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Somogy Megyei Néptáncszövetség  

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. u. 21. 

Szakmai beszámoló  
A Néptáncszövetség 2017. évi szakmai tevékenységéről 

 
I. A Néptáncszövetség rendezvényei 
 
A. Somogy Megyei Folklór Találkozó - Néptánc Antológia 2016 
A Somogy megyében működő népi kultúrát megőrző és megújító alkotó közösségeknek fejlő-
désük érdekében bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, olyan körülmények között, amelyek a 
művészeti ág ismertségét is szolgálják. 
 
1. A program leírása 
 
A Folklór Találkozóra a megye magas szintű művészeti teljesítményt nyújtó gyermek-, ifjú-
sági és felnőtt néptánc csoportjait, hagyományőrző együtteseit és népzenekarait hívjuk meg.  
Az antológia programját az „Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál” gyer-
mek döntőjéből a zsűri által javasolt, az elnökség által jóváhagyott 5-7 csoport és az évad ma-
gas szintű művészeti teljesítményt nyújtó felnőtt korú alkotó közösségei közül pedig legalább 
4 kiválasztott csoport műsorából szerkesztett összeállítás biztosítja. A műsor színesítéséhez és 
a folklór megnevezés kiteljesedéséhez nagy szükség van egy a megyében működő népzene-
karra. A válogatást a szövetség 7 tagú elnöksége végzi. A bruttó műsoridő 120 perc 
 
2. A program adatai, lebonyolítása 
 
Helyszín és időpont: Együd Árpád Kulturális Központ Agóra, Kaposvár, 2017.január 15. 
Célcsoportok:  
Résztvevők: a megye legjobb gyermek, ifjúsági és felnőtt művészeti együttesei – 245 fő 

György-Horváth Anna – György-Horváth Zente – népzene     
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Csiperke Csoportja – Szenna A1 
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Bakarasz Csoportja-Kaposvár   
Overtones AMI zákányi Drávagyöngye csoportja - Zákány 
Marcali Noszlopy G. Ált. és AMI Cseperedők Csoportja – Marcali    
Siófoki Vak B. J. Ált. Isk. és AMI Szakajtó Tánccsoportja– Siófok  
Ördöngös Néptáncalapítvány Ördöngös    
Somogy Táncegyüttes – Kaposvár       
Balaton Táncegyüttes – Siófok 
Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület – Buzsák     
Szárszó Néptáncegyüttes – Balatonszárszó       
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Kerekperec Csoportja – Szenna A1  

Nézőközönség, meghívottak: a megye magyar és nemzetiségi folklór együtteseinek tagjai, a 
népművészetet kedvelő közönség 
 
3. Összefoglalás 
A Somogy Megyei Folklór Találkozó egyesületünk évzáró programja, amikor is az év során 
megrendezett fesztiváljaink legjobbjai mutathatják be műsorukat. Az antológia számadás a 
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művészeti közösségek teljesítményéről, megyénk néptánc mozgalmának sikereirőlA hivatalos 
értékelésre az egyesület szokásos év eleji közgyűlésén kerül sor, amikor is a programok sike-
ressége mellett a művészeti ágak fejlődését is értékeljük és véleményezzük párbeszéd formá-
jában. Ezekből a kritikákból minden csoportvezető és művészeti szakember tanulhat és tanul, 
a csoportok fejlődését szolgálják. Mindezek mellett a közönség is egy összefoglaló képet kap 
a megye népművészeti mozgalmának teljesítményéről. 
 
B. „Szentbalázsi dombok derekán…” - XXXII. Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági 
Néptánc Fesztivál 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség 2005 óta rendezi néptánc és hagyományőrző találkozó-
it, fesztiváljait. A tavaszi időszak kiemelt programja a gyermek és ifjúsági korosztály találko-
zója, amely a korosztályos csoportoknak az előadások mellett szórakozási lehetőséget is nyújt. 
A hagyományőrző fesztiválok komplex módon ölelik fel a különböző szakágak (néptánc, 
népzene, dramatikus hagyományőrzés, stb.) mindegyikét korosztályi kikötés nélkül. 
Egyesületünk működésének 12 éve alatt szoros, bizalmi alapon nyugvó kapcsolatot, együtt-
működést alakított ki a megye közművelődési intézményeivel. A települések művelődési há-
zai, központjai a forrás hiány ellenére nagy szeretettel adnak otthont tartalmas rendezvénye-
inknek.  
 
1. A program részletes leírása 
 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség, együttműködve a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy 
Megyei Osztályával, a Kaposvári „Agora” Együd Árpád Művelődési Központtal, a Siófoki 
Kálmán Imre Kulturális Központtal, a Nagyatádi Művelődési Házzal rendezte meg a XXXI. 
Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivált, Együd Árpád néprajzkutató, kore-
ográfus 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. 
 
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 tettünk a művészeti iskolai és az egyéb fenntartású csopor-
tok 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. 
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Nevezhető kategóriák: 
   „A” Művészeti 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) 
A csoportok legfeljebb 2 műsorszámmal nevezhettek, de az összműsoridő a 12 percet nem 
haladhatja meg. 
Az előző évekhez hasonlóan a területi versenyeken, illetve az egységes ifjúsági versenyen 
minősítést kaptak a csoportok. Ez lehet arany, ezüst, bronz fokozat, vagy oklevél.  
Valamennyi bemutatót követően is a zsűri szakmai értékelést tartott, melyre az együttesek 
vezetőit és művészeti vezetőit, a zenekarok vezetőit vártuk. A tanácskozáson „továbbképzési 
jelleggel” részt vehettek az éppen nem szereplő csoportok vezetői is. A zsűri tagjai: Szigeti 
Angéla, Németh Ildikó, Gálber Attila 
 
A kistérségi bemutatók időpontjai és helyszínei: 

1. sz. 2017. április 30. (vasárnap) 11.00 óra –  Nagyatád 
2. sz. 2017. május 21. (vasárnap) 11.00 és 15.00 óra  –  Kaposvár 
3. sz. 2017. május 23. (kedd) 13.00 és 17.00 óra  –   Siófok 
 
Statisztikai adatok: 
Nagyatád:  
10 csoport, 176 fő, minősítés: kiemelt arany 1, arany 2, ezüst 5, bronz 2 
Kaposvár: 
9 csoport, 206 fő, minősítés: kiemelt arany 2, arany 2, ezüst 5, bronz 0 
7 csoport, 135 fő, minősítés: kiemelt arany 0, arany 3, ezüst 4, bronz 0 
Siófok: 
10 csoport, 168 fő, minősítés: kiemelt arany 0, arany 2, ezüst 5, bronz 3 
8 csoport, 147 fő, minősítés: 8 arany 
 
2. Összefoglalás, eredmények 
 
A három helyszínen megrendezett találkozón 37 csoport 832 fős létszámmal szerepelt. A ki-
írásban szerelő irányelvek és célok teljesültek, a szakmai fejlődés, a közönség szórakoztatás 
és az élményszerzés biztosítva volt. A fesztivál a Somogy megyei néptánc oktatás és színpadi 
néptánc művészet fejlődésének egyik záloga. Sok éves tapasztalat, hogy együtteseink telje-
sítménye folyamatosan érlelődik, pedagógusaink látásmódja bővül.   
 

Képek a fesztiválról 
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II. Egyesületi egyéb programok 
 
1. Taggyűlés és szakmai nap 
 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség 2017. március 25-én tartott közgyűlést, amelyek kere-
tében az alábbi napi rendi pontokban határozott: 
 

1. Szakmai beszámoló a 2016.  
 Felelős: elnök, ügyvezető  
 2. Pénzügyi beszámoló 2016. 
 Felelős:gazdasági vezető 
 3. A 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása  

Felelős: elnök 
 4. Program- és pénzügyi terv 2017. 
 Felelős: elnök és gazdasági vezető 
 5. A Számvizsgáló bizottság beszámolója 

Felelős: SzB. elnök 
 6. A „Vida József” Népművészeti Díj jelölése, szavazás 
 Felelős: elnök 
 7. Egyebek, aktuális események, fórum 

Felelős: elnök 
 
Program: 
9.30-9.45 óra   Érkezés, regisztráció   
10.00-11.00 óra  Közgyűlés 
11.00-12.00 óra Hagyományőrzés Buzsákon, interaktív beszélgetés 
12.00-13.00 óra  Ebéd (egy tál étel)   
(az ebédet, ásványvizet, üdítőt az egyesület biztosítja, az egyéb ital batyus) 
13.00-16.00 óra  Előadás és tánctanítás 
A Buzsáki hagyományok – előadás és gyakorlati oktatás  

- gyűjtések a ’50-es, ’70-es és a ’80-as években, adatközlők, hagyományőrzők, fényké-
pek, filmek, zenei felvételek 

- tánctanítás (csárdás, ugrósok),  
- viseletek 

16.0 órától  Fórum, szabadfoglalkozás 
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2. A „Csoóri Sándor” program koordinációja 
 
A program előkészítését, a pályázati adatlapok benyújtását 2017. július 01-től december 31-ig 
az egyesület koordinációjában bonyolította a Martin György Néptáncszövetség. Az évvégéig 
a támogatási szerződések elkészültek. A koordinációt Merczel István elnök irányította. A 
programba bevont néptánc, hagyományőrző és népzene-népi ének együttesek jegyzéke mellé-
kelve. 
 
3. Neves szakemberek életművének előterjesztése a Megyei Értéktárba 
 
Együd Árpád néprajzkutató és koreográfus életművét és munkásságát egyesületünk terjesztet-
te elő a Somogy megyei Értéktár kulturális örökség szekciójába. Az Értéktári Bizottság az 
előterjesztést elfogadta és a díjat 2018. január 11-én adták át. Ezenkívül Csíkvár József élet-
művének és munkásságának értéktári előterjesztésében közreműködött a Néptáncszövetség, 
amelyet Őszi Zoltán terjesztett elő és „Érték díjat” nyert el. 
 
III. Pályázatok 
 
Nemzeti Kulturális Alap 2016-2017. 
„Szentbalázsi dombok derekán…” – „Együd Árpád” Fesztivál 
pályázott összeg: 1.440.000,- Ft 
elnyert: 0,- Ft 
 
Nemzeti Együttműködési Alap 
"Ez a mi Hazánk" – működési projekt a fenntartható fejlődésért 
pályázott összeg: 1.380.000,- Ft 
elnyert támogatás: 440.000,- Ft 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város kulturális pályázat 
pályázott összeg: 50.000,- Ft 
elnyert támogatás: 50.000,- Ft 
 
EMMI - Nemzeti Együttműködési Alap 
„Csoóri Sándor” program – roma zenekarok támogatása 
pályázott összeg: 2.100.000,- Ft 
elnyert támogatás: 2.100.000,- Ft 
konzorciumi projekt – Karádi roma program 
elnyert összeg: 1.600.000,- Ft 
 
Nemzeti Kulturális Alap 2018. (2017.) 
„Cinege, cinege …” – „Együd Árpád” Fesztivál 
pályázott összeg: 1.010.000,- Ft 
elnyert: 900.000,- Ft 
 
Oktatási Hivatal 
Pályázat a Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál tanulmányi verseny státu-
szának akkreditálása érdekében. 
együttműködő partner: 
Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 
7400 Kaposvár, Szántó u. 19. 
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A Somogy Megyei Néptáncszövetség programjai nyitottak, szabadon, térítésmentesen 
látogathatóak. 
 
 
Kaposvár, 2018. március 24. 
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