
Szakmai beszámoló - CSSP- NEPTANC- MO- 2020- 0258 
Támogatási időszak: 2020. 07. 01.- 2021. 06.30.  
Urban Verbunk- Legyen a néptánc nemzeti sport 
 
 
A támogatás célja:  
 
Teret biztosítani az Urban Verbunk együttes és Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola 

csoportjainak megjelenéseire, szakmai programjainak megvalósítására, a művészeti 

csoport magas színvonalú, szerteágazó tevékenységeinek és működési feltételeinek 

biztosítása.  

 
A támogatási összeg terhére elszámolt költségek:  
 
működési költségek, útiköltségek, fellépésekhez kapcsolható utazás költségei, hangosítás, 

hang, és fénytechnikai eszközök bérlése, táncruha és annak kiegészítőinek vásárlása/ 

varratása/ javítása,  előadó- művészeti tevékenység, oktatói díjak,  

 
Források:  
 
A Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület működésének alappillérei a 2020- 2021-es évben 

is a - Gödöllő város Önkormányzatától kapott rendszeres céltámogatás  

- a megpályázott kollégiumi források 

- az együttesi tagdíjak  

- és szponzorációs támogatások  

- és a Csoóri Sándor Alap pályázati forrásai voltak,  

melyek biztosították a műhely szakmai működéséhez szükséges feltételeket. A 2020- a s 

év és a pandémia sajnos a teljes kulturális szektort nehézségekkel sújtotta, ezért is 

kiemelten példaértékű a Csoóri Sándor Alap kitartó támogatása, amely nélkül nem 

sikerült volna úgy átvészelni ezt az időszakot, hogy ne kelljen munkahelyeket 

megszüntetni, vagy elvállalt feladatokat, célokat visszamondani.  

Külön köszönet illeti a Művészetek Háza, Gödöllő-t, amiért a lehetőségeihez mérten 

folyamatosan biztosította az Urban Verbunk és az Urban Verbunk Alapfokú Művészeti 

Iskola működési feltételeit és felmerülő igényeit.  

 

 



Hasznosulás a támogatás tükrében 

Immáron hagyományos és rendszeres matiné előadásainkon a környék több ezer 

gyermeke találkozott a néptánc- népdal, népmese és népköltészet eddig ismeretlen, 

varázslatos világával.  Ezen előadások elkészítéséhez szakmai oktatókat, zenei és táncos 

előadóművészeket foglalkoztattunk, egész estés bemutatókat, szóló és csoportos 

koreográfiákat, versenyszámokat koreografáltunk.  

Mindehhez társult, Moussa Ahmed és Tóth Judit szakmai vezetésével, Czelleng Réka és 

Musa-Fábián Zsófia, valamint Tóth Bence és Molnár István.  

Zenei területen kaptunk sok segítséget Tóth Gergőtől, Musa Józseftől, Solymosi Mátétól, 

akik nem csak előadóművészként, de alkotóként is bekapcsolódtak a 

munkafolyamatokba. Tóth Roland a Piros hetes zenekarral szolgálta a csoportok 

táncházas programjait, és zenekaros próbaidőszakait.  

Az előadásokhoz díszletet készíttettünk, jelmezt és viseletet varrattunk, illetve 

vásároltunk, Kolozs Tímea és Fózer Petra szakmai segítségével.  

Színészekkel, dramaturgokkal és zenei rendezőkkel dolgoztunk, ebben az időszakban első 

ízben Pál tamással.  Az előadások anyagát rögzítettük, sokszorosítottuk, online oktató 

anyagokat, szórakoztató tartalmakat gyártottunk. Plakátok, különféle szóróanyagok és 

online tartalmak láttak napvilágot, Asztalos Zoltán segítségével.  

Az országos, megyei és regionális szakmai fórumokon való eredményes fellépésekhez, 

megjelenéshez, egyéni és csoportos versenyekre való felkészítésre oktatói, 

előadóművészeti és zenekari tiszteletdíjakat, utazási, szállítási és szállás költségeket 

fizettünk, viseletet, jelmezt és díszletet készíttettünk, és a ruhatár egyéb költségeire 

költöttünk. Utazásainkat most is a Magor Bt biztosította, ugyanúgy, mint mintegy 20 éve 

folyamatosan.   

Táncházainkon, folkudvarainkban, nyílt bemutató óráinkon, workshopjainkon a teljes 

magyar folklórkincs kitárulkozott az érdeklődő fiatalok és felnőttek számára. Új színfolt 

volt a Derendóc bt, akiket több ízben is vendégül láttunk.  

Új technikai berendezéseket és azok fejlesztésére, hatékony ikt eszközöket, 

sporteszközöket és játékokat vásároltunk. További forrásokat mozgósítottunk az 

egyesület és a szülők közti hatékony kapcsolattartáshoz, valamint a szakmai és közösségi 



feladatok mindennapi koordinálásában felmerülő irodai és adminisztrációs 

költségeinkre, irodaszerek vásárlására, irodai technikai fejlesztésekre.  

Hálásak vagyunk mert, egyesületünk létszáma e nehéz időszak alatt sem csökkent A 

szakmai munka hátterét támogató, szülői csapat közösségi és társadalmi szinten is 

kiemelt értékeket közvetít, a magyarság hagyományait tisztelő, szerető és aktívan megélni 

akaró közösség példamutató mindennapjait éli. Ahol mindenki tudja, érti és érzi, hogy „a 

gyökerek persze nem látszanak, de, tudod, azok tartják a fát..!” 

 
2020-2021- ben megvalósult (és elmaradt) rendezvények 
(szóló és csoportos versenyek, országos, megyei és helyi programok, táborok, 
országos fesztiválok, vendégszereplések, koncertek, kiállításmegnyitók, 
forgatások, városi ünnepségek) 
 
A 2020- 2021-es időszak nagyjából három nagy egységre bontható, amelyek a pandémia 

által előállt korlátozásokat követve alakították sajátosra a mi programnaptárunkat is. 

Minden korlátozás ellenére, sikerült átvészelnünk minden csoportunkkal e nehéz 

időszakot. Mindazon időszakokban, amikor csak online oktathattunk és dolgozhattunk, és 

akkor is, amikor bontott, kiscsoportos formában dolgoztunk, tanítottunk. Növendékeink 

számát sikerült nagy mértékben megőrizni, a tervezett veresegyházi tagozaton viszont 

sajnos nem tudtuk elindítani a 2020/ 2021- es tanévet. Számos szakmai verseny elmaradt, 

vagy online valósult meg, a csoportos fesztiválok nagy része sokszor csak hetekkel/ 

napokkal a program előtt hiúsult meg. Saját Gödöllői matiné műsoraink, bemutatóink és 

egyéb az ország és külföld más színházaiba eladott műsoraink sajnos elmaradtak. A 

közönség hiányát és a személyes találkozásokat igyekeztünk az online térbe szorulva 

pótolni, számos film és kisfilm vagy oktatóanyag, oktatási segédanyag rögzítésével. Saját 

meglévő műsoraink rögzítésével, zenei felvételekkel és stúdiómunkákkal igyekeztünk 

előre dolgozni, azokra az időkre, amikor normál kerékvágásba térhetünk majd vissza.  

 

Rendezvénynaptár  2020- 2021 
 
- 2020. Augusztus 13. Filmforgatás- Rózsa Story- Muza 

- 2020. Augusztus 16. Eger Rózsa Story- elmaradt!!! 

- 2030. Augusztus 18. Kulturális Kitüntetések átadása- Pesti Vigadó: Harangozó Gyula díj 

átadása Moussa Ahmed művészeti igazgatónak 

- 2020. Augusztus18.  Királyi napok, Páva gála, Székesfehérvár 



- 2020. Augusztus 20. Budai Vár, Örökség gála, FolKid, fellépés 

- 2020. Augusztus 20. Rózsa Story, ünnepi műsor, Gödöllő 

- 2020. Augusztus 22. Zselíz, Népművészeti Fesztivál- Rózsa Story 

- 2020. Augusztus 24-27. Bejárós tábor gyerekeknek, MUZA 

- 2020. Szeptember 5. - 30 éves a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes- 

Veresegyház 

- 2020. Szeptember 10. Gödöllő Ősz Fesztivál megnyitó koncert- Talamba 

vendégszereplés 

- 2020. Szeptember 12. Hetedhét Népmesefesztivál, Hatvan 

- 2020. Szeptember 16. Beiratkozás Veresegyházon 

- 2020. Szeptember 19. Fábry Show- forgatás 

- 2020. Szeptember 21-25. Nyílt bemutató órák Gödöllőn 

- 2020. Szeptember 26. Évadnyitó kalotaszegi táncház- Muza 

- 2020. Szeptember 27. Rózsa Story, Muza 

- 2020. Október 3.- 4. -5. Táncháztalàlkozó országszerte rendezvénysorozat 

- 2020. Október 4. Kálló- THT országszerte  

- 2020. Október 4. Veresegyház- THT országszerte 

- 2020. Október 4. Gödöllő- Ritmusa zenekar koncertje, Novo terasz 

- 2020. Október 4. Mezőföld virágai szólótáncverseny, Székesfehérvár 

- 2020. Október 8. Rózsa Story, MOM Kult - elmaradt!!! 

- 2020. Október 23. Gödöllő városi ünnepség, Magyar gyerek gyógyítja... 

- 2020. Október 24. Jászsági gyermek és ifjúsági szólótáncverseny, Jászberény 

- 2020. November 6. Gyöngyfűző kézműves délután  

- 2020. November 7. Házi tánc- elmaradt!!! 

- 2020. november 13. Rózsa Story előadás- MUZA- elmaradt!!! 

- 2020. November 20. Pinokkió- Matinék- Muza, elmaradt!!! 

- 2020. November 20. Pinokkió- Muza, elmaradt!!! 

- 2020. December 4.  Adventi kincskeresés és kódfejtés a Ficánkolókkal 

- 2020. December 6. A kis gyufaárus lány, Hagyományok Háza, Bp- elmaradt!!! 

- 2020. December 9. Házi énekverseny és népmesemondó verseny- elmaradt!!! 

- 2020. December 15. A kis gyufaárus lány, MUZA- elmaradt!!! 

- 2020. December 15. A kis gyufaárus lány, - matiné - MUZA- elmaradt!!! 

- 2020. December 18. Ünnepváró karácsonyi táncház - elmaradt!!! 

- 2020. December 20. Betlehemi lángátadó ünnepség- elmaradt!!! 



- 2020. December 19-23. Ajándékozz karácsonyfát- közösségi akció a MUZA 

szervezésében 

- 2020. Újévi futás, 2021 m 

 
2021.  

01. 02. Klipp forgatás, Veresegyház 

01. 15. Stúdiómunka, Budapest 

01. 07. Filmforgatás, Gödöllő, Pápai Joci  

02. 03. Klip premier, Értünk volt 

02. 15. Kiss Gergely- interjú 

02. 16. Sláger Fm, interjú 

02. 18. Petőfi tv, Én vagyok itt… interjú 

03.02. Hír Tv, Paletta, interjú 

03. 12. Horváth Tamás, stúdiómunka, zenefelvétel 

03. 16-17. Klip forgatás, Horváth Tamással 

03. 19. Filmforgatás, Horváth tamással, terepmunka 

03.22. Hungarian  Rapsody- klip forgatás 

03. 29. Fábry show- interjú felvétel 

04. 01. Fábry show, adás 

04.19. Klipp premier, Farkasbőrben 

04. 22. Zenei felvétel, stúdiózás 

04. 29. Én vagyok itt- a tánc világnapja alkalmából, interjú 

05. 03. Tv2, stúdiómunka 

05. 09. Pannónia stúdió, hangfelvétel 

05. 29. Pannónia stúdió, utómunka, hangfelvétel 

05. 29. Stúdiómunka 

05. 30. Jótékonysági gálaműsor, Tv2 neked énekelek 

06. 11. díjátadó, Mihályi Gábor 



06. 22. UEFA klip forgatás 

06. 27. Elemek tánca, premier 

07. 02. V4 fesztivál záróceremónia 

07. 15. Gombaszögi Folkszöglet, előadás 

07. 30. Rózsa story előadás 

07. 30. Kapolcs, művészetek völgye fesztivál, fellépés 

 
 

Egyéni díjak, elismerések, kitüntetések a 2020- as évben 
 
2020. Február 28. Közép Magyarországi gyermek és ifjúsági szólótáncverseny, 
Angyalföld, Bp.: 
 
- Szentgáli- Varga Villő- aranykeszkenős táncos cím 

- Széphalmi Angéla – arany keszkenős táncos cím 

- Veres Kristóf- aranypaszományos táncos cím 

 
 2020. Március 15. Budapest, Pesti Vigadó: 
 
- Az Emberi Erőforrások Minisztere által Harangozó Gyula díj kitüntetés Moussa Ahmed    
művészeti igazgatónak 
 
 
2020. Október 4. Mezőföld virágai szólótáncverseny, Székesfehérvár: 
 
- Kóti Zsigmond- szólótáncosi díj és különdíj 

- Veres Kristóf- szólótáncosi és különdíj 

- Széphalmi Angéla- szólótáncosi díj 

- Sápi- Tóth Sarolta- szólótáncosi díj és különdíj 

- Wágner Szilárd- szólótáncosi díj és különdíj 

- Sárvári Panna- szólótáncosi díj , különdíj 

- Szabó Árpád- szólótáncosi díj, különdíj 

- Sasvári Lilla- szólótáncosi díj 

- Vajda Csanád- szólótáncosi díj 

- Menyhárt Kristóf- szólótáncosi díj, különdíj 

- Erőss Hajnalka- szólótáncosi díj, különdíj 

 



2020. október 24. Jászsági gyermek és ifjúsági szólótáncverseny, Jászberény: 
 
- Sápi- Tóth Sarolta- szólótáncosi díj és továbbjutás az országos Szarvasi   
Gyermekszólótáncverseny döntőjébe 
 
- Wágner Szilárd- szólótáncosi díj és továbbjutás az országos Szarvasi 
Gyermekszólótáncverseny döntőjébe 

 
Médiamegjelenések: (Nyomtatott sajtó, tv, rádió, facebook, instagram, tik-tok)  
 
- 2020. Július 3. Révfülöp- MTVA 

- 2020. Július 18. Magyar Krónika 

- 2020. Július 27. Tv Eger 

- 2020. Augusztus 17. ATV 

- 2020. Augusztus 19. M1 Ma reggel 

- 2020. Augusztus 20. M5 kulturális híradó 

- 2020. Augusztus 22. M5 híradó 

- 2020. Augusztus 24. Nők lapja 

- 2020. Augusztus 25. M1-V4 híradó 

- 2020. November: Gödöllői Szolgálat 

- 2030. November 25. Libretto, M2 

- 2030. November 26. Családbarát magazin, M2 

- 2020. November 28. Tv premier- Rózsa Story, Duna World 

- 2020. December: Folkmagazin 

 
 
Kisfilmek, rövidfilmek, videóklipek 2020- ban 
(internet, facebook, instagram, tiktok) 
 
- 2020. Július 15. Kóti Zsigmond kisfilmje- ostoros egylet 

- 2020. Október 9. Jampis videó- replika 

- 2020. Október 27. Csapásoltunk kicsit a MUZA lépcsőjén... 

- 2020. November 1. “Kicsiben is nagyok vagyunk... -  ostoros videó 

- 2020. November 8. Bukovinai videó 

- 2020. November 12. Játékra hívunk... “Dobbant, taps, üt, taps” kihívás 

- 2020. November 13. Rózsa Story előadás – elmaradt !!! 

- 2020. November 15. Tik-tok videó 

- 2020. November 19. Kavicsbányás videó 



- 2020. November 21. Csingerálós videó  

- 2020 November 24. Rományos videó 

- 2020. November 28. M5. Rózsa Story Tv premier a Duna World ön 

- 2020. November 30. Zebrás videó Gödöllő belvárosában 

- 2020. December 4. Vizes videó 

- 2020. December 8. -10. Buszos videók 

- 2020. December 20. Karácsonyház- “Kiskarácsony, nagykarácsony...” 

- 2020. December 18. Trafó Club- “Csengőszó, csengőszó...” 

- 2020. December 24. Rudolffal, a szarvassal közös videóklip 

- 2020. December 29. Repülős videó 

 

Tehetséggondozás  
 
- 2020. Október 6.- án  megkezdtük közös együttműködésünket  a Gödöllői Montágh 
Imre Iskolával, „a tánc mindenkié” program keretein belül 
 

 Jótékonyság 
 
- “Ajándékozz karácsonyfát...!” a MUZA akciójához csatlakozva 

- “Fogadj örökbe egy Borsodi óvodát”... játékadományokkal 

- Fatüzelésű kandalló egy Kállói család részére 

 
Közzététel 

A pályázati időszak megvalósulását rögzítő szakmai beszámoló a www.urbanverbunk.hu  

honlapunkon megtalálható.  
 

 

http://www.urbanverbunk.hu/


 

 

 



 

 



 

    

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


