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

Szakmai beszámoló  
A Néptáncszövetség 2019. évi szakmai tevékenységéről 

 
I. A Néptáncszövetség rendezvényei 
 
A. XX. Somogy Megyei Folklór Találkozó - Néptánc Antológia 2018 
 
1. A program leírása 
Az immár 20. alkalommal megrendezett program keretében a Somogy megyében működő 
népi kultúrát megőrző és megújító legjobb alkotó közösségek mutatkozhattak be.  A rendez-
vény a művészeti ág ismertségét is szolgálja. Az antológia előadásának válogatása az év (elő-
ző év) legjobb koreográfiái, összeállításai és a megyén kívüli sikeres színpadi vagy média 
bemutatkozásai, valamint zenei előadásai közül történik. A program összeállítása és szervezé-
se jelentős hangsúlyt fektet a szakági és korosztályos összetétel mind szélesebb kiterjesztésé-
re. Így a néptánc (egyesületi forma), népművészeti iskolai, népzenei és hagyományőrző cso-
portok részvételére, valamint a gyermekkortól az időskorig minden korosztályra. 
 
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 az „Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál” gála-
műsorából a zsűri által javasolt arany minősítésű csoport, az évad magas szintű művészeti 
teljesítményt nyújtó hagyományőrző és felnőtt korú alkotó közösségei közül kiválasztott cso-
portok műsorából szerkesztett összeállítás biztosítja. A műsor színesítéséhez és a folklór 
megnevezés kiteljesedéséhez nagy szükség van egy a megyében működő népzenekarra, akik 
egyúttal a fesztivál kísérő zenekara is. A válogatást a szövetség 7 tagú vezetősége végzi. A 
bruttó műsoridő 120 perc. 
 
2. A program adatai, lebonyolítása 
Időpont: 2019. január 20. (vasárnap) 
Helyszín: Együd Árpád Kulturális Központ, Kaposvár 
 
Program 
12.30 óráig  az együttesek érkezése 
12.30-14.30 óra színpad bejárás, technikai előkészítés 
15.00-17.00 óra előadás  
 
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.  
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. 
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Az antológia keretében megemlékeztünk megyénk neves szakembereiről. Az Antológia kere-
tében ünnepélyes formában adtuk át a „Vida József népművészeti” vándordíjat. A népművé-
szeti vándordíj a kiemelkedő munkát végző közösségi tevékenység munkájának elismerése. A 
népművészeti díj odaítéléséről a tagság dönt. A 2018. évi díjat Szalai Tünde a „Méta” Feszti-
vál főszervezője kapta. 
 
Fellépők: 12 csoport, 2 szólista, összesen 247 fő  
 
Részt vevő csoportok, előadók: 
Balaton Táncegyüttes – Siófok        20 fő 
Somogy Táncegyüttes – Kaposvár        32 fő 
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Bakarasz Csoportja-Kaposvár   26 fő 
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Eszterág Csoportja – Kaposvár   18 fő 
Siófoki Vak Bottyán János Ált. Isk. és AMI Csutri Csoportja – Siófok A1      14 fő 
Siófoki Vak Bottyán János Ált. Isk. és AMI Csuszka Csoportja – Siófok A1  25 fő 
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Dönöge Csoportja – Szenna    35 fő 
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Zselic Csoportja Csoportja – Szenna   32 fő 
Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület – Buzsák      25 fő 
Z-Generáció – Szenna           6 fő 
Horváth Zalán, Nagy Bálint hangszeres szólista        2 fő 
Szennai Zsiványok (citera együttes)          6 fő 
Somogy zenekar                     6 fő 
 
Önkéntes közreműködők száma: 4 fő 
Rónai Balázs, szervező 
Rónai Csabáné, regisztráció 
Papp Károly, ügyelő 
Fenyő Zsuzsa, bemondó 
Látogatók száma: 410 fő 
 
3. Összefoglalás 
A Somogy Megyei Folklór Találkozó egyesületünk évzáró (évnyitó) programja, amikor is az 
év során megrendezett fesztiváljaink legjobbjai mutatják be műsorukat. Az antológia szám-
adás a művészeti közösségek teljesítményéről, megyénk néptánc mozgalmának sikereiről.  
A hivatalos értékelésre az egyesület szokásos év eleji közgyűlésén kerül sor, amikor is a prog-
ramok sikeressége mellett a művészeti ágak fejlődését is értékeljük és véleményezzük párbe-
széd formájában. Ezekből a kritikákból minden csoportvezető és művészeti szakember tanul-
hat és tanul, a csoportok fejlődését szolgálják. Mindezek mellett a közönség is egy összefogla-
ló képet kapott a megye népművészeti mozgalmának teljesítményéről. 
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B. XXXIV. Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál, Tanulmányi Ver-

seny – Együd Árpád néprajzkutató és koreográfus emlékére 
 
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 Együd Árpád Művelődési Központ-
tal, a Siófoki Kálmán Imre Kulturális Központtal és a Nagyatádi Művelődési Központtal ren-
dezte meg a XXXIV. 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, 



4. 
 

- 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 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.  
 
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) 
4. vegyes korosztály      4. vegyes korosztály 
 
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 meg-
ismertetik velük a minősítés eredményét. Az arany minősítésű együttesek meghívást kapnak a 
megyei gálára. Az egyes bemutatókon a korosztályok felmenő rendszerű bemutatkozási sor-
rendjét igyekszünk alkalmazni. Tehát először az 1-es, majd a 2-es korcsoportba tartozók lép-
hetnek színpadra. Valamennyi kistérségi bemutatón a résztvevő csoportok tagjainak kiegészí-
tő programot (táncház, népviselet bemutató, népzenei koncert, népdaltanítás, stb.) szerveztünk 
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 zenekarok vezetőit vártuk. A tanácskozáson „továbbképzési 
jelleggel” részt vehetnek az éppen nem szereplő csoportok vezetői is. 
 
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 immár ebben a relációban másodszor. 
 
2. A program részletes leírása 
A program időpontjai és helyszínei: 
1. sz. bemutató 2019. május 05. 11.00 óra      Kaposvár  
2. sz. bemutató 2019. május 12. 10.30 és 15.30 óra    Nagyatád 
3. sz. bemutató 2019. május 17. 14.00 és 18.00 óra    Siófok 
„Arany Gála” bemutató - 2019. június 16. 11.00 óra     Kaposvár 
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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 kellett venni. A felmenő rendszer kitelje-
sedéseként, a kistérségi bemutatókat követően a megyei bemutatóra, a „Arany Gála” fesztivál-
ra került sor, amelyet az arany minősítést elért csoportokkal rendeztünk meg.  
 
Társszervezők: 
„Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület: társszervező, régiós képviselet 
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 
Együd Árpád Kulturális Központ, Kaposvár: helyszín, koordináció 
Kálmán Imre Kulturális Központ: Siófok helyszín, koordináció 
 
A zsűri tagjai: 
Göbölös Gábor, Hudákné Farkas Sára, Tombor Beáta, Tóth Zoltán, Dr Sándor Ildikó, Szigeti 
Angéla, Vastag Richárd 
 
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 3-5 csoport a koreográfiai fesztiválokon is kiváló ered-
ményt ér el. A fesztivál előkészítéshez és lebonyolításához az egyesület tagságának, valamint 
a támogató önkéntesek segítségét vettük igénybe. A pályázat program kommunikációs tevé-
kenységéért, amelynek szoros kapcsolatban kell lennie a szervezet marketing tervében meg-
fogalmazott célokkal az egyesület elnöke felel. A 34. alkalommal megrendezett fesztiválon 
998 fő létszámmal vett részt gyermek és ifjúságkorú csoport. Az „Arany Gálán” 10 csoport 
mutatkozhatott be. 
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C. „Csoóri Sándor” Program, CSSP-MEGYEI-2018-0037 számú pályázati program 
"Értékeink" - Hagyományőrző fesztivál szervezése és információs pont kialakítása, kép-
zések szervezése 
 
1. A program bemutatása  
Az "Értékeink" projekt támogatásának segítségével egyesületünk a hagyományőrzés legfonto-
sabb elemeire fókuszálva koncepcionális fejlesztést hajtott végre a szervezet "közösségi életé-
ben". A hagyományőrző fesztivál szervezésével, a néptánccsoportok és hagyományőrző 
együttesek találkozójával új szintre emeltük az egykori „Falusi néptánccsoportok és hagyo-
mányőrző együttesek találkozóját”. A fesztivál programját, amelyet 2019. június 1-én Köves-
di Tiborné emlékére rendeztünk meg a megye néptánc és dramatikus néphagyományainak 
feldolgozása jegyében állítottuk össze. A címe „Somogyi vígasságok”, amely híven tükrözi a 
népi élet tréfás, játékos pillanatait, az ezekhez kapcsolódó hagyományok tartalmát (lásd műsor 
összeállítás). Ilyen koreográfia volt a „Játszunk tánciskolát”, a „Kurta lagzi” , a „Legényfo-
gók” és a „Húsvét hétfőn”, amelyek keretében a gyermekek játékos közösségi életét ismerhet-
te meg a közönség. A „Berzencei táncok, a „Telepiek” (Szentjakabi cigány táncok) és a „Mu-
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latság” (Buzsák) pedig a megye reprezentáns táncait jelenítették meg. A népzenei szekciót a 
találkozó vonós bandáján kívül, Somogy két jellegzetes hangszere képviselte, a duda és a cite-
ra. A gyermek és ifjúsági néptánc fesztivál „Arany Gála” programját a hagyományőrző talál-
kozók rendszerébe illesztettük (lásd műsor összeállítás). Az előadás 2019. június 16-án került 
megrendezésre. A műsor tartalma túlmutatott a megye határain, a magyar nyelvterület minden 
pontjáról láthattunk koreográfiát. 
 
Az egyesület koncepcionális célja volt a szakmai és közösségi tájékoztatás, amelynek operatív 
feladatai közül a pályázat segítségével kialakítottuk információs központunkat. A folklór in-
formációs központ (FIK) a nyomtatott, tárgyi és a digitális anyagok, dokumentumok segítsé-
gével ad információt, képzési lehetőséget. Az egyesület meglevő dokumentumait (megyei 
jelentőségű digitalizált archív felvételek, viseletek, stb.) elhelyeztük a bérelt központban (iro-
da helyiség). A „Csíkvár József” hagyaték feldolgozásának első szakaszát valósítottuk meg. A 
FIK ponton elhelyezett szakmai anyagok és dokumentumok segítségével, két alkalommal 
kihelyezett helyszínen – a hagyományőrző találkozók keretében - képzést tartottunk (néprajzi 
ismeretek, tánctörténeti érdekességek, stb.). A FIK elősegítette az egyéni és csoportos tagok 
szakmai fejlődését.  
A FIK kialakításához és a tervezett képzésekhez szakavatott ügyintéző alkalmazása volt szük-
séges, a foglalkoztatott munkabér és járulékainak támogatása hatékony működési mechaniz-
must generált. 
 
2. A pályázati program eredményei  
A megyei hatókörű Néptáncszövetség pályázata az egyesület 15 éves történetében jelentős 
áttörést eredményezett. Első alkalommal vált lehetővé terembérlettel és szakember alkalmazá-
sával az információs központ kialakítása, amely a tagságon kívül a megye néptánc, népzene és 
hagyományőrző szakági érdekelt feleinek tevékenységét hivatott támogatni. A hagyományőr-
ző találkozók a szerkesztett reprezentatív műsor összeállítással, a bevont együttműködő part-
nerekkel és a közel 1000 fős látogatói létszámmal jelentős mértékben szolgálták a megye kul-
turális szolgáltatásainak érték és mérték növekedését. A nemzeti és kisközösségi (családi) 
összetartozás erősödése közvetlen és közvetett eredmény. Az első találkozón 164 fő, a máso-
dik programon 200 fő mutatkozott be a színpadokon. A Kaposváron található „Vigasságok 
tere” szabadtéri közösségi tér, ahol a három napos „Rippl-Rónai” Fesztivál keretében a záró-
nap nyitó programjaként működtünk közre.  
A társ programok a következők voltak: Vagner, Ed Is On, Kultúr Találka, Antonia Vai, 
Aurevoir (https://kaposvariprogramok.hu/ripplvigassagok2019).  
 
A továbbképzéseket a „Helyi Érték” Egyesület tartotta meg, akik a szakmai témákon kívül 
jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek a közösség építés korszerű ismérvei tekintetében is. 
A projekt szerkezet, a tartalmi vonatkozások és költségvetés módosítását egy alkalommal 
kezdeményeztük, amelyet a közreműködő szervezet elfogadott. A módosításra elsősorban a 
"Hagyományőrző Találkozó" program bővítése (két program, tartalombővítés, stb.), ill. esz-
köz beszerzés miatt kívántuk elvégezni. Az átcsoportosítással a projekt tartalmi vonatkozásai 
erősödtek, a megvalósítás bővített és magasabb színvonalú lett. A módosítási kérelem benyúj-
tásával a pályázat eredeti céljai változatlanok maradtak. 
A számítógép, a nyomtató és a külső adattároló nem csak a pályázati időszakra jelentett segít-
séget, hanem beszerzése több évre megoldotta az egyesület digitális kommunikációs és adat-
tárolási tevékenységének problematikáját. 
 
A Hagyományőrző Találkozó képei 
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D. XXI. Somogy Megyei Néptánc Találkozó – Néptánc Antológia 
 
1. A program leírása 
Időpont: 2019. december 15. (vasárnap) 
Helyszín: Együd Árpád Kulturális Központ, Kaposvár 
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Program 
12.00 óráig  az együttesek érkezése 
12.00-14.30 óra színpad bejárás, technikai előkészítés 
15.00-17.00 óra előadás  
 
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.  
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. 
Az antológia keretében megemlékeztünk megyénk neves szakembereiről. Az Antológia kere-
tében ünnepélyes formában adtuk át a „Vida József Népművészeti” vándordíjat. A népművé-
szeti vándordíj a kiemelkedő munkát végző művészeti és közösségi tevékenység munkájának 
elismerése. A népművészeti díj odaítéléséről a tagság dönt. A 2019. évi díjat Husi Gyula nép-
zenész és tanár kapta. 
 
Fellépők: 11 csoport, 2 szólista, összesen 230 fő  
 
Részt vevő csoportok, előadók: 
Borkút Táncegyüttes – Kőröshegy        10 fő 
Somogy Táncegyüttes          26 fő 
Drávagyöngye Néptánc Egyesület        30 fő 
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Ördögcérna Csoport     25 fő 
Czigány Tamás, duda – Patca          1 fő 
Baglas Néptánc Együttes – Marcali        20 fő 
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Dönöge Csoportja     28 fő 
Zselic Táncegyüttes – Szenna        34 fő  
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Bukfenc Csoportja – Kaposvár   32 fő 
Boróka Táncegyüttes – Barcs        14 fő 
Vanyúr Anna Luca – Kaposvár          1 fő 
Bodzavirágok  - Szenna (hangszeres együttes)        4 fő 
Bojtár zenekar                        5 fő 
 
Önkéntes közreműködők száma: 4 fő 
Rónai Balázs, szervező 
Rónai Csabáné, regisztráció 
Papp Károly, ügyelő 
Zsoldos Anikó, bemondó 
Látogatók száma: 400 fő 
 
2. Összefoglalás, eredmények 
A Somogy Megyei Folklór Találkozó egyesületünk évzáró programja, amikor is az év során 
megrendezett fesztiváljaink legjobbjai mutatják be műsorukat. Az antológia számadás a mű-
vészeti közösségek teljesítményéről, megyénk néptánc mozgalmának sikereiről.  
A hivatalos értékelésre az egyesület szokásos év eleji közgyűlésén kerül sor, amikor is a prog-
ramok sikeressége mellett a művészeti ágak fejlődését is értékeljük és véleményezzük párbe-
széd formájában. Ezekből a kritikákból minden csoportvezető és művészeti szakember tanul-
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hat és tanul, a csoportok fejlődését szolgálják. Mindezek mellett a közönség is egy összefogla-
ló képet kapott a megye népművészeti mozgalmának teljesítményéről. 
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II. Egyesületi egyéb programok 
 
1. Taggyűlés és szakmai nap 
 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség 2019. május 18-án tartott közgyűlést, amelyek kereté-
ben az alábbi napi rendi pontokban határozott: 
A közgyűlés napirendi pontjai: 
1. Szakmai beszámoló a 2018.  
Felelős: elnök, ügyvezető  
2. Pénzügyi beszámoló 2018. 
Felelős: gazdasági vezető 
3. A 2018. évi közhasznúsági jelentés elfogadása  
Felelős: elnök  
4. A Számvizsgáló bizottság beszámolója 
Felelős: SZB. elnök 
5. Program- és pénzügyi terv 2019. 
Felelős: elnök, ügyvezető és gazdasági vezető 
6. Tisztségviselők választása (elnökség, számvizsgáló bizottság, szakmai tagozat vezetők: 
hagyományőrző, népzenei, néptáncművészeti, művészeti iskolai) 
Felelős: levezető elnök, jelölő bizottság (Békési Margit, Rónai Csabáné, Horváth-Zóka Éva), 
szavazat számláló bizottság)  
7. A „Vida József” Népművészeti Díj jelölése, szavazás 
Felelős: elnök 
8. Egyebek, aktuális események, fórum 
Felelős: elnök 
 
Program: 
10.00-10.30 óra  Érkezés, regisztráció   
10.30-12.00 óra  Közgyűlés 
12.00-13.00 óra  Ebéd (egy tál étel)   
(az ebédet, ásványvizet, üdítőt az egyesület biztosítja, az egyéb ital batyus) 
13.00-14.00 óra  Szakmai program  
A „Vilma-ház” tájközpont megtekintése 
előzetes tájékozódás: http://vilmahaz.hu/   
bemutatkozik a Somogyszobi néptánc közösség 
előadó: Füstös Gábor, közreműködnek a közösség tagjai 
 
2. Taggyűlés és szakmai program 
 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség 2019. december 15-én tartott közgyűlést, amelyek kere-
tében az alábbi napi rendi pontokban határozott: 
 
A közgyűlés napirendi pontjai: 
1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2019. tevékenységekről  
Felelős: elnök, ügyvezető, gazdasági felelős  
2. Tisztségviselők választása (elnökség, számvizsgáló bizottság, szakmai tagozat vezetők: 
hagyományőrző, népzenei, néptáncművészeti, művészeti iskolai) 
Felelős: levezető elnök, jelölő bizottság (Békési Margit, Rónai Csabáné, Zóka Éva), szavazat 
számláló bizottság)  
3. Egyebek, aktuális események, fórum 
Felelős: elnök 
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Program: 
09.30-10.00 óra  Érkezés, regisztráció   
10.00-12.00 óra  Közgyűlés 
12.00–13.00 óra Ebéd falatok és kortyok 
12.00-14.30 óra  Színpad bejárás   
15.00 -   Somogy Megyei Néptánc Antológia műsor 
 
3. A „Csoóri Sándor” program koordinációja 
 
A program előkészítését, a pályázati adatlapok benyújtását a 2019-20. 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 népzene-népi ének együttesek, valamint a 
Néptáncszövetség érdekeltek.  
 
III. Pályázatok 
 
EMMI - Nemzeti Együttműködési Alap, CSSP-MEGYEI-2019 
"Értékeink 2020" - projekt a hagyományos kultúra somogy megyei népszerűsítése érdekében 
pályázott összeg: 7.210.000,- Ft 
elnyert: 4.000.000,- Ft 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város kulturális pályázat 
pályázott összeg: 50.000,- Ft 
elnyert támogatás: 40.000,- Ft 
 
EMMI - Nemzeti Együttműködési Alap, NEA-TF-20-O-M 
"Hagyományőrző barangolások Somogyban" - szervezet-működési támogatás igénylése 
pályázott összeg: 1.900.000,- Ft 
elnyert támogatás: 500.000,- Ft 
 
Nemzeti Kulturális Alap 
A XXXIV. Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál és Tanulmányi Verseny 
megvalósítására Együd Árpád néprajzkutató emlékére 
pályázott összeg: 1.020.000,- Ft 
elnyert támogatás: 400.000,- Ft 
 
Nemzeti Kulturális Alap 
A XXI. Somogy Megyei Néptánc Antológia - Folklór Találkozó megvalósítása 
pályázott összeg: 900.000,- Ft 
elnyert támogatás: 500.000,- Ft 
 
Nemzeti Kulturális Alap 
XXXV. Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál megrendezésére Együd Ár-
pád néprajzkutató és koreográfus emlékére 
pályázott összeg: 1.100.000,- Ft 
elnyert támogatás: 550.000,- Ft 
 
IV. Együttműködő partnerek 
 
Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 
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7400 Kaposvár, Szántó u. 19. 
Nemzeti Művelődési Intézet, Somogy Megyei Igazgatóság 
7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 1-9. 
Együd Árpád Kulturális Központ 
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. 
 
A Somogy Megyei Néptáncszövetség programjai nyitottak, szabadon, térítésmentesen 
látogathatóak. 
 
 
Kaposvár, 2020. február 10. 

 

 
 


