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A Csoóri Sándor Program támogatása biztosítja jelenleg számunkra a biztos alapokat, és 

programjaink zavartalan lebonyolítását, szervezetünk biztos működését. A támogatás valódi 

alapot jelent számunkra, biztonságot teremt, és a fejlődés lehetőségét is magában hordozza. 

A 2019-es támogatási időszakban az alábbi konkrét tevékenységek megvalósításához járult 

hozzá: 

Megvalósult rendezvényeink: 

1. Táborok: Körös menti néptánctábor- Szarvason. 2019. júliusában és másodjára 2020. 

júliusában. 

2. Fesztiválok, találkozók: Határmenti Összművészeti Fesztivál, Békés Megyei Gyermek-és 

Kisegyüttesek Találkozója, valamint Békés Megyei Táncosok Találkozója, koronavírus miatt 

minitalálkozók formájában valósítottuk meg: Körösnagyharsányban, Szarvason, Újkígyóson, 

Gyomaendrődön és Gyulán. 

Továbbá részt vettünk a Magyar Értékek Napja, valamint a Megyenap megszervezésében, 

lebonyolításában 2019. szeptemberében Békéscsabán és Budapesten. 

3. Néptáncosok képzése:  Idén egy módszertani képzést szerveztünk Mozgásfejlesztés az 

óvodában címmel 2019. novemberében Mezőberényben, illetve egy felkészítő alkalmat az 

Országos Gyermek Szólótánc Fesztivál kötelező anyagából Kecskeméten 2020. januárjában. 

4.Találkozók: Viharsarki Táncháztalálkozó: 2019 novemberében 3. alkalommal kerüIt 

megrendezésre. A Békés Megyei Néptáncpedagógus Találkozót 2019. augusztusában az elsőt 

és 2020. augusztus 15-16-án a másodikat. 

5. Rendhagyó órák, ismeretterjesztő előadások: igény szerint szerveztük altalános iskoláknak, 

megyei szervezeteknek Békésen és Békéscsabán. 

6. Mentor program: megyénkben nem régen alakult a Gyöngygallér Énekegyüttes 14-20 éves 

fiatal, tehetséges fiatalokból. Idén nyitottunk a népzenészek és a népdalénekesek felé, 

mentoráltunk a Gyöngygallér Énekegyüttes. Kamuton és Újkígyóson folytatódott a mentor 

program. 

A koronavírus járvány jelentősen átírta az éves programtervünket, szinte minden 2020-as 

eseményünket időben, olykor helyszínben is módosítanunk kellett. Megtanultunk reagálni a 

váratlan, nem szokványos eseményekre, digitális tananyagokat létrehozva, dévaványai és 

mezőségi táncokból. 

 

  



Legfontosabb eredmények:  

Rendezvényeink a legkülönbözőbb korosztályokhoz jutottak el, az egészen kis óvodáskorú 

gyermekektől kezdve, a legidősebb korosztályig. Olyan hátrányos helyzetű települések is 

részesülhettek a programból, amelyek lakosainak száma 5 000 fő alatti, valamint olyan 

hátrányos helyzetű csoportokat tudtunk támogatni, akiknek az életbenmaradást is jelentette 

mentorprogramunk.  

Sikerült nyitnunk a néppdalénekesek felé, és ifjú tehetségeket indítottunk el az önálló lábra 

állás útján.  

Olyan településeken is el tudtunk indítani néptáncműhelyeket, ahol eddig még nem volt, vagy 

sok éve megszűnt (Telekgerendás, Gerendás.  

  

A fenti tevékenységeket az alábbiak szerint finanszíroztuk a programból:  

Oktatók, előadók, koordinátorok megbízási díja:      5 276 000 Ft 

Igénybevett élő népzenei szolgáltatás díja:       1 063 000 Ft 

Helyiség bérlet és csoportos étkezési költség:         584 000  Ft 

Plakát, molino, szóróanyag, rádió hirdetés bekerülési költsége:       141 000 Ft 

A Magyar Értékek Napjára és nagyobb fesztiválokra való utaztatás költsége:    158 000 Ft 

Rendezvények hangtechnikai szolgáltatásának díja:       200 000 Ft 

 

Mindezeken felül 6 órában foglalkoztatni tudtunk egy adminisztrációs munkatársat, aki e 

sokrétű feladatok ellátásához szükséges nem kevés adminisztrációs feladatokat elvégezte, 

valamint biztosítani tudtuk akadálytalan munkavégzését is a megvásárolt nyomtató és laptop 

beszerzésével. 

Munkabér és járulékai           724 000 Ft 

Laptop 1 db Nyomtató 1 db           262 000 Ft 

Mindösszesen:         6 000 000 Ft 
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FÉNYKÉPMELLÉKLET 



Képzések: 

2020. január 19. – Gyermek Szólótánc Fesztivál Felkészítő 

 

 

 

 



 

 

  



Tánctáborok 

 

2020. 06. 29 – 07. 03. Körös Menti Néptánctábor gálaműsora a Vízi Színpadon 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagógus Találkozó – Biharugra 

 
2019 
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2020. augusztus 22. Kárpát-medencei Népzenei Találkozó 

 

 

 

 

  



2020. augusztus 21-szeptember 26. Minitalálkozók (Gyomaendrőd, Körösnagyharsány, Gyula, 

Újkígyós, Szarvas) 

 

Színpadbejárás - Szarvas 

 

 

Mahovics Tamás előadása - Újkígyós 

 



 
Színpadi műsor – Körösnagyharsány 

 

 

 

Várakozva - Szarvas 

 


