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A legfontosabb eredmény számunkra, hogy a pályázatnak köszönhetően 
az általánosan eltervezett zenekaros fellépések, népviseletek számát 
növelni tudtuk. Ez azért is fontos, mert a szűkös saját forrás csak az 
általános működést tenné lehetővé. A pályázat eredményei és célja 
csupán a beszerzett viseletek darabszámában térnek el a tervezettől. Az 
emelkedő árak miatt kevesebb darabot tudtunk beszerezni néhány 
viseletből. 
 
A támogatás nagyban hozzájárult Együttesünk tevékenységéhez. A 
folyamatos fejlődés útján haladva igyekszünk évente új koreográfiával, 
viselettel bővíteni a repertoárunkat. A támogatás legnagyobb részét a 
viselettár bővítésére tudtuk fordítani, ami nagyon jó eredmény az elmúlt 
évekhez képest.   
 
Büszkék vagyunk, hogy szűkebb hazánk, a Sárköz és Báta kultúráját 
hirdethetjük a különböző bemutatók alkalmával. Így fontos, hogy a 
"hazai" viseletünk a lehető legigényesebb legyen. Sikerült beszereznünk 
hagyatékból származó sárközi selyemszoknyát, így a viselettári és saját 
darabokkal méltán képviselhetjük Sárköz gazdag kultúráját.  
Rendkívül nagy örömöt okoz nekünk, hogy a viseletbemutatókra eddig 
kölcsönbe kapott népviseleti nyakék – lázsiás – hiteles másolatát eredeti 
régi mintára, a megfelelő szakemberrel el tudtuk készíttetni.  
A férfiak eleganciáját is igyekszünk szem előtt tartani, így zsinóros mentét 
is vásároltunk. 
 
A hazain kívül fontos a többi általunk előadott koreográfiához tartozó 
viselet minősége is. Azt valljuk, hogy egy koreográfiát úgy érdemes a 
színpadra állítani, ha az mind a táncanyagban, mind a viseletben az 
eredetit tükrözi.  



Örömünkre szolgál, hogy a mezőföldi és rábaközi koreográfiáinkhoz 
tartozó viseleteink is a pályázat keretein belül újultak meg. Ezeket 
valószínűleg nem tudtuk volna saját forrásból megoldani. A támogatásnak 
köszönhetően egy korábban már felújított rimóci koreográfiánk 
viselettárát bővítettük eredeti szoknyákkal és női csizmákkal.  
A szilágysági táncunkban a férfiak viseletét egészítettük ki eredeti 
kötényekkel. 
 
Szintén a támogatás által valósulhatott meg az is, hogy a zenekaros 
fellépések száma emelkedett. 
 

 
 
A munkásságunkkal kapcsolatos fórumok, megjelenési felületek: 
 
web: www.sarkoz.extra.hu 
facebook: www.facebook.com/sarkozfolkdance 
youtube csatorna: sarkozfolkdance 
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