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Szöveges összefoglaló 

A pályázati forrásból a két ipolyvecei tánccsoportunk működését kívántuk támogatni.  

Mivel eddig a próbáink során az önkormányzati zenelejátszókat használtuk, fontosnak 

tartottuk a pályázati lehetőséget felhasználni saját lejátszó berendezések vásárlására. Így egy 

kisebb méretű, hordozható lejátszót vásároltunk a Birbic néptánccsoportnak, mivel több 

teremben is tartanak próbákat, illetve egy nagyobb méretű és teljesítményű lejátszót a 

Villuska néptánccsoportnak, amelyet a nagy teremben tudunk a próbákon használni.  

A pályázat benyújtása során fontosnak tartottuk elsősorban a Birbic néptánccsoport számára a 

viseletek beszerzését, hiszen ebben a csoportban nagyrészt fiatalok, iskolások táncolnak, a 

tagok cserélődnek, így saját népviseleti ruhadarabokkal csak a régi, már felnőtt tagok 

rendelkeznek. Így évek óta igyekszünk a Birbic néptánccsoport viselettárát bővíteni, de most 

a pályázati összeg legnagyobb részét ennek a nagyszabású bővítésére fordítottuk. Míg a 

Villuska néptánccsoport, amely a helyi fiatalabb és idősebb asszonyokból áll, saját 

népviseletükben szoktak fellépni, mely egyrészt a falusi régi brokát viseletet jelenti, másrészt 

pedig egy több célra alkalmas karton viseletet. Így számukra csak kiegészítőket szereztünk be 

pályázati forrásból (gyöngy kalárishoz). A népviselet beszerzésénél próbáltuk a pályázati 

összeget a lehető legjobban kihasználni, így elsősorban nem késztermékeket vásároltunk, 

hanem anyagokat és egyéb díszítő elemeket, amikből aztán egy helyi varrónő készítette e l a 

táncosok számára, méretre az egyes ruhadarabokat. A pályázat eredményeképpen a fiú 

táncosaink számára tud tunk varratni moldvai viseletet (hosszú vászon ing, vászon nadrág, 

melyet kiegészítettünk a már meglévő színes övekkel), illetve biztosítottunk számukra 

viseletet az egyéb erdélyi táncokhoz is (székelyharisnyákat vásároltunk, illetve drapp színű 

gyapjúmellényeket varrattunk). Ezen kívül a fiatalabb táncosaink részére - hiszen gyakran 

csatlakoznak hozzánk kisiskolás korú fiúk is táncolni - 2-3 parasztinget és fekete mellényt 

varrattunk, amely a mindenkori fiatal korosztály ruházatát biztosítja. Ehhez kiegészítésképpen 

fekete posztó kalapokat is vásároltunk. Lány táncosaink számára a több tánchoz is 

felhasználható karton szoknyáinkat egészítettük ki karton blúzkákkal és kötényekkel. Ezen 

kívül az erdélyi táncokhoz használható hosszú ujjú blúzokat varrattunk a lány tagok részére. 

A lányok részére elkészültek az ősszel megtanulandó rábaközi táncainkhoz a mellények, 

kötények is. Magyarbődi viseletünkhöz, melyhez a brokát szoknyák a helyi viselet kapcsán 

biztosítottak, selyem kötényeket varrattunk. Szintén a fiatalabb lány tagok részére készültek 

ingvállak, fekete mellények, kiegészítendő a már meglévő viseleteket. Kiegészítőket is 
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varrattunk a lányok részére: alsószoknyák, farpárnák, pendelyek, illetve keszkenők, 

nyakláncok, fejkendők, táncpalackok.  

A pályázati forrást egyrészt arra használtuk, hogy a két ipolyvecei néptánccsoport 

működéséhez a következő évekre segítséget nyújtsunk. Hiszen a két lejátszó vásárlása 

lehetővé teszi a próbatartást akár több helyszínen is, úgy, hogy nem szükséges az 

önkormányzati zenelejátszókat kölcsönözni. Azáltal pedig, hogy a viselettárunkat ilyen 

nagyszabásúan tudtuk bővíteni, lehetőséget kaptak a táncosok, hogy a koreográfiákat 

viselethűen tudják bemutatni a helyi és környékbeli rendezvényeken. (Igyekeztünk a viseleti 

darabokat úgy összeválogatni, hogy új koreográfiákhoz is kis kiegészítéssel használhatóak 

legyenek.) A pályázati összeg fennmaradó részét pedig a tíz éves gálaműsor élő zenei 

kíséretére fordítottuk. Ez a gálaműsor egyrészt a táncosok számára nyújtott lehetőséget, hogy 

felidézzék az elmúlt tíz év során tanult koreográfiákat, lépéseket, viseleteket. Másrészt pedig a 

gálaműsor plakátjai, meghívói révén reklámként is funkcionált, valamint maga a gálaműsor is 

jól tükrözte, hogy a két tánccsoport, ami már 10 éve működik falunkban, színvonalas műsort 

tud biztosítani a falusi és környékbeli rendezvényeken.  

A tervezett célokhoz képest egy változtatást tettünk: a próbatartáshoz szükséges műszaki 

berendezések költségvetési sorban fennmaradó közel 15000 forintot átcsoportosítottuk a 

népviselet beszerzése költségvetési sorra. Mivel ez a 10%-os eltérést nem haladta meg, így 

változásbejelentő nélkül tettük meg ezt a változtatást.  

Mivel mindkét néptánccsoportunk 2019-ben ünnepelte 10 éves jubileumát, ezen alkalomból 

tartottunk május elsején egy gálaműsort a falusi művelődési házban, melyhez az élő zenei 

kíséretet, melyet a Folt Zenekar biztosított, a pályázati keretből finanszíroztuk. Ezen a 

gálaműsoron az elmúlt 10 év során tanult táncokból állítottunk össze olyan blokkokat, melyek 

egy-egy magyarországi és határon túli régió táncait mutatja be, és melyben felváltva táncol a 

két tánccsoport. Így volt lehetőségünk a viselettárunk szinte teljes bemutatására is.  
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Fotók a május elsejei gálaműsorról 

 

Birbic Néptánccsoport, Hajdúsági táncok  
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Birbic és Villuska néptánccsoport, Hajdúsági táncok  
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Birbic Néptánccsoport, Moldvai táncok  
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Birbic Néptánccsoport, Moldvai táncok  
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Villuska Néptánccsoport, Magyarbődi táncok  
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Birbic Néptánccsoport, Somogyi táncok  
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Fotók a június 15-i falunapról 

 

 

Birbic Néptánccsoport, Szatmári táncok  



Együtt Ipolyvecéért Mozgalom Szakmai beszámoló CSSP-NEPTANC-2018-0521 

10 
 

 

Birbic és Villuska Néptánccsoport, Hajdúsági táncok  
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Birbic Néptánccsoport, Hajdúsági táncok  

 

 

 



Együtt Ipolyvecéért Mozgalom Szakmai beszámoló CSSP-NEPTANC-2018-0521 

12 
 

         

    

Birbic Néptánccsoport tagjai, Felcsíki viselet 
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1. melléklet: 

Plakát a 2019.05.01-jei gálaműsorról  
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2. melléklet:  

Plakát 2019.06.15- i Falunapról 

 


