Szakmai beszámoló
a III. Ertl Pálné Gyermek Néptánc Találkozóról

A litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes a Litéri Zöldág Kulturális Egyesülettel és a
Veszprém Megyei Néptánc Egyesülettel karöltve negyedik alkalommal rendezett fesztivált
gyermektánccsoportok részére. Harmadik éve nevezzük el csoportunk alapítójáról, Ertl
Pálnéról ezt a rendezvényt. Az elmúlt években és az idén is az volt a célunk, hogy gyönyörű
környezetben néprajzi ismereteket felelevenítve a gyermek korosztály életkori sajátosságait
figyelembe véve szakmai bemutatókat, találkozási alkalmakat teremtsünk a jelentkező
csoportoknak.
A délelőtti programokat az iskola hatalmas parkjába és a műfüves pályájára terveztük. Újból
nagy sikere volt a métabajnokságnak. De a jelentkező csoportok életkorát figyelembe véve
más ügyességi feladatokat is összeállítottunk a következő feladatokkal: akadálypálya mozgó
flakonok között, ügyességi pálya taposókkal, ugróiskolák, homokvárépítés, ugrálókötelezés,
gumizás, társas játék fakanállal, labdával, díszítőművészet alkalmazása. A résztvevők a jól
teljesített feladatokért „karkötőket” gyűjtöttek. A nemes versengésben a legtöbbet
összeszedő fiú és lány kapta a találkozó pünkösdi királya és pünkösdi királynéja címet, és az
ezzel járó jutalmat, melyet a találkozó színpadi bemutatóján hirdettük ki.
Vendég együttesek megtekintették községünk nevezetességeit, a XII. századi templomunkat
és a Közparkot.
Az időjárás előrejelzés miatt nem mertük a délutáni programjainkat a Közparkban
megtartani, így a délutáni zenekari próbákat és bemutatót, valamint a Zöldág Kulturális
Egyesület gálaműsorát és az azt követő táncházat a művelődési házban tartottuk.
A találkozón résztvevők csoportok:
1. Pátyi Pitypangok
2. Berhida Néptáncegyüttes Gyermek csoportja

3. Litéri Zöldág Gyermektáncegyüttes Kicsi csoportja
4. Litéri Zöldág Gyerektáncegyüttes Középső csoportja
5. Litéri Zöldág Gyermektáncegyüttes Ifi csoportja
6. Takácsi gyermekcsoport

A találkozó részvevői a gálaműsoron bepillantást kaptak Litér néptáncéletéből, amelyen
fellépett az óvodásoktól a szeniorcsoportig minden korosztály. Bemutattuk az év folyamán
versenyeket, címeket nyert produkciókat is.
A tartalmas napot gyermekjátszóval és táncházzal zártuk, ahol körjátékokat, fogócskát
játszottunk, éneket tanultunk. A moldvai táncházba bekapcsolódtak a táncosokon kívül a
szülők, rokonok is. Mégis talán a legjobb hangulatúra a közkedvelt felcsíki táncok
improvizatív része sikerült. Természetesen nem maradhatott el a mezőségi táncrend sem.
A fellépések zenekíséretét és a táncház muzsikálását Konc Gergő és barátai vállalták, akik
nagyban hozzájárultak a program magasszínvonalú megvalósításához.
A nap folyamán a részvevőket több alkalommal megetettük, megitattuk. Minden
kisgyermeknek tudtunk ajándékot adni a délelőtti programon való részvételéért.
A rendezvényen résztvevő gyermektáncosok létszáma: 110 fő
A rendezvényen résztvevők száma kb.: 300 fő
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