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Somogy Megyei Néptáncszövetség
7400 Kaposvár BajcsyZs. u. 21. 

Szakmai beszámoló  
A Néptáncszövetség 2018. évi szakmai tevékenységéről

I. A Néptáncszövetség rendezvényei 

A. XIX. Somogy Megyei Folklór Találkozó  Néptánc Antológia 2017 
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 710 csoport és az évad 
magas szintű művészeti teljesítményt nyújtó felnőtt korú alkotó közösségei közül pedig lega
lább kiválasztott  csoportok műsorából  szerkesztett összeállítás  biztosítja. A  műsor  színesíté
séhez és a  folklór  megnevezés kiteljesedéséhez  nagy  szükség  van egy  a  megyében  működő 
népzenekarra. 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, 2018. január 28. 
Célcsoportok:  
Résztvevők: a megye legjobb gyermek, ifjúsági és felnőtt művészeti együttesei – 300 fő 

Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Csiperke Csoportja – Szenna 
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Dönöge Csoportja – Szenna 
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Zselic Csoportja – Szenna 
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Bakarasz CsoportjaKaposvár  
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Csalafinta Csoport  Kaposvár 
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Eszterág Csoport  Kaposvár 
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Pitypalatty Csoport  Kaposvár   
Overtones AMI Zákányi Drávagyöngye Néptáncegyüttese  Zákány 
Siófoki Vak B. J. Ált. Isk. és AMI Csöröge Tánccsoportja– Siófok   
Siófoki Vak B. J. Ált. Isk. és AMI Csiperke Tánccsoport  Siófok 
Baglas Néptánc Együttes  Marcali      
Somogy Táncegyüttes – Kaposvár             
Borkút Táncegyüttes – Kőröshegy 
Boróka Táncegyüttes  Barcs     
Szárszó Néptáncegyüttes – Balatonszárszó 

Zenei kíséret: Somogy és Bojtár zenekar 
Nézőközönség, meghívottak: a megye magyar és nemzetiségi  folklór együtteseinek  tagjai,  a 
népművészetet kedvelő közönség 
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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 
művészeti közösségek teljesítményéről, megyénk néptánc mozgalmának sikereiről. A hivata
los 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 csoportvezető és művészeti szakember tanulhat és 
tanul, a csoportok fejlődését szolgálják. Mindezek mellett a közönség is egy összefoglaló ké
pet kap a megye népművészeti mozgalmának teljesítményéről.

B. „Cinege, cinege…”  XXXIII. Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál 

1.  Bevezetés 

A Somogy Megyei Néptáncszövetség, együttműködve az „Örökség” Gyermek népművészeti 
Egyesülettel, a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Osztályával, az Oktatási Hivatal 
Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központtal, a Kaposvári „Agora” Együd Árpád Művelődési 
Központtal,  a Siófoki  Kálmán  Imre  Kulturális  Központtal  és  a  Nagyatádi  Művelődési  Köz
ponttal  rendezte  meg  a  XXXIII.  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. 
A versenyen részt vehettek minden Somogy megyében működő 620 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 610 éves (alsó tagozatos), a 2. korcsoportba a 1114 éves 
(felső tagozatos) még a 3. korcsoportba, a 1520 éves tagokból álló csoportok tartoznak.  

Nevezhető kategóriák: 
   „A” Művészeti iskolai             „B” Egyéb fenntartású 
1. 610 éves (alsó tagozatos)          1. 610 éves (alsó tagozatos) 
2. 1014 éves (felső tagozatos)        2. 1014 éves (felső tagozatos) 
3. 1520 éves (ifjúsági)          3. 1520 éves (ifjúsági) 
4. vegyes korosztály            4. vegyes korosztály 
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A  csoportok  legfeljebb 2  műsorszámmal  nevezhetnek, de az összműsoridő  a 12 percet  nem 
haladhatja meg. 
A területi bemutatókon minősítést kapnak a csoportok. Ez lehet arany, ezüst, bronz  fokozat, 
vagy oklevél. A versenyző csoportok a helyszínen emléklapot kapnak, és megismertetik velük 
a minősítés eredményét. Az arany minősítésű együttesek meghívást kapnak a megyei gálára. 
Az  egyes  bemutatókon  a  korosztályok  felmenő  rendszerű  bemutatkozási  sorrendjét  igyek
szünk alkalmazni. Tehát először az 1es,  majd a  2es korcsoportba  tartozók  léphetnek  szín
padra. Valamennyi kistérségi bemutatón a résztvevő csoportok tagjainak kiegészítő programot 
(táncház,  népviselet  bemutató,  népzenei  koncert,  népdaltanítás,  stb.)  szervezünk  a  zsűrivel 
való tanácskozás idejére. 
Valamennyi kistérségi gyermek és ifjúsági bemutatót, valamint az „Arany Gálát” követően is 
a zsűri szakmai értékelést tartott, melyre az együttesek vezetőit és művészeti vezetőit, a zene
karok  vezetőit  vártuk.  A  tanácskozáson  „továbbképzési  jelleggel”  részt  vehetnek  az  éppen 
nem szereplő csoportok vezetői is. 

A 2018. évi fesztivál pályázatunk címe „Cinege, cinege…” volt, amellyel a projekt periódus
ban azt  szerettük volna kifejezni, hogy  nagyobb  hangsúlyt  fektetünk a régi  stílusú  népdalok 
megismertetésére és a hangszeres zenei bemutatkozások esetszámának fokozására. Mindezen 
céljainkat a kiegészítő programok – a bemutatók utáni kötetlen időszak – szolgálták. 
A  2016/2017.  tanévre  kezdeményeztük  az  Oktatási  Hivatal  Kaposvári  Pedagógiai  Oktatási 
Központjánál,  hogy  a  fesztivál  tanulmányi  versenyként  jegyezhető  legyen.  A  program  több 
mint 30 éves története, kialakult tematikája és eredményei alapján a Hivatal az előterjesztést 
elfogadta, és a fesztivált meghirdette tanulmányi versenyként.  A tanulmányi verseny forrás
juttatás  nélkül,  de  a  Hivatal  pedagógiai  és  oktatási  feladataival  megbízott  munkatársainak 
közreműködésével valósulhatott meg. 

2. A program részletes leírása 

A program időpontjai és helyszínei: 
1. sz. bemutató 2018. május 6. 11.00 óra          Nagyatád 
2. sz. bemutató 2018. május 13. 10.30 és 15.30 óra      Kaposvár 
3. sz. bemutató 2018. május 24. 14.00 és 18.00 óra      Siófok 
„Arany Gála” bemutató  2018. június 10. 11.00 óra       Kaposvár 

A kistérségi bemutatók időpontjainak és helyszíneinek változtatására a jelentkezési  lapok be
érkezését követően szükség volt, mivel a műsor összeállítás, a megyei egyéb programok idő
pontjait és a hatékonyság szempontjait figyelembe kell venni. 

A felmenő rendszer kiteljesedéseként, a kistérségi bemutatókat követően a megyei bemutató
ra, a „Arany Gála”  fesztiválra került sor, amelyet az arany minősítést elért csoportokkal ren
deztünk meg.  

Társszervezők: 
„Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület: társszervező, régiós kiterjesztés 
Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ: a tanulmányi verseny koordináció
ja, pedagógiai szakmai közreműködés 
Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Osztálya: koordináció, szakmai tanácsadás 
Kulturális és Sport Központ, Nagyatád: helyszín, koordináció 
 „Agora” Együd Árpád Kulturális Központ, Kaposvár: helyszín, koordináció 
Kálmán Imre Kulturális Központ: Siófok helyszín, koordináció 
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Régiós fesztivál: 
Az  Örökség  Gyermek  Népművészeti  Egyesület  kérésére  fesztiválunkat  régiós,  ill.  részleges 
országos jelentőségűre bővítettük.  
A régióból érkező együttesek: 
Anatolí Táncegyüttes  Pécs                   
Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház Csikók Csoportja    Pécs  
Bartina Gyermektánccsoport – Szekszárd        
A régión kívülről érkezett együttes: 
Liszt Ferenc AMI – Kalocsa 

A zsűri tagjai: 
Németh Ildikó, HanhKakas István, Szabó Szilárd, Sikentán Szilveszter, Szigeti Angéla, Luk
ács László 

kiegészítő programok: 
Nagyatád – táncház és népzenei bemutató 
Kaposvár – népi játékok és fafaragások, természetismereti látogatás az „Erdők Házában” 

3. Összefoglalás, elért eredmények 

A fesztivál  szervezettsége a néptánc oktatás és koreografálás  fejlődésének egyik biztosítéka. 
Sok éves tapasztalat, hogy együtteseink teljesítménye folyamatosan érlelődik, pedagógusaink 
látásmódja  bővül  és  minden  évben  35  csoport  a  koreográfiai  fesztiválokon  is  kiváló  ered
ményt ért el, valamint az országos bemutatókon képviseli megyénket, ill. a régiót.   
A fesztivál előkészítéshez és  lebonyolításához az egyesület tagságának, valamint a támogató 
önkéntesek segítségét vettük igénybe. Az előkészítő munkát az egyesület elnöke és ügyveze
tője irányítja. A pályázat program kommunikációs tevékenységéért, amelynek szoros kapcso
latban kell lennie a szervezet marketing tervében megfogalmazott célokkal az egyesület elnö
ke felel. A 33. alkalommal megrendezett fesztiválon 1044 főlétszámmal vett részt gyermek és 
ifjúságkorú csoport. Az „Arany Gálán” 11 csoport mutatkozhatott be.    

Képek a fesztiválról 
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C. „Csoóri Sándor” Program, CSSPROMA20170022 számú pályázati program 

1.  A program bemutatása  

A Somogy Megyei Néptáncszövetség a  "Roma zenekarok támogatása" pályázat keretében a 
megye cigány hagyományainak (népzene,népi ének, néptánc, dramatikus hagyományok) okta
tásával  hozzájárult  a kulturális értékek  fennmaradásához. A kultúra szerepe a társadalmi  in
tegráció erősítésében jelentős szerepet tölt be. Így a kurzuson részt vevő fiatalok saját hagyo
mányos nemzeti kulturális  jellegzetességeiknek  megismerésével,  ill. bővítésével  individuális 
és közösségi fejlődésen mentek és mennek keresztül.  
A  pályázati  támogatás  biztosította  a  lehetőséget  a  hangszerek  beszerzésével:  gitár,  ceglédi 
kanna, doromb, hegedű, brácsa, bőgő, tambura és tambura brácsa, valamint kiegészítő hang
szer  tartozékok. A program  megvalósításához a  Néptáncszövetség  együttműködési  megálla
podást kötött a Napkerék Egyesülettel annak érdekében, hogy az oktatást a megfelelő, a cél
csoportokhoz már régóta kialakított kapcsolat felhasználásával a tevékenység elérje célját. Az 
oktatást Varga János koreográfus, néptánc és népzene szakértő irányította. 
Az oktatáshoz DVD formátumban segédanyag készült "Kaposszentjakabi népzene és néptánc 
oktatási segédanyag" címmel, amely az egyes sorszámot kapta, jelezve a folytatás igényét. A 
segédanyag az 1981es gyűjtések hangzó és filmanyagait tartalmazza. 

2.  A pályázati program eredményei  

A  támogatott  tevékenység  megvalósult.  Eredményei  az  oktatás,  amely  egymásra  épülően, 
folyamatosan  fejlődött.  Az  oktatást  vezető  a  Kárpátmedence  roma  hagyományainak  elmé
lyült  ismerője. A sepsiszentgyörgyi Őrkőn élőktől a zalai cigányság széles táji adottságok és 
népcsoport  jelleg  miatt  eltérő  hagyományok  elkötelezett  közvetítője.  Az  oktatás  megfelelő 
alapot biztosít a zenei, táncos alapképzések bővítésének. Természetesen a zenei oktatás elke
rülhetetlen része a  táncok  ismereteinek átadása. A hangszer bázis kialakítása, amellyel meg
alapozottá vált a további képzések gyakorlati  lebonyolítása. Az oktatási segédanyag kiadása, 
amelynek tartalma és példány száma újabb lehetőségeket nyújt a fejlesztésekre. Eltérés a ter
vezett költségvetéstől, hogy fősoron belül az útiköltség helyett még további hangszer (hegedű 
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és  tartozékai)  vásárlása  történt  meg.  Az  időhiány  miatt  a  tíz  alkalomhoz  rendelt  oktatások 
tananyagát a négy napra osztottuk el és az alkalmak tanidejét bővítettük, úgy hogy az összes 
oktatásra  tervezett  idő  meglegyen,  valamint  az  együttműködő  partner  Napkerék  Egyesület 
támogatásával növeltük a hatékonyságot. 

Képgyűjtemény 
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II. Egyesületi egyéb programok 

1. Taggyűlés és szakmai nap 

A Somogy Megyei Néptáncszövetség 2018. március 24én tartott közgyűlést, amelyek kere
tében az alábbi napi rendi pontokban határozott: 

1. Szakmai beszámoló a 2017.  
  Felelős: elnök, ügyvezető  
  2. Pénzügyi beszámoló 2017. 
  Felelős: gazdasági vezető 
  3. A 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása  

Felelős: elnök 
4. Program és pénzügyi terv 2018. 

  Felelős: elnök, ügyvezető és gazdasági vezető 
  5. A Számvizsgáló bizottság beszámolója 

Felelős: SzB. elnök 
6. A „Vida József” Népművészeti Díj jelölése, szavazás 

  Felelős: elnök 
  7. Jelölő bizottság választása a 2018. évi választásokhoz 
  Felelős: elnök 
  8. Egyebek, aktuális események, fórum 

Felelős: elnök 

Program: 
10.0010.30 óra   Érkezés, regisztráció     
10.3012.00 óra   Közgyűlés 
12.0013.00 óra   Ebéd (egy tál étel)     
(az ebédet, ásványvizet, üdítőt az egyesület biztosítja, az egyéb ital batyus) 
13.0015.00 óra   Előadás és tánctanítás 
„Zselici  ízek”  –  válogatás  a  Zselici  falvak  táncainak  különleges  motívumaiból  és  motívum 
fűzéseiből különös tekintettel a táncszerkesztés sajátosságaira 
előadó: Zóka Éva és Horváth Tibor, közreműködnek a Zselic Táncegyüttes tagjai 

2. Elnökségi ülés 

A Néptáncszövetség három tagú ügyvezető elnöksége elnökségi ülést tartott 2018. augusztus 
16án,  amelynek  tárgya  az  operatív  feladatok  áttekintésén  kívül  az  internet  bank  igénylése 
volt.  A  Somogy  Megyei  Néptáncszövetség  alapszabályában  rögzített  pénzügyi  szabályok 
alapján a Budapest Banknál vezetett számlához internet bankot  igényeltünk, a pénzügyi mű
veletek gyorsabbá tétele érdekében. 

3. A „Csoóri Sándor” program koordinációja 

A program előkészítését, a pályázati adatlapok benyújtását a 201819. évi pályázati időszakra. 
az egyesület koordinációjában bonyolította a Martin György Néptáncszövetség. Az évvégéig 
a  támogatási  szerződések  elkészültek.  A  koordinációt  Merczel  István  elnök  irányította.  A 
programban a néptánc, hagyományőrző és népzenenépi ének együttesek érdekeltek. A CSSP 
keretében  a  Néptáncszövetség  ügyvezetőjének  koordinációjával  a  Karádi  roma  közösségek 
viselet és hangszer ellátását is pályázati úton segítettük. 
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4. Előadások a NMI szakmai napon 

időpont: 2018. november 5. 
helyszín: Siófok, Kálmán Imre Kulturális Központ 
„Alkotó civilek a közművelődésben” 
„Somogy Megyei Értékleltár” 
előadó: Merczel István elnök 
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III. Pályázatok 

Nemzeti Kulturális Alap 
„Cinege, cinege…” – „Együd Árpád” Néptánc Fesztivál 
pályázott összeg: 1.010.000, Ft 
elnyert: 900.000, Ft 
Nemzeti Együttműködési Alap 
"Somogy csodálatos varázsa" – működési projekt a megye hagyományainak megőrzése érde
kében 
pályázott összeg:   970.000, Ft 
elnyert támogatás: 200.000, Ft 
Kaposvár Megyei Jogú Város kulturális pályázat 
pályázott összeg: 50.000, Ft 
elnyert támogatás: 50.000, Ft 
EMMI  Nemzeti Együttműködési Alap, CSSPMEGYEI2018 
„Csoóri Sándor” program – „Értékeink” Hagyományőrző fesztivál szervezése és  információs 
pont kialakítása, képzések szervezése 
pályázott összeg: 4.500.000, Ft 
elnyert támogatás: 4.500.000, Ft 
Nemzeti Kulturális Alap
Néptánc Antológia 
pályázott összeg: 900.000, Ft 
elnyert: 400.000, Ft 

IV. Együttműködő partnerek 

Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 
7400 Kaposvár, Szántó u. 19. 
Nemzeti Művelődési Intézet, Somogy Megyei Igazgatóság 
7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 19. 

A  Somogy  Megyei  Néptáncszövetség  programjai  nyitottak,  szabadon,  térítésmentesen 
látogathatóak. 

Kaposvár, 2019. április 02. 


