
CSSP-NEPTANC-2018-0045 
 
A támogatásnak köszönhetően sikerült megvalósítani a hosszú távú célkitűzések nagy részét. A 
táncpróbák és az új koreográfia elkészíttetése is akadálymentesen, gördülékenyen valósulhatott 
meg. A táncosok cserére szoruló jelmeztára felfrissült. Új viseletek kerültek varratásra és régi 
autentikus darabok kerültek beszerzésre. Lehetőség nyílott élő zenével próbálni, zenekari 
kísérettel műsorokat elvállalni és előadni, több fesztiválra, minősítőre, fellépésre és így 
bemutatkozásra is eljuthattunk. Emellett - a támogatásnak köszönhetően – elkészülhetett új 
koreográfiánk, melyet a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által Bonyhádon szervezett 
minősítőn be is mutattunk. A koreográfiát a bukovinai székelyek hagyományaira építve egy 
megtörtént családi eseményt dolgozott fel és tanított be Herczeg Gábor a segítőivel, melynek 
címe: Különös megkomásodás. A szakmai zsűritől Kiválóan Minősült elismerésben részesült a 
csoportunk, ez már a 4. ilyen elért eredményünk, melyben most a kicsik és nagyok, idősek és 
fiatalok együtt léptek színpadra. 
A támogatás teljes felhasználásának köszönhetően a táncegyüttes és annak utánpótlás csoportja 
is jelentőset léphetett előre.  
Tehát a szakmai alapokra helyezett műhelymunka tovább fejlődhetett. Megalapozott pénzügyi 
háttér alakult ki. A viseletbeszerzések támogatása megjelenésüket és hitelességüket 
nagymértékben fejlesztette. A hagyományőrzésben betöltött szerepük tovább erősödhetett. 
Technikai eszközöket vásároltunk. A két táncoktató saját eszközeit használta, most a beszerzésre 
került laptopokkal a zenei anyagot, fényképeket, felvételeket hasznosítják, a próbák alkalmával is. 
A kihangosítás problémája is megszűnik, két nagy teljesítményű hangfal, mikrofon vásárlására is 
sor került a támogatásból. A fotózásra alkalmas eszköznél is hosszabb távra gondolva jó 
minőségű, bővíthető gép került megvételre. 
 
A Bokréta Néptánccsoport zenekari próbáinak száma az értékelt időszakban 10 alkalom. Ezen 
időszakban 7 alkalommal került finanszírozásra a támogatásból elő zenei kísérettel támogatott 
fellépés. 
A Kisbokréta nevű utánpótlás csoport 5 alkalommal tartott zenekari kísérettel próbákat, és 4 
alkalommal élő zenei kísérettel adott elő színpadi műsort. 
Bokréta Néptánccsoport 2018. július 01. és 2019. június 30. között 90 alkalommal tartott próbát az 
együttes-vezető Herczeg Gábor és felesége Herczeg-Magó Marianna közreműködésével. A 
koreográfiát is ők készítették ezalatt az idő alatt. Külső koreográfus meghívása nem történt. Az 
értékelt időszak alatt 1 koreográfia került véglegesítésre,  
( Különös megkomásodás),mely  helyi gyűjtésből, Sebestyén István mesemondó családi 
történetéből származik.  
A Kisbokréta nevű utánpótlás csoport 2018. július 01 és 2019. június 30 között 70 alkalommal 
tartott próbát Kissné Kecskeméti Eszter, és Herczeg Gábor  táncoktatók közreműködésével. Ez idő 
alatt 1közös koreográfia készült el 
Még fellelhető eredeti viseletek kerültek beszerzésre, felvásárlásra, valamint viselet darabok 
kerültek eredeti minták rekonstruálása alapján megvarratásra az alábbiak szerint:  18 darab táncos 
cipő, 1 db ff bakancs, 1 pár női csizma, 2 pár férfi csizma, 19 db női szedett ing, 5 db férfi paraszt 
ing, 3 teljes garnitúra bukovinai és 3 garnitúra mezőségi női  viseletdarab (alsók, felsők, rokolyák, 
kötények), 14 db női bukovinai mellény,  
 és egyéb felsőviselet ( blúzok, fejkendők, ..), 17 db kasmir és flokon rokolya eredet anyagból, 12 
db székely harisnya-férfi nadrág, bársony-,posztó  és zsinóros ff mellény, 2 fekete nadrág, kalap, 
valamint egyéb kiegészítők (kalapra aranypilis bokréta, kovászoló tekenő, lisztes fakanál, szita, 
szakajtó, anyagok karincához, inghez, kendedzők, tarisznyák, szalagok.....), egységes 
megjelenéshez, próbákhoz feliratozott pólók,1 új koreográfia, szokás- és családi esemény 
feldolgozás készült el, ehhez vásároltunk kiegészítő eszközöket. 
Egyéb eszközök kerültek beszerzésre: két laptop, két hangfal álvánnyal, mikrofonok, fényképező. 
 
költségterv                 teljesült    
   
 zenekari szolgáltatás (700 e)               100%-ban teljesült  
 oktató, koreográfus díja (1.000 e)           100 %-ban teljesült 
 viseletek beszerzése (2.460 e)               100 %-ban teljesült 
 műszaki berendezés (800 e)                          100%-ban teljesült 
 utazás költségei (750 e)                                 100%-ban teljesült   
 Összesen: 5.710 e                 100 %-ban teljesült 


