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Kérjük, mutassa be, hogy jelen pályázat hogyan járult hozzá a 

támogatott tevékenység megvalósításához! 

Évek óta rendezünk ismeretterjesztő, hagyományápoló néprajzi előadásokat, táncházakat Litéren. 

Kezdetben Kocsmatáncház néven indítottuk sorozatunkat. Sajnos azóta bezártak településünk 

kocsmái. Így rendezvényeinket a litéri Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár épületében tartottuk. 

Ez azért is bizonyult jó döntésnek, mert az érdeklődők létszámának növekedésével, már a kultúrház 

nagytermét is kinőttük. A pályázatban elnyert összeg lehetővé tette kiváló előadók meghívását. Így 

2019. január 26-án a Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Zagyva Banda lemezbemutató koncertjét 

láthattuk Kádár Ignác és Nagypál Anett közreműködésével. Utána egy jó hangulatú táncházban 

ropták a táncot a vendégek. 

Gyermekcsoportunk fennállásának 60 éves jubileumára, tisztelegve csoportalapítónk, Ertl Pálné 

előtt, rimóci táncokat tanultak fiataljaink. E jeles alkalomra meghívtuk Marika néni első tanítványát, 

Holecz Istvánnét, a népművészet mesterét, adatközlőt, táncost. Közösen szerepeltünk a Veszprémi 

Petőfi Színház színpadán, majd a litéri Közparkban. Hallgattuk régi történeteit, megismerkedtünk a 

rimóci viselet darabjaival, karbantartásával. Tanultunk tőle énekeket, táncokat.  

Június 30-án a Kocsmatáncházunkban a Lelkes Zenekar segítségével gyakorolhattuk Margitkától 

tanultakat. Ezen a táncházon részt vettek határon túli táncos barátaink is Felvidékről, Kárpátaljáról 

és Erdélyből. 

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)! 

Községünkben nagy múltja van a néptáncmozgalomnak. Három generáció négy csoportban táncol a 

Litéri Zöldág Kulturális Egyesület berkein belül. Évtizedek óta törekszünk arra, hogy a néptánc 

mellett megfelelő népzenei és ismeretterjesztő előadásokkal gazdagítsuk az érdeklődőket. Ezeken 

az alkalmakon nemcsak táncosaink, hanem családtagok, barátok, más együttesekben táncoló 

fiatalok is megjelennek, valamint bevonunk civil szervezeteket.  

2019. január 26-i táncházunkat összekötöttük a Zagyva Banda új lemezének bemutatójával. Nagypál 

Anett, Kádár Ignác táncával emelte a bemutató színvonalát. Náci Csíkszentdomokosról származik, a 

táncházban a kisebbeknek csíki táncokat, a nagyobbaknak boncidait tanított. A Litéri Nyugdíjas Klub 

tagjai elmaradhatatlan farsangi fánkkal, gasztronómiai finomságokkal járultak hozzá a program 

megvalósításához. A Sólyi Kertbarátok Köre pedig a felnőtteknek hozott kóstolót a tavalyi termésből 

készült borokból. A jó hangulatú koncert után a táncosok vették birtokba a nagyterem padlóját. 

Moldvai, mezőföldi, felcsíki, kalotaszegi, széki, mezőségi táncrendek következtek. Résztvevők száma 

kb. 250 fő volt. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmQxfAdweBo 

https://www.youtube.com/watch?v=ffQLV9fzFsI 

https://www.youtube.com/watch?v=LmQxfAdweBo
https://www.youtube.com/watch?v=ffQLV9fzFsI


https://www.youtube.com/watch?v=o7cT-7oo6Xo 

 

Június végén Holecz Istvánné Kanyó Margitkát három napig láttuk vendégül. Ez idő alatt rimóci 

dalokat tanultunk, illetve a már ismert népdalok stílusos éneklését gyakoroltuk. A kisgyermekekkel 

kapuzós és párválasztó játékokat játszottunk, a nagyobbakkal lassú és friss csárdást táncoltunk. 

Szívesen hallgattuk történeteit Ertl Pálné, Marika néniről, kettejük életre szóló kapcsolatáról. 

https://www.youtube.com/watch?v=g8sTSrNBIwM&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcba

BU&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=B9fc55Zvjlc&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU

&index=9 

 

Kocsmatáncházunkban a talpalávalót a Lelkes Zenekar húzta. Méltó megkoronázása volt a június 30-

i táncház együttesünk 60 éves jubileumi programsorozatának. Ezen az alkalmon részt vettek határon 

túli magyar táncos barátaink is Kárpátaljáról és Erdélyből. A rimóci táncrend mellett moldvai, 

kalotaszegi, mezőségi, csíki, szatmári és mezőföldi táncokkal múlattuk az időt. De nem maradhatott 

el a nótázás sem. Táncházban résztvevők létszáma 120 fő. 

Köszönetet mondunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Csoóri Sándor Alap 500 000 Ft-os 

támogatásáért, mellyel segítette megvalósítani rendezvényeinket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7cT-7oo6Xo
https://www.youtube.com/watch?v=g8sTSrNBIwM&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=g8sTSrNBIwM&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=B9fc55Zvjlc&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=B9fc55Zvjlc&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU&index=9


I. Kocsmatáncház 2019. január 26. 

 

 



Videók: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIkFiTbHjcr_Q_odxSg2NnwEwUf4bhBZv 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIkFiTbHjcr_Q_odxSg2NnwEwUf4bhBZv


           

 

        

      

 



 

II. Kocsmatáncház 

 

Holecz Istvánné Kanyó Margitka 

            

 

 

Fellépés: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8sTSrNBIwM&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcba

BU&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=B9fc55Zvjlc&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU

&index=9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g8sTSrNBIwM&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=g8sTSrNBIwM&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=B9fc55Zvjlc&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=B9fc55Zvjlc&list=PL8QbvMuUmwWMSSc6nmfTOXjd85IGcbaBU&index=9


Tánctanítás Margitkával: 

       

 

Lelkes zenekar táncháza  

https://www.facebook.com/katalin.pinter.731/videos/2452201588189620/?epa=SEARCH_BOX 

Lelkes Zenekar:      Gyerekjátékok Rimócról: 

       

Táncház a nagyokkal: 

 

https://www.facebook.com/katalin.pinter.731/videos/2452201588189620/?epa=SEARCH_BOX


                   

 

        

 

        

 

 


