
Szakmai beszámoló 

A 60 éves Litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes jubileumi éve 
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Kérjük, mutassa be, hogy jelen pályázat hogyan járult hozzá a 

támogatott tevékenység megvalósításához! 

 

A Litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes fennállásának 60. évfordulója alkalmából 2019. június 28-án 

a Veszprémi Petőfi Színházban adott felejthetetlen műsort, majd június 29-én a litéri Közparkban 

együtt ünnepelt a régi és jelenlegi táncosokkal, határon túli magyar csoportokkal. Májusban minden 

csoportunk szakmai versenyen mutatkozott be, megállva helyét a csoportok között, 

Oktató, koreográfus tiszteletdíja: A Csoóri-program biztosította a felkészülés lehetőségét erre a 

kiemelkedő alkalomra. Tudatosan, munkánkat megtervezve vágtunk neki ennek a tanévnek. 

Egyesületünk négy csoportja heti 14 órában próbált a táncosokkal. Az előttünk álló feladatok ezen felül 

szükségessé tették a plusz próbák, edzőtáborok beiktatását is. Nagy örömünkre a jubileumi találkozón 

újból összeálltak az alapítótagok és a volt táncosok is. Így a próbák száma jelentősen megnövekedett 

ebben az évben. 

A gyermekkorosztály szűkebb környezetünk, a Mezőföld játékait, táncait, dalait tanulta életkori 

sajátosságuknak megfelelően. A kicsiknek Kneifelné Vass Éva, a nagyoknak Hanh-Kakas István készített 

koreográfiát. Az gyermekcsoportban felnövő, jelenleg az ifjúsági korosztályban táncoló fiataloknak 

Szabó Rubinka és Linczenbold Maximilien állított össze rimóci koreográfiát. Ezzel Székesfehérváron a 

„Húzd keresztül” regionális bemutatón 2019. május 25-én arany minősítést szereztek. 

Népviselet beszerzése: Az új mezőföldi táncokhoz a lányoknak kötényt varrattunk Székesfehérváron. 

Ruhatárunk legelavultabb darabjai a fiú csizmanadrágok és mellények voltak. Ezek helyett varrattunk 

20 garnitúrát. 

Zenekar tiszteletdíja: A mindennapi gyakorláshoz sikerült használható zenei anyagot felvenni Németh 

Dénes zenekarával. Ez nagyban megkönnyítette munkánkat. Ők muzsikáltak a júniusi bemutatóinkon 

is. A jubileumi készülődés mellett vannak olyan programjaink, amiket évek óta megvalósítunk 

községünkben. Ezek főleg az évkörhöz kapcsolódó szokások megelevenítése. Ilyen ősszel a 

Szilvaünnep: 

http://www.liter.hu/media/csikicsuki/files/20180927.pdf?fbclid=IwAR36BqjIsCrSnvY71ha5TCTJXFnce

0725B4TqSaN98sRwNbp9gEAEMjGwlA  

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=2bPMixyFb_w&fbclid=IwAR3Qkc7mD39SKP

uqo0LjiGn_cjumF1ucvImZ5Gr7q2E754wREtdOBAICs88&app=desktop  

https://photos.google.com/share/AF1QipOVts7jFHuepklSqa2x54CYk1YaPrlFIiQFnQAnLAsNMi65xPOV

uTNShHtUuXtAxg?key=Q0ozUEd2UFk1VkxQczNfbEhXTUNKdFNVTS04OTZR 
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Karácsonyi műsor: 

https://photos.google.com/share/AF1QipNv49rLFNy6ileQD_y8IWHh26qxM1rPao7yGSbeqkwexgLfAv

sHG6QNCJJuIQ7q9g?fbclid=IwAR3F3XVi2Be2i-

bA7a9YUqcWO_QKX5KZw3z5_1B2BHOKBiNuHzu12McNCHo&key=ZzZuVmNWejhlQVdBT0xpWE0xd

WZjZVltZjIyUGhn 

Tavaszi locsolás. 

https://photos.google.com/share/AF1QipMqTNGpX5tTi8xOZXSV1Jv9LvFRcVJoWgL6f1VtyAR00r_VK1

4PFvGVera2pjV1fw?fbclid=IwAR3CxsYaiAwcwThrBsjafPV4l4piD_T0I7BUHk4BVwfnRfL2mDI1IocAspo&

key=VnNBV19mejBYTUZYb3l5VEFCblItdzczUFBPU3Z3 

Ezekre az alkalmakra is fogadtunk zenekart, hogy táncosaink és a nézők számára is élményszerűvé 

tegyük ezeket az alkalmakat.  

Utazás költségei: Az útiköltségre betervezett összegből a táncosok Táncháztalálkozóra utazását, és a 

fehérvári minősítő útiköltségét finanszíroztuk. 

 

Kérjük, mutassa be a támogatás kapcsán elért legfontosabb 

eredményeket! Írja le, hogy a megvalósított támogatás célja és 

eredményei a pályázatban tervezettekhez képest módosultak-e, ha igen 

mennyiben és miért (az eltérés módja és indoka)! 

 

Legfontosabb eredményként azt a szakmai fejlődést értékeljük, ami a folyamatos, zökkenőmentes 

munkának köszönhető. Minden táncosunk saját magához képest fejlődött, ügyesedett. A közös munka 

közösséget kovácsolt csoportokon belül és csoportokon kívül is. Szakmai megmérettetésen arany, 

ezüst és bronz minősítést is kaptunk, ami jól mutatja a csoportok fejlődésének útját. Egyesületünkben 

mindenkit szívesen fogadunk. A próbák során egyéni képességei alapján fejlesztünk minden táncost. A 

tehetséges gyerekeket versenyeztetéssel ösztönözzük a magasabb szintű munkára. Több kis táncosunk 

képviselte korosztályát a Bakony Virága Szólótáncversenyről tovább jutva a Tatai Sokadalom 

rendezvényén, a kiscsőszi Pajta Fesztiválon, a Mezőföld virága Szólótáncversenyen, valamint Baka 

Levente „A te lábad fűzfavessző!” 1. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Legényesversenyen, ahol 

oklevéllel, tehetségfejlesztő táborral jutalmazták táncát. 2 fiú bekerült a Fölszállott a páva központi 

válogatójába, ami szeptemberben lesz.  

Június végi szerkesztett műsorunkról pozitív visszajelzéseket kaptunk mind szakmai részről, mind a 

közönségtől.  

https://photos.google.com/share/AF1QipOJQshj8k4OH5IpwPdYCc1yCoghamNRgLv4B6n9t4QwMLAd

_L8IeBs0zyP-r_ElZw?fbclid=IwAR3S_W9_XXKWE8dxZibXLq60m7RBsArvqjukW3tBcE49zYmBEX-

oM92ZWN0&key=bVZsTHJSSi00MDdwVk1jTkJZNXl4ajBXS1g3VUZ3  

https://photos.google.com/share/AF1QipNzYYz16SXX8tqA_ErF_s0Gqkq5B9MWQ_mONOE_jnSi8Q3f

9LepsSLQRAReS05nyA?key=U2V4UEdaVnZxNU52RnVQMVBmZnlVQUIzSjFycjhn  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU&fbclid=IwAR3

l4D0fNxjLg01CgaqjiQLqip62jDGpPy2a9kEs-TePhrUKc920xdtXgVw  
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https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/jubileumot-unnepelt-a-literi-zoldag-egyesulet-

2947559/?fbclid=IwAR1eWM--DZZOXH_qjfw78hKTN03RuXy6zPBE3LJrWFFVPT6mXVy0f6UBX6E  

 

De talán a legnagyobb sikernek azt tartjuk, hogy az egyesületünk tagjai élik, művelik, továbbadják 

örökségünket, ezt az évszázadok alatt letisztult, kiteljesedett kultúrát. 

 

Köszönetet mondunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Csoóri Sándor Alap 4 000 000 Ft-os 

támogatásáért, mellyel segítette megvalósítani terveinket. 

 

 

Jubileumi évre készültünk: 

 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/jubileumot-unnepelt-a-literi-zoldag-egyesulet-2947559/?fbclid=IwAR1eWM--DZZOXH_qjfw78hKTN03RuXy6zPBE3LJrWFFVPT6mXVy0f6UBX6E
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/jubileumot-unnepelt-a-literi-zoldag-egyesulet-2947559/?fbclid=IwAR1eWM--DZZOXH_qjfw78hKTN03RuXy6zPBE3LJrWFFVPT6mXVy0f6UBX6E


Szakmai megmérettetés májusban Székesfehérváron: 

 
 

Az elmúlt évben tanultakról adtunk számot a gálaműsoron: 

      

 

    

 



          

 

   

 

Táncháztalálkozón voltunk: 

         



   

 

 

 

 

Ünnepeink: 

Szilvaünnep: 

 



 

   

 

 

 

Karácsony: 

         

 

 



 

Locsolás: 

                  

 

       

 

 


