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A támogatási időszakban az együttes kiemelt célja az - eredeti tervek szerint 2020-ban megrendezésre 
kerülő – elhalasztott jubileumi műsorra való felkészülés volt, melynek megrendezésére a pandémia 
során kialakult körülmények nem adtak lehetőséget. Ennek okán támogatási időszakra vonatkozó 
tervek jelentősen módosultak, a cél a folyamatos szakmai munka mellett elsődlegesen a csoportok 
tagjainak megtartása volt.  

Ezek mellett az Együttes fontos konkrét tanulási folyamatát továbbra is a műsorra való felkészülés 
határozta meg. Ennek kapcsán az új táncanyagokat tanultak meg az együttes tagjai (mezőszopori, 
magyarpalatkai, ördöngösfüzesi, búni, gyimesi…) melyek többségéből színpadi koreográfiák készültek 
el, vagy ezek készítése folyamatosan zajlik. Ebben neves táncoktatók és koreográfusok (Lajkó Levente, 
Baloghné Vatai Barbara, Lőrincz Hortenzia, Antal Áron) segítenek, valamint az együttes részt vett olyan 
eseményeken, edzőtáborokban, ahol lehetőség van neves oktatóktól és hagyományőrző táncosoktól, 
mint hiteles forrásból tanulni. Fontos esemény volt az APTE Művészeti Egyesület által nyújtott 
továbbképzés sorozat, melynek Kiscsősz adott helyet 2022. tavaszán. 

A már elkészült koreográfiákkal kapcsolatos visszajelzések gyűjtése érdekében, az Együttes 
folyamatosan részt vesz országos versenyeken és fesztiválokon, ahol rendre jó eredményekkel és 
sikerrel szerepel. 

A támogatás jelentős részét az együttes a folyamatos szakmai tevékenység alapját szolgáló táncoktatói 
(Antal Áron, Lőrincz Hortenzia, Viszló László) tiszteletdíjakra, valamint továbbképzések finanszírozására 
költötte. A támogatás fennmaradó részét a zenei szolgáltatások tiszteletdíjára, többek között 
koreográfizene készítésre és próbazene felvételére, valamit előadások élőzenei kíséretére költötte az 
együttes. 

Az együttes a támogatási időszakban az alábbi eredményeket érte el,  néhány kisebb fellépés mellett, 
az alábbi fontosabb eseményeken vett részt: 

Eredmények 

 Koreográfusi nivódíj II. fokozata - Zalai kamaratánc fesztivál (2021) 

Események 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Néptánctalálkozó – 2020 
 XXVIII. Zalai Kamaratánc Fesztivál (2021) 
 Nép- és Világzenei Fesztivál Győr (2021) 
 Agóra Koreográfus Verseny – Tatabánya (2021) 
 Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál – Vitnyéd (2022) 



CSOÓRI 
SÁNDOR 

 ALAP 

 Ladikos fesztivál – Mecsér (2022) 

A támogatási időszakban az együttes életét nagyban meghatározta a koronavírus járvány, valamint az 
ezzel járó korlátozások. Nehézzé vált a folyamatos felkészülés, az egymásra épülő tudáson alapuló 
tanulás-tanítás folyamata, ezáltal az érdeklődés fenntartása. Ennek ellenére az együttes közössége 
átvészelte az időszakot, újabb táncanyagokat sajátított el, és új színpadi művek készültek. A 
lehetőségeket kihasználva megtartotta táncházait, illetve egyéb közösségei eseményeit. 

A megfogalmazott célok és tervek összességében megvalósultak a támogatási időszakban, csak a 
szokásosnál lényegesen hosszabb idő alatt,  nyilvánvalóan ezt a célt szolgálta a támogatási időszak 
időtartamának meghosszabbítása is. 

 

Győr, 2022. június 30. 
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