Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
1011. Budapest
Szilágyi Dezső tér 6.
E-mal: muharay@mail.datanet.hu
WEB: www.muharay.hu
Tel: 201-7931

T.: pályázati beszámoló
Pályázati téma: A Szövetség 2017. évi munkájának támogatása.
Pályázati azonosító: 006-MMA-17-OM

Általános helyzetkép:
Szövetségünk 2016-ban sikerrel pályázott szakmai programjaira és a tagság közreműködésével
tervezett eseményeinket nagy érdeklődés mellett valósítottuk meg. Továbbra is gond azonban, hogy
működési támogatásra sehol nem pályázhatunk, a tagdíjakat pedig tovább nem tudjuk emelni.
Évente gyarapodik azoknak az együtteseknek a száma is, akik tagdíjmentességet kérnek, mert az
együttesek fenntartásukra semmiféle támogatást nem kapnak. Ezért életmentő a MMA támogatása,
mely az egyetlen forrás, melyet működési költségeink fedezésére felhasználhatunk.
A Szövetség nagyrendezvényei:
1. Táncháztalálkozó, Bp. 2017. április 22. 19.30
Tavaszköszöntő. A Szövetség hagyományőrző gálaműsora
Programunkban a Szövetség Fülöp Ferenc Díjjal kitüntetett szólistái, a népművészet táncos mesterei
és az együttesek díjazott gyermekszólistái léptek fel. A tájegységek szerint szerkesztett blokkokban a
következő települések táncosai szerepeltek: Bács- és Tolna megyei bukovinaiak (Gara, Hőgyész,
Kakasd) magyarországi német táncok (Ágfalva, Mórágy , Nemesnádudvar) , rábaközi (Kapuvár,
Szany, Szil, Vitnyéd), Galga és Rákosmente (Tura, Isaszeg, Püspökhatvan, Bag, Veresegyház, Jászság,
Palóc (Rimóc, Kazár), Sárköz (Bogyiszló, Decs, Érsekcsanád, Őcsény, Sióagárd, Szekszárd), nagyecsedi
magyar és cigány táncosok, Gencsapáti, Kalocsa vidék (Homokmégy, Kalocsa, Miske, Drágszél)
Összesen 255 táncos. A zenei kíséretet a Bekecs együttes és a Romengó együttes szolgáltatta.
Énekesként közreműködött a programban, Szvorák Kati, Kossuth díjas énekesnő.
Műsorunknak most is nagy sikere volt.
A programról a google-ban: 3840 említést találunk és a
YouTubon 2 17 feltöltés található.
A Táncháztalálkozó teljes sajtóanyaga a Táncház Egyesület beszámolójának melléklete.

Rábaközi táncosok a Táncháztalálkozón.

Bogyiszlói, ágfalvi és zengővárkonyi táncos.
2. Májusi tánc – Muharay majális
Szentendre, 2017. május 14. 9-20 óráig.
A programban résztvett: 680 fő, 21 településről.
Települések: Badacsonytördemic, Vitnyéd, Zengővárkony, Bátaszék, Hévízgyörk, Magyaregregy,
Sióagárd, Szakmár, Őcsény, Tura, Alap, Hőgyész, Bag, Mórágy, Kalocsa, Kapuvár, Nagyecsed, Szil,
Gencsapáti, Und, Pilisszentiván
A rendezvény célja: A hagyományőrző együttesek saját településük tánc és szokáshagyományát
állítják színpadra. Szerepük azonban a helyi közösség életében sokkal több műsorszolgáltatásnál. Az
együttes és az együttes hátterét adó családok a helyi hagyományok legjobb ismerői. Különösen a
vegyes életkorú csoportokban, melyekben még a legidősebb korosztály is résztvesz, ismerik
legjobban, a helyi életmódra legjellemzőbb szokásokat, viseleteket, mondákat, meséket, játékokat.
Ritkán van azoban alkalom arra, hogy ezt a fontos tudást szélesebb szakmai körben is bemutassák.
Ezzel próbálkoztunk a szentendrei szakmai nap keretében.
A dél-dunántúli tájegység portáin tematikus udvarokat alakítottunk ki. A programokat tagjaink között
meghirdettük . A jelentkezők választhatták ki a támát/témákat, melynek bemutatására vállalkoztak.

Egy csoport képviselői több témában is résztvehettek.
Udavarok illetve témák: Dalolda- közös éneklés, énektanítás
Figurázó- tánctanulás hagyományőrző mesterekkel
Göncölő- népviselet és ruhabemutató
Konytyoló – fésülködés, hajviselet, kendők, kobakok.
Mese – mesék, mondák, helyi történetek.
Hétpróba – sport és ügyességi játékok.
Játék – kézművesség, játékkészítés, énekes, táncos gyerekjátékok.
Eredmények:
- azok a csoportok is résztvehettek a programban, melyek művészeti színvonaluk alapján
országos programban még nem vettek részt
- szakmailag rendkívül ösztönző volt, hogy más környezetben is bemutatkozhattak. Minden
csoport nagyon készült: új viseletdarobokat hoztak el, melyeket színpadon nem tudnak
bemutatni. Meglepetés volt, a mese program résztvevőinek száma. A mesék mellet a
nemzetiségi csoportok – Mórágy, Bukovina – beszélt a kitelepítésekről, lakosságcserékről, az
ezzel kapcsolatos személyes élményekről.
- A skanzen látogatói is bekapcsolódhattak a programokba. Körükben a tác, a dalolás és a játék
volt a legnépszerűbb
15. órától a Skanzen Szabadtéri Színpadán a 2016-ban kiváló minősítés címet elnyert 11 együttes
szerepelt.
Sajtó: Megjelentünk az országos programismertetőben
Legeredményesebb tájékoztató felületünk a FaceBook. Az esemény oldalunk 35 ezer látogatót
vonzott.
Előzetes ismertetőt adoot programunkról a Lánchíd Rádió, Echo Tv
Az M1. Tv vasárnap reggel 9-kor egyenesben kapcsolt és esti híradójában is beszámolt az eseményről.
Tudósított még az Echo Tv, az ATV és a Szentendre TV is.
Az eseményről film és fotódokumentáció készült, az album megtalálható FB oldalunkon.

Göncölő; népviselet és ruhabemutató

Játék.

A bakonyi pásztorok.

Murguly Lajos a Népművészet Mestere tanít.

Dalolda

3. Művészetek Völgye – Kapolcs - Muharay udvar
2017. július 21-30.
Ezzel a támogatással nyílt lehetőségünk arra, hogy a zenei és a kamaraprogramok mellett a nagy
létszámú, jelentős utazási támogatást igénylő hagyományőrző együtteseket is bemutathassuk a
fesztivál látogatóinak. A színpadi programok mellett az együttesek népviselet bemutatót is tartottak
(itt az a legnépszerűbb program) és volt tánc- és énektanítás is. A program sikerét statisztikai
adataink bizonyítják.

Statisztika:
Muharay udvar Kapolcs 2017.07.21-07.30.
fellépők
Szereplök
száma

Dátum

Nézőszám

előadás
2017.07.21.P

játszó

összesen

Zengővárkony
Magyar Nemzeti Táncegy
Bekecs Együttes-Dél-Bácska

2017.07.22.

100

780

48

640

120

760

72

590

180

770

22

580

160

760

55

550

180

730

72

410

120

530

74

480

80

560

78

500

150

650

125

650

140

790

72

360

753

5 440

Gencsapáti
Bognár Szilvia

2017.07.24.

680

Bag
Szvorák Kati

2017.07.23

135

Netz
BaHorKa
Szalonna-Kelemen Barnabás

2017.07.25

Hőgyész
Tázló
Sebestyén István
Sebestyén Márta

2017.07.26.

Gödöllő-Veres
EtnoRom

2017.07.27

Kapuvár, Vitnyéd,
Upnoe

2017.07.28.

Bartina -Bogyiszló
Cimbi és barátai

2017.07.29.

Jászság
Budapesti vonósok
Illényi Katica

2017.07.30

Badacsonytördemic
Zala Zenekar
Összesen:

360
1 230

Képzések:
1. Téma: A magyarországi németek tánchagyománya és táncélete
Időpont, helyszín: 2017. március 24-26. Nemesnádudvar
Résztvevő száma: 147

6 690

Szövetségünk továbbképzési programjaiban mindig egy-egy kisebb táj népi kultúrájának részletes
elemzésével foglalkozunk, de most első ízben jártunk nemzetiségi faluban. A résztvevők között voltak
továbbképzéseink állandó érdeklődői, Balaton-felvidék, Galga mente, Sárköz, Rábaköz, Baranya
együttesvezetői és táncosai, a környező német települések - Bácsbokod, Fajsz, Gara, Harta, Paks – és
a tolna megyei német együttesek - Mórágy, Bonyhád, Hőgyész képviselői és a soproni nemet
együttes táncosai. Számukra a téma megközelítése volt újszerű, mert a német, koreográfia centrikus
képzések helyett, mi a hagyomány tárgyi, történeti elemzéséből kiindulva, az eredeti, a hagyományos
tánckultúra elemeit tanulmányozzuk.
A képzés sikeréhez nagyban hozzájárult a település intézményeinek és szakembereinek részvétele és
hozzáállása. Témáinkon kívül bepillantást nyertünk a falu életének egészébe. Megismertük a német
iskola oktatási programját és módszereit, a helyi civil szervezeteket, a vallási hitélet helyzetét, az
önkormányzat szervezettségét, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét. A német alapossággal
szervezett program, a bemutatkozások, a falusi vendéglátás (a helyi civilszervezetek helyi termékek
kóstolójával kedveskedtek) mindannyiunk számára nagy élményt jelentett. Biztosak vagyunk abban,
hogy ennek eredményét tapasztalhatjuk majd a további közös programokban.
A helyi táncosok és zenészek minden korosztályának részvétele mellett továbbképzésünkön
megjelentek a helyi népi kismesterségek képviselői is: a pacskerkötő asszonyok és a bútorfonók.
2. Téma: Táncház módszer-Tímár módszer. Dramaturgiai ismeretek, műelemzés,
Időpont, helyszín: 2017.november 3-5. Budapest
Résztvevők száma: 84
A hagyományőrzők korábban, mint adatközlők voltak jelen a táncházakban. Az idősebb korosztály eltávoztával azonban, már a mai falusi fiatalok filmről, gyűjtésekből, próbateremben tanulják a
táncokat. Ezért képzésünkben felidéztük a táncházmozgalom keletkezésének korai éveit, szakmai
jellemzőit és a táncok táncházi alkalmazásának Tímár féle módszerét. Előadók: Sebő Ferenc, Tímár
Böske és Mátyás, Zsuráfszky Zoltán, Vincze Zsuzsa, Sztanó Hédi, Wakler Anna és Német István voltak.
A műelemzés demonstrátora a Kalocsai Hagyományőrző Együttes volt: témája a helyi szokások
színpadi feldolgozása. Ebben a témában még partnerünk volt: Romsics Imre folklórkutató, a kalocsai
múzeum igazgatója és Havas Judit irodalomtörténész, előadóművész.

Regionális, tájegységi rendezvények, melyben egyesületeink szerepelnek, s amelyekben szakmai
partnerek vagyunk:
Bukovina fesztivál. – Bonyhád
Helyi értékmentés- emlékezés elhunyt népművészekre – Tura
Gencsi Söprű – regionális néptáncfesztivál. – Gencsapáti
Orsós Kis János emléknap – Bogyiszlói népzenei találkozó
„Sütt gesztinyés Lukács nap” Zengővárkony
Hivatásos együttesekkel közös megjelenés:
-

Újévköszöntő . Hagyományok Háza – MANE (Gencsapáti, Mórágy)
Duna Karnevál- Margitsziget. (MO-i németek)
Kiegyezés. Magyar Nemzeti Táncegyüttes Bp. (Bag, Hosszúhetény, Zengővárkony

Együttesi évfordulók:
- 80 éves az őcsényi Bogár István Népi együttes
- 80 éves Decsi Népi Együttes
- 70 éves az Eleki Román Nemzetiségi Együttes
- 50 éves a Kalocsai Népi Együttes.
- 45 éves a Hosszúhetényi Népi Együttes
- 45 éves a Zengővárkonyi Népi együttes

Sajtó megjelenés, internet találat: 0.77 sec 18.200 találat
Facebook. követő: 3310 állandó

Budapest, 2017. november 9.

Héra Éva
elnök

