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2017. évi közhasznúsági jelentéshez 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása :  

Célunk a Kárpát-medence hagyományainak ismertetése táncházaink és egyéb programjaink 

által. 2007 óta minden év tavaszán megrendezzük a Kovács Zoltán Jótékonysági Emlékestet, 

melynek bevételéből népzenével, néptánccal foglalkozó fiatalokat támogatunk. E rendezvény 

Szeged néptáncos életének mára meghatározóvá vált jótékonysági jellegű  műsora, ahol 

vendégként föllépnek Csongrád megyei néptáncegyüttesek és népzenészek, valamint egy-

egy országosan ismert előadó, együttes is. 

Megalakulásunktól kezdve szoros, baráti kapcsolat köt össze a kolozsvári Ördögtérgye 

Táncegyüttessel, s azóta minden évben részt veszünk a Kolozsvári Népzene-és 

Néptánctalálkozón. 

Marosszéki táncok anyagából kurzusokat szerveztünk a néptáncot kedvelők számára. 

Fontosnak tarjuk alkotó műhelyekkel való kapcsolattartást, népi kultúránk terjesztését, 

megismertetését. 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Évente pályázatot írunk ki a magyar néptánccal, népi énekléssel, hangszeres magyar 

népzenével foglalkozó szegedi tehetségek támogatására. A díjazottak lehetőséget kapnak az 

évenként megrendezendő Kovács Zoltán Emlékesten való bemutatkozásra. Ezt idén is 

megszerveztük Melyhez NKA támogatást kaptunk. 

Az NKA pályázatoknak köszönhetően ingyenesen látogatható táncházakat szerveztünk. 

Önkéntes munka keretében a egyesület tagjai viseleteket szabtak, varrtak, adminisztrációs 

munkákat végeztek (iratkezelés, pályázati elszámolás, banki ügyintézés, stb.). 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a szegedi Cuháré Kulturális Közhasznú 

Egyesület szervezésében március 15-i ünnepi megemlékezés és a Cuháré Táncműhely 

néptáncelőadása zajlott Kárpátalján.  
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NKA 786120/00085  

NKA Halmos Béla Ideiglenes Kollégium Pályázata – táncházak megtartására 800.000.- Ft 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1. – 2017. június 30. 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Táncházak szervezése, zenészek és oktatók tiszteletdíja, terembérlet. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A projektben tervezett tervünk az volt, hogy egymáshoz közelebb hozzuk a szegedi (és 

környékbeli) néptáncegyüttesek tagjait, zenekarokat, illetve a táncházak közönségét, és a 

hozzánk hasonló módon gondolkodó személyeket, alkotó műhelyeket. Az együttműködés 

keretében pályázatunkat közösen készítettük és valósítottuk meg a szegedi Délikert 

Kulturális Egyesülettel. 

Programunkban tíz alkalommal tartottunk táncházat, amelyeket gyerekek és felnőttek 

részére hirdettünk. A tíz alkalomból három alkalommal moldvai-, hét pedig kalotaszegi 

tematikára épült. Emellett természetesen más tájegységek muzsikáira is táncolt a közönség. 

Négy alkalommal óvodákba is eljutottunk, aminek nagyon örülünk, s ami nagyon fontos, 

hiszen a legkisebbek nevelése alapozza meg a néptánc, népzene szeretetét. 

Táncházak időpontjai: 2016. október 21., november 25., 2017. január 27, március 11., április 

1., május 5., május 20., május 26., június 3., június 20. 

Hét táncháznak a Kecskési Művelődési Ház adott otthont. Választásunkat az indokolja, hogy 

ez az intézmény az elmúlt tíz évben egyre több népzenei és néptáncos programnak ad 

helyet, több független néptánccsoport állandó próbahelyszíne is. További két alkalommal a 

Bohém Tanya egy alkalommal pedig az IH Rendezvényközpont volt a helyszín. Helyi 

oktatópárost hívtunk meg, Számfira Mátét és kísérőpartnerét, Nagy Zitát. Számfira Máté a 

békéscsabai Bartók Béla Szakközépiskola néptánc szakán végzett, hivatásszerűen foglakozik 

néptánccal, korábban nívós táncegyüttesek tagjaként működött. Jelenleg a Hatetudnád 

Táncműhelyben és a Szőregi Rezegők Néptánccsoportban felnőtteknek, illetve Tiszaszigeten, 

Temesváron és Nagyszentmiklóson gyerekeknek tanít néptáncot.  

A táncházakban a Népművészet Ifjú Mestere díjjal kitüntetett Rozsdamaró Zenekar, továbbá 

a Bajkó, a Kender és a Korinda Zenekarok muzsikáltak. Megrendezett táncházaink a 

tervezettnél több érdeklődőt vonzottak, törzsközönség alakult ki, a gyermektáncházakkal 

pedig sikerült a családokat is megszólítani. 

A gyermektáncházak programját népi kézműves foglalkozással, furulya és énekoktatással 

színesítettük. Furulyaoktató Jávorszky Zoltán és Csenki Zalán voltak (Korinda Zenekar tagjai), 

a kézműves foglalkozást pedig Barta Csilla tartotta, aki Nádudvaron a népi kismesterségek 

szakiskolájában textilművességet és nemezkészítést tanult. A táncoktatásokat Szászné 

Medvegy Veronika (a Magyar Táncművészeti Főiskola táncpedagógus szakon végzett) és 

Szathmáry Éva (ELTE TÓFK gyermektáncoktató szakán végzett) pedagógusok tartották. Az ő 



Oldal 3 / 9 

 

foglalkozásaiknak négy alkalommal a SZMJV Önkormányzata Óvodák Igazgatósága adott 

helyet a Hajnóczi utcai óvodában. 

A felnőtt programba két alkalommal népművészeti előadást illesztettünk, így a táncosok 

gyakorlati tudását elméleti ismeretekkel bővíthették. Előadást tartott Dr. Varga Sándor 

néprajzkutató, etnológus a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz és 

Kulturális Antropológia Tanszékének oktatója, az MTA BTK Zenetudományi Intézetének 

tudományos munkatársa, valamint Apjok Vivien (Szegedi Tudományegyetem, 

Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkor/Néprajz alprogram, PhD-hallgató). 
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NKA 106107/00961 

A XI. KOVÁCS ZOLTÁN NÉPZENE ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE – 300.000.- Ft 

Pályázati cél megvalósításának időtartama:  2017.01.16. – 2017.06.12.  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Programunk célja a XI. Kovács Zoltán Jótékonysági Emlékest színvonalas néptáncos-népzenei 

előadás rendezése, lebonyolítása volt. . Az estet 2017. május 13-án tartottuk. 

2007-ben a fiatalon elhunyt Kovács Zoltán néptáncos, népzenész, a Cuháré Táncműhely 

alapítója, a Korinda Zenekar oktatója emlékére megrendeztük a "...mutassatok utat..." című 

emlékestet. Célunk volt, hogy közösen emlékezzünk Zoli barátunkra, aki a szegedi népzenei 

és néptáncos életben kiemelkedő munkát végzett, továbbá a fiatalok támogatása. 

Az Emlékestet azóta minden évben megrendeztük, fölpezsdítve Szeged népzenei és 

néptáncos életét. Ezen alkalmakkor egy színpadon láthatók Szeged és Csongrád megye nívós 

néptáncegyüttesei, népzenészei, illetve – lehetőségeinkhez mérten – igyekeztünk országosan 

ismert előadókat is meghívni. Állandó vendégünk a kolozsvári Ördögtérgye Néptáncegyüttes. 

Az Emlékest mára a város és vonzáskörzete népzenei, néptáncos életének egyik 

meghatározó eseményévé vált. Ezt példázza a résztvevő zenekarok és néptáncegyüttesek 

magas színvonalú produkciója is. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Az IH Rendezvényközpont földszinjén a Cuháré Népművelő Műhely által készített tárgyakból, 

eszközökből mutattunk be kiállítást. 

A műsort a házigazda Cuháré Táncműhely nyitotta somogyi üveges táncokkal.  

A műsor további részében – minden évben visszatérő vendégként – a sok-sok díjjal 

kitüntetett Szeged Táncegyüttes adott elő kis-küküllő menti táncokat. Őket követte a Mentés 

Másként Zenekar, tagjai Lipták Dániel, Fábri Géza, Fábri-Ivánovics Tünde és Molnár Előd 

Balázs. Két táncos produkcióval zárult az első félidő: a Möndörgő Kamaraműhelye eleki, a 

Kankalin Néptáncegyüttes Hódmezővásárhelyről pedig mezőkölpényi táncokat mutattak be. 

Az Emlékesten minden évben szerepel a Zoli által tanított Korinda Zenekar – ők folytatták a 

műsort, majd az autentikus táncok őrzőjeként is ismert kolozsvári Ördögtérgye 

Néptáncegyüttes adott elő szilágysági táncokat. Koreográfus: a Népművészet Ifjú Mestere 

díjas Both József, zenei kíséret prímása a szintén Népművészet Ifjú Mestere díjas Lipták 

Dániel volt. 

Bemutatkoztak előző évi díjazottjaink is: Korsós Kinga kobzon játszott, majd Szekeres Anna, 

Barta Gergely és Mészáros Csongor adtak elő moldvai dallamokat. A műsort a Cuháré 

Táncműhely új, nyárádmagyarósi koreográfiája zárta, de nem végleg, mert az este táncházzal 

folytatódott, ahol a Korinda Zenekar, a Kender Zenekar, a Ménkű Banda ill. valamennyi 

föllépő zenész játszott. A néptáncoktatók Csókási Csaba és Szászné Medvegy Veronika 
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voltak, mindketten a Táncművészeti Főiskola táncpedagógus szakán végeztek – általuk 

biztosítva volt a magas színvonalú oktatás. Munkájukat a Cuháré Táncműhely és az 

Ördögtérgye Néptáncegyüttes egy-egy táncosa segítette. 

Az esten kihirdettük aktuális pályázatunk díjazottjait, akik között szétosztottuk az est 

bevételét. Harangozó Zorka, Mészáros Csongor és Kocsis Ádám kapnak támogatást. 

A műsor összeállításában szakmai tanácsadóként segített Dr. Varga Sándor az SZTE BTK 

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék oktatója is. 
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NEA-NO-17-SZ-2052  "Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017."  

Farsangi Cuháré – 400.000.- Ft 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. április 1.  - 2018. március 31. 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Egyesületünk első ízben szervezte meg a dél-alföldi régió még fellelhető, vagy éppen a 

közelmúltban kikopott néphagyományainak felélesztése, életben tartása, művelése céljából 

a Farsangi Cuháré nevű néptáncos, népviseletes bált, 2018. február 3-án. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Az este folyamán egy  igazi farsangi bált szerettünk volna megvalósítani, mulatsággal, 

tánccal, zenével, jókedvvel, vacsorával, tombolával. Ötletadónk, Kádár Elemér 

(néptáncoktató, a Nagyvárad Táncegyüttes volt táncosa)  javasolta, hogy – hasonlóan a 

felvidéki farsangi bálhoz –, ha már hagyományőrzés, akkor legyen mindenki népviseletben. S 

minden vendégünk tartotta magát ehhez, szebbnél szebb népviseletekben jelentek meg a 

Kárpát-medence majd minden tájegységéről. 

Rendezvényünket olyan neves személyek tisztelték meg, mint Juronics Tamás, táncos, 

koreográfus, rendező, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője; Dr. Felföldi László, az 

MTA Zenetudományi intézetének ny. igazgatóhelyettese, többszörösen kitüntetett 

néptánckutató, Csizmadia Anna, népdalénekes, a „Fölszállott a páva” népzenei- és 

néptáncos tehetségkutató szóló ének kategória győztese, Dr. Varga Sándor néprajzkutató, 

etnológus, az SZTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszékének oktatója és az MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének munkatársa. Vendégeink 

érkezése alatt a muzsikát Czuczor Mátyás és barátai, Rácz Vilmos és Szűcs Miklós 

szolgáltatták. Egy-egy táncrendet játszott a Nyenyere Egylet (Tóth Antal és Zombori Györgyi), 

akik hagyományos dél-alföldi muzsikát szólaltattak meg tekerőn, illetve Fábri Géza és Barta 

Márton moldvai dallamokat, melyekre sokan táncoltak. 

A bálon a talpalávalót a Juhász Zenekar játszotta, akiktől a népzene mellett nem volt idegen 

az ún. báli zene sem, játszottak keringőt és polkát is, mindenki nagy örömére. A nyitótáncot 

Kádár Elemér és Barta Csilla járta nyárádmenti muzsikára, melyhez néhány perc múlva sokan 

csatlakoztak. 

A táncok közötti szünetekben két farsangi népszokást is fölelevenített a Délikert és a Cuháré 

táncosaiból álló csoport – egy Balázsolást és egy Medvetáncoltatást. 

S jött a bál egyik fontos eleme: Ki lesz a szegedi Hamupipőke? A  szegedi Papucsért 

Alapítvány elnöke, Szögi Csaba jóvoltából 1 pár Sallay Tibor mester által egy kaptafára 

készített, varrott szegedi papucs kereste gazdáját. 

A papucs méretét senki nem ismerte, így próbálgatással kellett megállapítani, vajon kinek a 

lábára lesz jó? Sokan próbálkoztak, a kislányoktól a női ruhába öltözött férfiakig, míg végül 

18 hölgy maradt, akiknek a lábára illett a papucs. 
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A döntést már egy komolyabb megmérettetés előzte meg, ugyanis válaszolniuk kellett 12, a 

szegedi papuccsal kapcsolatos kérdésre, s aki a legtöbb jó választ adta, Bodor Luca. A 

nyereményt  a Szegedi Papucsért Alapítvány nevében Dr. Bárkányi Ildikó néprajzkutató, az 

alapítvány kurátora, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese adta át, aki a 

kvízjáték kérdéseit összeállította és részt vett a válaszok értékelésében is. 

Ezután következett a tombola, melynek fődíja a Cuháré Táncműhely által fölajánlott dél-

alföldi női viselet – boldog tulajdonosa Nagyné Dömötör Márta, aki Orosházáról érkezett a 

bálra. 

A mulatság folytatódott egészen hajnali négy óráig – ekkor szólalt meg a Rákóczi-induló, ami 

a jó hangulatú bál végét jelentette.  

A Bál szervezője a Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület, fő támogató az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő volt.  
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NEA-NO-17-M-1303  A Cuháré Kulturális Közh. Egyesület 2017. évi működési pályázata 250.000.- Ft   

Pályázati cél megvalósításának időtartama  2017. április  1.  -  2018.  március  31. 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Egyesületünk fő célja a népi hagyományok ápolása és életben tartása a néptáncon keresztül. 

A szervezet működéséhez szükséges támogatást kaptuk meg az EMET-től. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Működésünkhöz szükséges nyomtatvány és irodaszerek beszerzése, elengedhetetlen 

könyvelő biztosítása, fölmerülnek kommunikációs költségek. Cipőket, ruhaanyagot, 

méterárut vásároltunk, melyek az új nyárádmagyarósi koreográfiánk viseletéhez kellettek. 

2017.11.25-26-án részt vettünk a XIII. Kolozsvári Népzene-és Néptánctalálkozón, mint 

szakmai programon, melyre a májusban elkészült nyárádmagyarósi táncokat vittünk. A 

koreográfiát Kádár Elemér állította össze. 

A fesztiválra történő eljutást nagyban segítette jelen pályázat, melynek terhére gépkocsi 

költséget számoltuk el. 

Egyesületünk munkájában tagjaink önkéntesen vesznek részt. 
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Működési támogatás – Simi-Ép. Kft. 

434.478.- Ft közcélú adomány – autóbusz költségre lett elszámolva. 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a szegedi Cuháré Kulturális Közhasznú 

Egyesület szervezésében március 15-i ünnepi megemlékezés és a Cuháré Táncműhely 

néptáncelőadása Kárpátalján.  

Az adományozótól 434.478.- Ft adomány érkezett, mely az érvényben lévő törvények 

alapján közcélú adományként számolható el. Az adományozás időpontja: 2017.04.25. A 

közcélú adományról igazolást állítottunk ki. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A kárpátaljai előadásaink létrejöttét a támogatásnak köszönhetjük. Körösmezőn, Técsőn, 

Munkácson és Ungváron léptünk föl, s adtunk egy-egy órás műsort. Ezen előadások 

ingyenesek voltak. A műsor után táncházat tartottunk. 

2017. március 16. 12:00     Körösmező, Iskola 

2017. március 16. 16:00     Rahó, Járási Művelődési Ház 

2017. március 17. 18:00     Ungvár, Bábszínház 

2017. március 18. 18:00     Munkács, Szent István Katolikus Líceum nagyterme 

A Cuháré tagjai azt vallják, hogy a nép kultúrája nem kizárólag múzeumba való, elavult dolog, 

ezért minden fellépésükkel igyekeznek felkelteni a nézők érdeklődését a néphagyományok 

iránt, megszerettetni azt másokkal. A néptáncelőadások végén mindenkit a színpadra 

szólítottak, ahol jó hangulatban tánctanítással egybekötött táncházat tartottak. 

Gyökereink megismerése és életben tartása, továbbadás manapság az egyik legnemesebb 

feladatok közé tartozik egyesületünk számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 


