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A Csoóri Sándor Alap által 2019-2020. évben
támogatott tevékenység/Hagyományőrző Táncházak
A pályázati időszakra igen gazdag programtervvel készültünk, melyet a 2020-as esztendőben a
járványhelyzet miatt csak részben sikerült megvalósítanunk. A támogatás így is sok
programunknak adott anyagi hátteret, közvetve vagy közvetlenül, hiszen a jól működő
infrastrukturális háttér éppen ugyanolyan fontos, mint a koreográfia elkészítése és betanítása,
vagy a táncházakban/edzőtáborokban való megmérettetés.
Pályázatunk benyújtásakor arra összpontosítottunk, hogy minél több közösség építő
rendezvényt/összejövetelt/táncházat valósíthassunk meg, minden hónapban legalább egyet,
melyet 2020. március közepéig a covid19 első hullámig tartottunk is. Sajnálatos módon március
derekától korlátozva, vagy egyáltalán nem kerültek megrendezésre programjaink. Később a
korlátozásokat figyelembe véve, ügyelve önmagunk és mások egyészségére folytattuk a
megkezdett munkát. Növendékeink megismerkedtek a jeles események régmúltjával, más
kultúrák hagyományaival testközelből, melyet a járványhelyzet intézkedéseire tekintettel kissé
átalakítottunk. Ismeretterjesztő előadásokat, filmeket tekintettünk meg (diavetítés,
prezentációk). Sok új népdalt és koreográfiát sajátítottunk el, melyet alkalom adtán élő népzenét
szolgáltató zenekar kísért. Népzenészeink jóvoltából zenei felvételeket/hanganyagokat is
készítettünk, különböző tájegységek koreográfiájához igazítva, melyet próbáinkon használni
tudunk.
Az összetartozás jegyében kisfilmet készíttettünk (2020.05.), „körbetáncoltuk” Bp. Kőbányát.
Több kamera állásból rögzítették táncainkat, melyet fizikális formában is rögzítettünk (cd-re
került), továbbá megtekinthető honlapunkon is.
Úgynevezett viseletnapot is tartottunk (2020.07), melynek keretében ellenőriztük
ruhadarabjaink állapotát, amennyiben szükség volt rá kisebb javításokat elvégeztünk.
Felmértük mely viseleteket, rendeket kell bővítenünk, ennek varratása és kiegészítőik
megtervezése.
Pályázati időszakban megvalósult fontosabb programok:
2019. 07. Szent Iván éji tűzugrás
2019.07. Lengyelországi turné
2019. 08. Erdélyi néptánc tábor
2019. 09. Kőbányai Nemzetközi Néptánc Fesztivál
2019. 10. Fellépés a 6. Disznótoros és Kolbászfesztiválon
2019. 11. Őszi táncház a Márton nap jegyében
2019. 12. Mikulás táncház és karácsony köszöntés
2019/2020. Újévköszöntő táncház
2020. 02. Disznóvágás Mányban a hagyományőrzés jegyében
2020. 02.Farsangi táncház
2020. 03. Szakmai egyeztetés a karantén idejére. Online táncoktatás tematikája
2020. 03. Emlékezés 48’-ra
2020. 07. Fellépés Budatétényben a Szelmann Házban
2020. 08. Évadnyitó táncház
2020. 09. Széki est és táncház
2020. 09. Csapatépítő összejövetel
2020. 10. Pásztormulatság

Programjainkat a pályázati az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Csoóri Sándor Alap
támogatása nélkül nem tudtuk volna megvalósítani, ezért minden táncos nevében köszönjük
segítségüket!

A támogatás kapcsán elért legfontosabb
eredményeket!
A támogatás, alapja volt annak a pályázati célnak, hogy működésünk folyamatos és könnyebb,
valamint programjaink megvalósíthatók legyenek. Jól felszerelt táncterem, öltöző, egyéb
infrastrukturális háttér stb. a működéshez szükséges egyéb költségek, mint pl.: oktatók bére, a
programok költsége - ezen belül a személyi és tárgyi feltételek biztosításának költsége – minket terhel.
Ebben volt hatalmas segítség a pályázat által elnyert összeg. A pályázat megvalósításának időszaka,
mely a COVID járvány miatt kitolódott ugyan, hosszabb időszakot engedett meg, a tervezett
programok megvalósítására, és ez nagy segítséget jelentett. A két járvány ciklus közötti „nyugalmi”
időszakban, pótoltuk a tervezett programokat. Apróbb szervezési és biztonsági változtatásokkal ugyan,
de élményt tudtunk szerezni a programokon résztvevőknek és tudtuk teljesíteni terveinket. Ezek, a
közösség erősítő – és pláne ebben az időszakban különlegesen fontos – kapcsolatépítő rendezvények,
felértékelődtek.
A programok megvalósításakor több olyan kreatív megoldás született – a biztonsági szempontok miatt
– melyek egyfelől nehezítették a program „hagyományos, szokásos” megrendezését, ugyanakkor egy
kicsit érdekessé is tette azokat. (Valószínűleg erre a fajta kreativitásra a későbbiekben is szükség lesz)
Tartottunk attól, hogy a tervezett rendezvények látogatottság hiányában elmaradnak, azonban sikernek
mondhatjuk el, kb. 70%-os részvételt könyvelhetünk el.
Összegezve: a pályázati célban tervezett folyamatos működés, programok, rendezvények
megvalósításra kerültek, - több kreatív ötlet és megoldás mellett, - de értékelve a pályázati időszakot a
megvalósított rendezvények megrendezését az együttes folyamatos működését a jelen helyzetben
sikeresnek értékeljük.

