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Somogy Megyei Néptáncszövetség  
7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. u. 21. 

Szakmai beszámoló  
A Néptáncszövetség 2016. évi szakmai tevékenységéről 

 
I. A Néptáncszövetség rendezvényei 
 
A.„Tisztelet az elődöknek” - XXXI. Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc 
Fesztivál 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség immár tizenegyedik éve rendezi néptánc és hagyo-
mányőrző találkozóit, fesztiváljait. A tavaszi időszak kiemelt programja a gyermek és ifjúsági 
korosztály találkozója, 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 kikö-
tés nélkül. 
Egyesületünk működésének 11 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. 
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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. 
 
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.  
Az egyes bemutatókon a korosztályok felmenő rendszerű bemutatkozási sorrendjét igyekez-
tünk alkalmazni. Tehát először az 1-es, majd a 2-es korcsoportba tartozók léphetnek színpad-
ra. Valamennyi kistérségi bemutatón a résztvevő csoportok tagjainak kiegészítő programot 
(táncház, népviselet bemutató, népdaltanítás) szerveztünk a zsűrivel való tanácskozás idejére. 
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: Strack 
Orsolya közösségi delegált, Nyemcsok Pál, Sípos Ferenc, Gálber Attila, Gyebnár László 
 
A kistérségi bemutatók időpontjai és helyszínei: 
1. sz. 2016. május 22. (vasárnap) 14.00 óra –  Kaposvár 
2. sz. 2016. május 28. (szombat) 11.00 óra  –  Nagyatád 
3. sz. 2016. május 31. (kedd) 13.00 óra  –   Siófok 
 
2. Összefoglalás, eredmények 
A három helyszínen megrendezett találkozón 39 csoport 763 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. Minden évben 3-5 csoport 
a regionális fesztiválon is kiváló eredményt ér el, valamint a területi és országos bemutatókon 
képviseli megyénket, ill. a régiót.   
 

képek 
Nagyatád 
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Siófok 
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B. Somogy Megyei Folklór Találkozó – Néptánc Antológia 
 
A program az előkészítést követően technikai okok miatt 2017. január 15-én valósult 
meg. 
 
II. Egyesületi egyéb programok 
 
1. Taggyűlés és szakmai nap 
 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség 2016. február 27-én tartott közgyűlést, amelyek kereté-
ben az alábbi napi rendi pontokban határozott: 
 

1. Szakmai beszámoló a 2015.  
 Felelős: elnök, ügyvezető  
 2. Pénzügyi beszámoló 2015. 
 Felelős:  gazdasági vezető 
 3. A 2015. évi közhasznúsági jelentés elfogadása  

Felelős: elnök 
 4. Program- és pénzügyi terv 2016. 
 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, FIN 

Felelős: elnök 
 
Program: 
9.30-9.45 óra   Érkezés, regisztráció   
10.00-11.00 óra  Közgyűlés 
11.00-12.00 óra Hagyományőrzés Berzencén, interaktív beszélgetés, vezető: Füstös Gá-
bor 
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 Berzencei hagyományok – előadás és gyakorlati oktatás, előadó: Füstös Gábor  
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- gyűjtések a ’50-es, ’70-es és a ’80-as években, adatközlők, fényképek, filmek, zenei 
felvételek 

- tánctanítás (csárdás, páros ugrósok, kanásztánc) 
- viseletek 
- tánctanítás, találkozó adatközlővel, hagyományőrzőkkel 

16.00-17.00 óra A Folk-Info-Net (FIN) rendszer terveinek bemutatása 
17.00 órától  Fórum, szabadfoglalkozás 
zenei közreműködő: Husi Gyula citera, Cigány Tamás duda 
 
2. Fotó kiállítás 
 
Az egyesület 10 éves működésének legszebb pillanatairól készült összeállítás. A képeket vá-
logatta és összerendezte Fenyő Zsuzsanna egyesületi önkéntes. 
 

 
 
A megnyitó ünnepség részt vevői létszáma: 122 fő. A kiállítás egy hónapig volt látható az 
Együd Árpád Kulturális Központban. 
 
III. Pályázatok 
 
Nemzeti Kulturális Alap 2015-2016. 
„Tisztelet az elődöknek…” – „Együd Árpád” Fesztivál 
pályázott összeg: 920.000,- Ft 
elnyert: 600.000,- Ft 
 
Nemzeti Kulturális Alap 2016. 
„Őszi és téli rendezvények Somogy megyében” – hagyományőrző találkozó, kanász válogató, 
antológia 
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pályázott összeg: 1.200.000,- Ft 
elnyert: 0,- Ft 
 
Nemzeti Együttműködési Alap 
FIN - "Folk-Info-Net" - Somogy megyei hagyományőrző infokommunikációs hálózat üzemel-
tetése 
pályázott összeg: 2.600.000,- 
elnyert támogatás: 250.001,- Ft, de várólistás volt, támogatási szerződést nem kötöttünk 
 
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. 
 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség programjai nyitottak, szabadon, térítésmentesen 
látogathatóak. 
 
 
Kaposvár, 2017. március 25. 
 
 
 

 
 
 
 


