művészeti együttesei (lásd fent) – 
250 fő 
Nézőközönség, meghívottak: a megye magyar és nemzetiségi folklór együtteseinek tagjai, a 
népművészetet kedvelő közönség 
 
Együttműködő szervezetek, partnerek: 
Nemzeti Művelődési Intézet, Somogy Megyei Kulturális Iroda, Kaposvár 
Együd Árpád Kulturális Központ – Agóra, Kaposvár 
Közreműködők:  
„Fesztivál” zenekarok: Somogy zenekar (6 fő) 
Főszervező: Merczel István elnök 
Művészeti koordinátor: Rónai Balázs ügyvezető, Pap Károly néptáncművészeti szekció veze-
tő, Szigeti Angéla művészeti iskolai szekció vezető, Takács László János hagyományőrző 
szekció vezető 
 
Kommunikáció 
A kiválasztás alapjául szolgáló fesztiválokon hangsúlyozzuk, hogy az aktuális bemutatók 
résztvevői közül mely csoportok kerülhetnek be az antológia válogatásába. Így nem csak a 
csoportok, de a nézők és a tudósító médiák is előrevetítik programunk jövőbeli szerepét.  
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A rendezvény előtt egy hónappal, a megyei médiákkal előzetes híreket osztottunk meg, majd 
a programról tudósításokat szerveztünk. A folyamatos információ nyújtását a honlap biztosí-
totta. A program kommunikációjának tervezésekor figyelmet fordítottunk arra is, hogy az 
önkéntesség elveit, várható eredményeit a programban megfogalmazott hangsúlyait felmutas-
suk. 
 
Önkéntes koordinátor: Rónai Csabáné egyesületi tag 
Tervezett feladatok és önkéntes létszám: 

Feladat megnevezése Tervezett létszám (fő) 
Előkészítés, kapcsolattartás 2 
Reklám, közönségszervezés, média kapcsolatok 1 
Lebonyolítás, regisztráció 2 
Színpad bejárás, technikai ellenőrzés 2 
Konferansz 2 
Műsorügyelő 1 
Táncház vezető 2 
összesen 12 
 
Megemlékezés 
Az Antológia keretében ünnepélyes formában adtuk át a „Csíkvár József koreográfusi” díjat, 
amelyet 2010-ben alapítottunk megyénk neves szakemberének emlékére.  
Díjazottjaink: 
2011. Szigeti Angéla a Balaton Táncegyüttes művészeti vezetője  
2012. Takács László János koreográfus 
2013. Zóka Éva és Horváth Tibor koreográfus alkotó és házaspár 
2014. Turi Endre koreográfus, a Somogy Táncegyüttes művészeti vezetője 
 
Kiegészítő program. 
A műsort követően táncházat tartottunk nyitott formában, tehát nem csak a célközönség szá-
mára hirdettük meg. 
 
2. Összefoglalás, eredmények 
A Somogy Megyei Folklór Találkozó egyesületünk évzáró programja, amikor is az év során 
megrendezett fesztiváljaink legjobbjai mutathatják be műsorukat. Az antológia számadás a 
művészeti közösségek teljesítményéről, megyénk néptánc mozgalmának sikereiről. A prog-
ramot követően a báli hangulat közben a szakmai közönség ösztönösen értékel, véleményt 
formál, amelynek komoly szerepe van. A hivatalos értékelésre az egyesület szokásos év eleji 
közgyűlésén kerül sor, amikor is, a programok sikeressége mellett a művészeti ágak fejlődését 
is értékeljük és véleményezzük párbeszéd formájában. Ezekből a kritikákból minden csoport 
vezető és művészeti szakember tanulhat és tanul, a csoportok fejlődését szolgálják.  
Mindezek mellett a közönség is egy összefoglaló képet kap a megye népművészeti mozgal-
mának teljesítményéről. 
 
Műsor összeállítás – 3. sz. melléklet 
Képek az antológiáról – 4. sz. melléklet 
Média megjelenés – 5. sz. melléklet 
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1. sz. melléklet – Hagyományőrző Találkozó, műsor összeállítás 
2. sz. melléklet – Hagyományőrző Találkozó, fényképek 
3. sz. melléklet – Néptánc Antológia – műsor összeállítás 
4. sz. melléklet – Néptánc Antológia, fényképek 
5. sz. melléklet – média megjelenések 
 
1. sz. melléklet 
 

Hagyományőrző Együttesek és Néptánccsoportok Találkozója 
Műsor összeállítás 

 
1. Somogy Táncegyüttes, Kaposvár 

Somogy Zenekar - Turi Endre: Botoló és verbunk 
Művészeti vezető: Turi Endre 

2. Zselic Művészeti Iskola Zselic Csoportja, Szenna              
Zóka Éva – Horváth Tibor: Bújócska (Vízvár) 
Művészeti vezető: Zóka Éva – Horváth Tibor 

3. Ifjúsági Néptánc Egyesület, Balatonföldvár  
Szigeti Angéla – Papp Károly:  Sibálás (Mezőföldi táncok) 
Művészeti vezető: Szigeti Angéla, Papp Károly 

4. Szárszó Táncegyüttes, Balatonszárszó 
Szigeti Angéla – Papp Károly:  Szilágysági táncok 
Művészeti vezető: Leicht Károly 

5. Somogy Táncegyüttes, Kaposvár 
Somogy Zenekar - Patyi Zoltán: Táncok a Belső-Mezőségből  
Művészeti vezető: Turi Endre 

6. Balaton Táncegyüttes, Siófok  
Szigeti Angéla – Gőbölös Gábor: Pálpataki táncok 
Művészeti vezető: Szigeti Angéla, Gőbölös Gábor 

7. Zselic Művészeti Iskola Hajadonna Csoportja, Szenna  
Zóka Éva – Horváth Tibor: A Meszesen túl (Szilágyság) 
Művészeti vezető: Zóka Éva – Horváth Tibor 

8. Ifjúsági Néptánc Egyesület, Balatonföldvár  
Szigeti Angéla – Papp Károly:  Moldvai táncok 
Művészeti vezető: Szigeti Angéla, Papp Károly 

9. Szárszó Táncegyüttes, Balatonszárszó 
Szigeti Angéla – Papp Károly:  Kalocsai táncok 
Művészeti vezető: Leicht Károly 

10. Zselic Művészeti Iskola Zselic Csoportja, Szenna  
Zóka Éva – Horváth Tibor:  A fösvény legény (Bukovina) 
Művészeti vezető: Zóka Éva – Horváth Tibor 

11. Balaton Táncegyüttes, Siófok  
Szigeti Angéla – Gőbölös Gábor: Szőlőőrzés (Somogyi táncok) 
Művészeti vezető: Szigeti Angéla, Gőbölös Gábor 

 
Fesztivál zenekar: Somogy zenekar, Juhos zenekar 
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2. sz. melléklet 
 

Hagyományőrző Együttesek és Néptánccsoportok Találkozója 
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3. sz. melléklet 
 

Somogy Megyei Folklór Találkozó, Néptánc Antológia 
Műsor összeállítás 

 
1) Szárszó Táncegyüttes, Balatonszárszó 

Szigeti Angéla – Papp Károly:  Kalocsai táncok 
Művészeti vezető: Leicht Károly 

2) Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület, Morzsa Gyermek Csoportja, Zákány 
Füstös Gábor: Tréfás verbuválás 
Művészeti vezető: Füstös Gábor 

3) Noszlopy Gáspár Ált. és Alapf. Művészeti Iskola, Kis Baglas Csoportja, Marcali 
Paluch Norbert: Rimóci táncok 
Művészeti vezető: Takács Gábor 

4) Együd Árpád AMI Palánta Csoportja, Kaposvár 
Wilmekné Almássy Teodóra – Turi Endre: Szól a rigó… (Somogy) 
Művészeti vezető: Wilmekné Almássy Teodóra – Turi Endre  

5) Szárszó Táncegyüttes, Balatonszárszó 
Szigeti Angéla – Papp Károly:  Szilágysági táncok 
Művészeti vezető: Leicht Károly 

6) Somogy Táncegyüttes, Kaposvár 
Somogy Zenekar – Bogdán Gergely: Telepiek 
Művészeti vezető: Turi Endre 

7) Ördöngös Néptánc Alapítvány Ördöngös Táncegyüttes, Lengyeltóti 
Tóth Tibor János: A kitaszított (somogyi kanász) 
Művészeti vezető: Tóth Tibor János 

8) Zselic Művészeti Iskola Zselic Csoportja, Szenna  
Zóka Éva – Horváth Tibor:  A fösvény legény (Bukovina) 
Művészeti vezető: Zóka Éva – Horváth Tibor 

9) Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület, Zákány 
Füstös Gábor: Oláhos és csárdás 
Művészeti vezető: Füstös Gábor 

10) Somogy Táncegyüttes, Kaposvár 
Somogy Zenekar - Turi Endre: Boncidai táncok 
Művészeti vezető: Turi Endre 

Fesztivál zenekar: Somogy Zenekar 
 
4. sz. melléklet 
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5. sz. melléklet 
 

Média megjelenések 

http://www.sonline.hu/somogy/kultura/evbucsuztato-neptancantologia-587266 

 

http://kapos.hu/hirek/kultura/2013-12-15/a_legjobbak_egy_szinpadon.html  
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II. Egyesületi egyéb programok 
 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség 2014. március 01-én és május 10-én tartott közgyűlést, 
amelyek keretében az alábbi napi rendi pontokban határozott: 
 
2014. március 01. 
1. A 2013. évi szakmai beszámoló 
2. A 2013. évi pénzügyi beszámoló 
3. A 2013. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
4. A Számvizsgáló Bizottság (SZB) beszámolója 
5. A 2014. évi szakmai tervek ismertetése 
6. A 2014. évi pénzügyi tervek ismertetése 
7. A 2014. évi „Vida József” díj odaítélése 
8. A Választási Bizottság (VB) beszámolója 
9. Levezető elnökválasztás 
10. Az ügyvezető elnökség, az elnökség (szakmai szekcióvezetők) és az SZB választás 
 
2014. május 10. 
1. A Néptáncszövetség alapszabályának módosítása 
 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség programjai nyitottak, szabadon, térítésmentesen láto-
gathatóak. 
 
 
Kaposvár, 2015. február 02. 
 
 

 
 
 
 


