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Szám: 75/2021. (VII. 8.) MÖK határozat 
Tárgy: Döntés a Junior Prima Díj 2021. Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában 

Baka Levente jelöléséről 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés a Junior Prima Díj 
2021. Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában történő jelöltállításról” tárgyú 
előterjesztést és alábbi döntést hozza: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismeri Baka Levente szakmai 
életútját és a Junior Prima Díj 2021. Magyar Népművészet és Közművelődés kategórián 
belül elismerésre jelöli. 

 
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy jelen határozatot 

és a határozat mellékletét képező, Baka Levente szakmai önéletrajzát küldje meg a 
kategóriáért felelős Docler Holding Kft. részére, valamint a jelöléssel kapcsolatos 
további szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről 
tájékoztassa Baka Leventét. 
 
 

Határidő:  2021. augusztus 13. 
Felelős:  Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 

 

 

 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 

A kiadmány hiteléül: 



75/2021. (VII. 8.) MÖK határozat melléklete 
 

Baka Levente 
szakmai önéletrajza 

 
Baka Levente fiatal kora ellenére kiemelkedő eredményeket ért el a néptánc területén, 
munkájával őrzi és ápolja a népi hagyományokat. 
 
Levente általános iskolai tanulmányait a papkeszi Bocskai Isván Református Általános 
Iskolában végezte. A Litéri Zöldág Gyermektáncegyüttesben 2012. októberében kezdett 
táncolni. Pedagógusai véleménye alapján Levente végtelenül szerény, szorgalmas és kitartó 
egyéniség. Mindene a néptánc. Kisgyermekként azt a célt tűzte ki maga elé, hogy hivatásául a 
néptánchagyomány tanulását, művelését és továbbadását választja és ezért minden meg is tett 
ezidáig. Az általános iskola befejeztével egy évet a Pápai Református Gimnázium néptánc 
tagozatán végzett, majd jelentkezett a Magyar Táncművészeti Főiskola művészeti 
felsőoktatásra előkészítő évfolyamának néptánc szakára, ahová felvételt nyert.  
 
Az elmúlt 8 évben kimagasló eredményeket ért el, szakmai megmérettetéseken Szabó Sándor 
mestere segítségével. Néhány elismerés az elmúlt évekből: 
 
A kiscsőszi Pajta Szólótáncosa versenyen Baka Levente a Zöldág ifjú táncosa, elnyerte a 
„Figurázó Táncos” címet, valamint a zsűri a „Pajta Szólótáncosa” díjat is neki ítélte ifjúsági 
korcsoportban. – 2020. 
 
„A te lábad fűzfavessző” I. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Legényes Verseny – Aranybojtos 
táncos – 2019. 
 
„Fölszállott a páva” – Bronz Páva díj, férfitáncok kiemelkedő és hiteles színpadi 
megjelenítéséért a Kárpát-medencei hagyományainak megőrzéséért az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület különdíja – 2019. 
 
„Mezőföld Virága” díjban részesült (Székesfehérvár), valamint elnyerte a hitelesebben előadott 
mezőföldi táncos produkció különdíját – 2018. 
 
Az Országos Szarvasi Szólótáncversenyen Kisborkrétás díjat kapott és a zsűri különdíját is 
hazavihette – 2018. 
 
A Márton-napi Komárom -Esztergom Megyei Szólótáncversen: Cifrabojtár díj – 2017. 
 
 „Fölszálott a páva” – Ezüst Páva díj – 2016. 
 
Bakony Néptáncfesztivál Devecser – „Bakony Virága” szólótáncos díj – 2016. 
 
Levente személyisége, eltökéltsége, munkája példamutató az ifjúság korosztálya körében. 
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